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Stuurpraat  
 

 Het bloeien van de klokjesgentianen met die unieke blauwe gloed….het was een schitterend 

gezicht. Op de Tongerense Heide werden 420 bloeiende planten geteld!  

Veel leden zijn er deze zomer op uit getrokken en hebben genoten van de natuur. De werkgroepen 

hebben onverminderd geïnventariseerd. 

 

Intern is er ook veel gebeurd, want de verenigingsraderen bleven draaien.  

Een hoofdredacteur wil graag een primeur hebben. Dat hoort bij het vak. Micky Marsman had die 

primeur door te melden dat zij met leedwezen het redacteurschap van Natuurklanken aan de wilgen zal 

hangen. In haar beleving gingen de veranderingen wel heel snel. 

Micky begon haar loopbaan bij Natuurklanken als “gewoon” redactielid, maar bijna veertien 

jaar lang zorgde zij ook voor de lay-out. Ze heeft Natuurklanken het digitale tijdperk in geleid met een 

heel eigen stijl. Ze wist mensen tot lezen te verleiden met de velerlei kunstgrepen die de computer 

biedt en waarin zij beetje voor beetje thuis raakte om uiteindelijk tot een echte expert te promoveren. 

Wat menigeen niet weet is, dat Micky het merendeel van de vele illustraties zelf tekende. Laatjes vol 

grote en kleine tekeningen van dieren en planten heeft ze op de plank staan. 

We bedanken je hartelijk, Micky, voor de vele mooie afleveringen die je voor ons gemaakt 

hebt. Je kleinkinderen hebben je vaak bezig gezien en we bedachten  dat je namens alle leden van onze 

vereniging deze Natuurklankenepisode maar samen met je kleinkinderen  moest afsluiten met een 

smulpartijtje. 

Fijn, dat je de Waarnemingen blijft verzorgen en dat je Marlon met raad en daad hebt 

bijgestaan. Oeti Slot blijft gelukkig Wetenswaardigheden voor de jeugd schrijven. 

Het overnemen van de lay-out van Natuurklanken….daar heb je niet alleen vaardigheden en 

tijd voor nodig; een zekere moed kan Marlon niet ontzegd worden. Want hij gaat het doen! Goede 

lay-outers zijn in onze vereniging zeldzaam. We zijn oprecht verheugd dat hij er zich aan wil wagen. 

Marlon is een van onze leden uit  Nunspeet. Hij heeft een drukke baan; een strakke planning  is een 

voorname wens.  

Twee nieuwe redactieleden moeten mede zorg gaan dragen voor de samenstelling van het 

blad. Vindt ú dat leuk om te doen? Laat het ons weten! 

 

Het rapport “de Nijensteen “ is klaar. Een prachtig resultaat! In dit blad staat er meer over.  

 

Niet in de laatste plaats is er nóg een grote klus die de raderen doet draaien, onze website. Het 

technische gedeelte is niet alleen belangrijk en tijdrovend, de inhoud van de website is iets waar echt 

goed over moet worden nagedacht. Het is immers niet alleen een informatie-loket.  Janus Crum en 

Henk Gremmer, we wensen jullie veel inspiratie en succes!  

 

De nieuwe interessegroep Geologie, Bodem en Landschap o.l.v. Bauke Terpstra is van start 

gegaan met een lezing en een excursie op Schaveren. U kunt zich altijd aansluiten. 

 

De binnenprogramma's zijn ook begonnen, op een nieuwe locatie, de Hammershoek. 

We hopen u daar vaak te kunnen ontmoeten. 

 

 

Het bestuur. 
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Programma van Wandelingen, Excursies, Lezingen etc.  
 

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 telefoonnummer 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,   tel. 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 opkomt 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  PADDESTOELENWANDELING O.L.V. JANUS EN TO CRUM 

7 oktober Dit jaar gaat de wandeling weer langs het Natuurpad en wel langs het Eper gedeelte 

van het Natuurpad dat in beheer is bij onze vereniging. 

   Start: 13.30 uur bij de P. plaats achter het Hertenkamp. 

 

Zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR SCHIERMONNIKOOG 

13 oktober Zie aankondiging en informatie in dit blad. 

   Vertrek boot uit Lauwersoog om 9.30 uur. 

   Aanmelden bij Francien Surink voor 4 oktober. 

 

Donderdag LEZING OVER CANADA DOOR MENNO BOOMSLUITER 

25 oktober Deze lezing stond aanvankelijk voor april gepland. Door omstandigheden  

  kon dit niet door gaan. Het begeleidend artikel van Menno staat in de vorige 

  Natuurklanken. 

   Plaats:      Suite van de Hammershoek, Oenerweg 12, Epe. 

   Aanvang: 20.00 uur 

 

Maandag LEZING VAN MARIAN SCHUT OVER LIBELLEN. 

12 november Deze lezing maakt deel uit van het programma van de insectenwerkgroep maar 

is voor alle leden interessant. Zie verder programma insecten werkgroep. 

 

Donderdag  LEZING OVER ´VOGELTRENDS IN HET IJSSELMEERGEBIED´ 

15 november DOOR STEF VAN RIJN 

  Beroepshalve vogelonderzoeker, houdt ieder jaar in november voor onze 

vogelwerkgroep een lezing over lopend vogelonderzoek. Door de jaren heen hield Stef 

zeer boeiende lezingen over onder meer Aalscholver, Rode wouw, Kroatië, 

Wespendief, Sperwer, de Petsjora enz. Ook dit jaar heeft Stef een lezing in petto die je 

niet mag missen: Vogeltrends in het IJsselmeergebied, onder meer over duikeenden. 

Komt allen! 

   Plaats :      Alkoof van de Hammershoek, Oenerweg 12, Epe. 

   Aanvang :  20.00 uur 
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Donderdag DIALEZING  DOOR HENK MENKE EN RENE HARLEMAN.  

22 november Deze avond zal in het teken staan van het onderhoud en het beheer van de  

  Eper beken. 

   Plaats:     Suite van de Hammershoek, Oenerweg 12, Epe 

   Aanvang: 20.00 uur 

 

Donderdag LEDEN VOOR LEDEN 

13 december Zoals al vele jaren sluiten we het jaar af met deze leden voor ledenavond. 

  Naast een aantal korte dia- cq  Powerpoint- presentaties zal er ook ruimte zijn  

  voor bijzondere vondsten. De organisatie zal verzorgd worden door  Gerard 

  Plat. Telefoon 0341-253583. Aanmelden vóór 1 december. 

   Plaats: Suite van de Hammershoek, Oenerweg 12, Epe 

   Aanvang: 20.00 uur 

 

Zondag  NIEUWJAARSWANDELING. 

13 januari Dit jaar gaan we naar de Tonnenberg in Wapenveld en eindigen bij  

  Groot Stokkert waar we onze traditionele nieuwjaarsreceptie houden. 

   Verzamelen:   13.15 uur VVV kantoor Epe. 

                13.30 uur bij de Rabobank, Eperweg, Heerde      

                                                                                         

                 Aanvang receptie om 16.00 uur in Groot Stokkert, 

                                      Groteweg,  Wapenveld 

                        OPGAVE  VóóR 9 JANUARI BIJ FRANCIEN SURINK 

 

Maandag LEZING VAN ALBERT LUTJEBROEK OVER SPINNEN.  

14 januari Ook deze lezing is weer georganiseerd door de insectenwerkgroep en voor alle leden 

 toegankelijk. Zie voor bijzonderheden programma insectenwerkgroep  

  

Donderdag WERKGROEPEN PRESENTATIE 

24 januari  Alle werkgroepen geven een korte presentatie over hun werkzaamheden  van het  

  afgelopen jaar op of rondom het landgoed Tongeren. Over de vorm en inhoud  

  moet nog overleg plaatsvinden. 

   Plaats:     Suite van de Hammershoek, Oenerweg 12, Epe. 

   Aanvang: 20.00 uur. 

 

Programma Insectenwerkgroep 2007-2008  
    
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw “De Hammershoek”, Oenerweg 12 te Epe (dit is de 

voormalige lagere technische school) 

 

Maandag 15 Okt. 14.30 u. in Alkoof. 
a. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

b. Leden vertellen over bijzondere waarnemingen en vondsten in deze zomer, zo mogelijk de  

     vondsten meenemen! 

c. Verslag over monitoringroutes door leden. Zijn er verschillen met vorige jaren? 

d. KNNV project Libellen, wie heeft meegedaan en met welk resultaat? 

e. Inventarisatie Tongeren, een eerste overzicht. 

f. Rondvraag, en als er nog tijd is een korte diapresentatie door Dik Koopmans. 

  

Maandag 12 Nov. 20.00 u. in Suite. 
Lezing.Marian Schut (van afd. Apeldoorn) houdt een lezing met diapresentatie over libellen. Zij weet 

er veel van, is erg enthousiast en kan boeiend vertellen! 
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Maandag 14 Jan. 20.00 u. in Alkoof. 
Lezing Albert Lutjebroek (van afd. Apeldoorn) houdt een lezing met 

diapresentatie over spinnen. Dit belooft een onderhoudende en boeiende 

avond te worden net zoals zijn lezing over loopkevers, welke hij vorig 

seizoen voor ons hield. 

 

Maandag 11 Feb. 20.00 u. in Alkoof  
Het programma van deze  avond is nog onbekend. 

 

Maandag 10 Maart  14.30 in Alkoof.  
Het programma van deze  avond is nog onbekend. 

 

In de loop van het jaar kunnen er nog activiteiten, waarvan de data nu niet 

bekend zijn, aan dit programma worden toegevoegd. 

 

 

                                                 De Coördinatoren 

                                                     Bertus Hilbrink 

                                                Etienne van Dissel 

Programma Plantenwerkgroep najaar 2007 
 

29 okt.          20.00 uur Determinatie-avond Huiskamer  Hammershoek 

26 nov.         20.00 uur Inbreng eigen leden Huiskamer  Hammershoek 

 

  

Wilt u ook leren planten op naam te brengen, oefen dan met ons mee op de determinatie-avonden. 

Algemene leden van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 

                                                                                                       Mariet van Gelder 

 

Programma Paddenstoelen werkgroep 2007-2008. 
 
dinsdag 2 okt. werkgroep onder voorbehoud 

zaterdag 6 okt. voorbereiding 

afdelingsexcursie 

9.30 u bij Hertenkamp Epe 

(Natuurpad) 

zondag 7 okt. afdelingsexcursie 13.30 u bij Hertenkamp Epe 

(Natuurpad) 

zaterdag 20 okt. Tongeren 9.30 u bij Anna’s hoeve 

dinsdag 23 okt. werkgroep onder voorbehoud 

zondag 4 nov. Tongeren 14.00 u bij Anna’s hoeve 

zaterdag 17 nov. nader in te vullen  

zondag 25 nov. Tongeren 14.00 u bij Anna’s hoeve 

 febr. 2008 afsluiting- en 

planningsavond 

wordt nog in Natuurklanken 

vermeld 

 

De paddenstoelen werkgroep-avonden zijn onder voorbehoud; neem hierover 
contact op met: 
Janus of To Crum-Hendriks (0578-572487).  

Hetzelfde geldt voor de nader in te vullen excursie. 
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Programma VoZoVAR werkgroep  
 
De werkgroep VoZoVAR ontplooit activiteiten op het gebied van vogels, zoogdieren, vissen, 

amfibieën en reptielen. Hieronder een greep van activiteiten die voor de deur staan.  

 

Neem de geplande data s.v.p. over in je agenda, zodat je ze niet kunt vergeten!! 

 

Zaterdag 6 oktober 2007 
Dag van het IJssellandschap 

Als onderdeel van de Dag van het IJssellandschap is er op 6 oktober weer een Fruitdag of Sapdag 

georganiseerd. Op deze dag kan men eigen fruit tot sap laten verwerken e.d. en geven instanties 

informatie over ijsselhoeven, ijsselheggen, ijssellandschap e.d. De KNNV is gevraagd informatie te 

geven over de Steenuil, net als in 2006 toen dit een groot succes was! 

 

Van 9.30 tot 16.00 uur bemensen wij een kraampje. Locatie is de boerderij ´Blankemate´ van de 

familie Hartmans aan de Blankematerweg 2 te Nijbroek/Welsum. De boerderij is te bereiken vanaf de 

Arkerstraat/Bosweg/IJsseldijk. Er worden nog mensen gezocht die voorlichting willen geven. Opgave 

bij Gert Prins. 

 

Zaterdag 13 oktober 2007 
Vogeltrek tellen te Gortel 

Aanvang 7.15 uur fietspad door heide Gortelse Berg. Een vogeltrekteldag duurt tenminste 2,5 uur en 

start 0,5 uur voor zonsopgang. Bij redelijk goed weer en voldoende vogeltrek wordt in beginsel tot 

12.00 uur geteld, misschien ook langer. Langs de weg van Gortel naar Vierhouten is voldoende 

parkeergelegenheid. De telpost ligt een paar honderd meter van de weg af. Neem goede kleding, 

verrekijker en een stoeltje mee! 

 

Eind oktober - begin november 2007 
Meerdaagse Kraanvogelexcursie naar Duitsland 

Na tweemaal een geslaagde Kraanvogelexcursie gehouden te 

hebben naar Lac du Der in Frankrijk, brengen de Kraanvogels 

ons dit najaar waarschijnlijk naar Duitsland. Deze vogelreis van 

een nader te bepalen aantal dagen moet nog georganiseerd worden. 

Periode is ergens eind oktober, begin november 2007.  

Opgave en inlichtingen bij Adrie Hottinga (0578-613459) of Gert Prins. 

 

Donderdag 15 november 2007 
Lezing over ´Vogeltrends in het IJsselmeergebied´ door Stef van Rijn. 

20.00-22.00 uur in  Alkoof (Hammershoek) 

Stef van Rijn, beroepshalve vogelonderzoeker, houdt ieder jaar in november voor onze 

vogelwerkgroep een lezing over lopend vogelonderzoek. Door de jaren heen hield Stef zeer boeiende 

lezingen over onder meer Aalscholver, Rode wouw, Kroatië, Wespendief, Sperwer, de Petsjora enz. 

Ook dit jaar heeft Stef een lezing in petto die je niet mag missen: Vogeltrends in het IJsselmeergebied, 

onder meer over duikeenden. Komt allen! 

 

Zaterdag 17 tot en met zondag 25 november 2007 
Klapekster-telling 

Vanaf 2001 tellen wij jaarlijks op alle heidevelden boven de A1 de overwinterende Klapeksters. Dit 

wordt alweer het zevende najaar. Heb je belangstelling om hieraan mee te doen of zelfstandig een 

gebied te tellen? Meld je dan aan bij Gert Prins! 

 

Zondag 16 december 2007 
PTT-telling met aansluitend stamppottenbuffet. 
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Ieder jaar telt de vogelwerkgroep een route van de punt-transect-telling van SOVON. Vier groepen 

vogelaars tellen op vijf punten vijf minuten lang de aanwezige vogels. Totaal worden 20 punten 

geteld. Aansluitend gebruiken we gezamenlijk de lunch in een restaurant in Veessen. Opgave en 

inlichtingen bij Rudie Heideveld en/of Gert Prins. 

 

Zaterdag 19 tot en met zondag 27 januari 2008  
Roofvogel-wintertelling 

Vanaf 2001 tellen wij jaarlijks de in het bos en (half)open landschap van Epe en Heerde 

overwinterende roofvogels. Dit wordt alweer de achtste winter dat wij tellen. Heb je belangstelling om 

hieraan mee te doen of zelfstandig een gebied te tellen? Meld je dan aan bij Gert Prins! 

 

Andere vermeldenswaardige activiteiten: 
Zaterdag 3 november 2007, Landelijke uilendag in Meppel (www.steenuil.nl) 

Zaterdag 10 november 2007, jaarlijkse RAVON-dag in Nijmegen (www.ravon.nl) 

Zaterdag 24 november 2007, jaarlijkse SOVON-dag in Nijmegen (www.sovon.nl) 

 

Kortom: de komende maanden is er weer genoeg te doen! 

 

Voor opgave, aanmelding of vragen e.d. bel of e-mail! 

 

Gert Prins  (Coördinator vogelwerkgroep) 

 

Tel. 06-22526918  / prins619@planet.nl 
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Mag ik mij even voorstellen….. 
Omdat ik voor lang niet iedereen een bekende ben, en u in de 

vorige Natuurklanken hebt kunnen lezen dat ik het bestuur van de 

KNNV afd. Epe-Heerde heb aangegeven de aldaar vacante functie van 

de voorzitter op mij te willen nemen, wil ik mij op deze wijze aan u 

voorstellen. 

Helaas moet ik het enthousiasme van het bestuur enigszins temperen, 

want ik ben geen veertiger meer zoals in de aankondiging werd 

vermeld. 

Ik ben in Hilversum geboren op 4 januari 1956, en daarmee een 

vroege vijftiger. Het gebied tussen Hilversum en Loosdrecht is het 

domein uit mijn jeugd geweest, alwaar ik de eerste natuurervaringen 

heb opgedaan in het Corversbos, Spaanderswoud, Kolhornse- en 

Zuider-heide, Loosdrechtse plassen, sloten, weilanden en moerassen. 

Hier leerde ik dat je uit bomen kan vallen, water onder het ijs ook nat 

is en koeienvlaaien ontzettend kunnen stinken als je er in staat. 

 Nadat ik in het Gooi mijn huidige vrouw (Evelien) heb leren kennen zijn wij naar de Veluwe 

vertrokken en hebben we in eerste instantie zeven jaar in Beekbergen gewoond, tot grote ontsteltenis 

van een gedeelte van de familie: “midden in het bos”. Voor ons is deze periode echter onvergetelijk 

geweest en we koesteren dan ook goede herinneringen aan het Groot Panorama te Beekbergen. 

Ons beider natuurinteresse werd daar verder aangewakkerd. Een wat al te rumoerige camping en A-50 

op te korte afstand deed ons besluiten toch naar wat anders uit te zien, en zo zijn we beland in de 

gemeente Epe, midden op de Tongerense Heide. Meer rust en natuurbeleving kan een mens zich niet 

wensen en we hopen daar dan ook nog tot in lengte van jaren van te mogen genieten. Kilometers 

worden daar door ons, met hond, afgelegd en iedere natuurervaring daar direct om het huis is iedere 

keer weer een belevenis. In het najaar van 1998 zijn Evelien en ik lid geworden van de KNNV afd. 

Epe-Heerde. Door de drukte en reistijd die mijn baan met zich meebracht, zijn wij toen nog niet actief 

in de vereniging bezig geweest. Na enige tijd werd duidelijk, dat ik het werk wat ik deed, op grote 

afstand van huis, niet tot in lengte van jaren zou willen blijven doen.  

Het moment van werkelijk de koers verleggen van de techniek naar de natuurbranche kwam 

verleden jaar, toen ik een HBO-opleiding bos & natuur ben begonnen. Dit om in de branche te kunnen 

gaan werken waar zo veel van mijn interesses liggen. Het zijn voor mij alle aspecten uit de natuur die 

mij aanspreken, het samenspel in z’n geheel, uitmondend in het landschap waarin het zich afspeelt, in 

het bijzonder. Alle onderliggende werkgebieden zijn voor wat mij betreft even belangrijk. Alleen een 

goede samenhang van deze deelgebieden zal leiden tot een duurzame en waardevolle natuur.  

De beschikbare tijd naast mijn studie besteed ik graag aan dat gebied waar mijn interesse naar uitgaat.  

  Zo kwam het dan ook dat, toen de functie van voorzitter binnen de vereniging vacant kwam, ik 

direct al overwoog voor te stellen om deze op mij te zullen nemen. Naar mijn mening zal de kennis en 

ervaringen die door mij zijn opgedaan in het bedrijfsleven zeker van pas komen bij de leidende rol 

binnen de vereniging. Omdat het  gebruikelijk is bestuurswisselingen per 

kalenderjaar in te laten gaan, ben ik mij, zoals Margriet al zegt, mij van a tot 

z aan het voorbereiden. Het is zeker niet mijn bedoeling alle wielen opnieuw 

uit te vinden, maar te koesteren wat goed gaat en te verbeteren wat mogelijk 

is. Omdat ik niet een ieder van u ken en de formele taakaanvaarding bij de 

jaarvergadering plaatsvindt, hoop ik op deze vergadering op uw  steun en 

aanwezigheid te mogen rekenen. Ook een mooi moment om kennis te maken 

zou de jaarlijks georganiseerde nieuwjaarswandeling kunnen zijn. 

  Ik hoop dan ook dat ik op een van deze gelegenheden zo veel 

mogelijk van u zal treffen. Totale betrokkenheid van een ieder bij de 

vereniging is een goed  iets, en ik hoop daar het mijne aan te kunnen 

bijdragen.                      Ed van Dalfsen 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Paddenstoelen:   de wereld kan niet zonder. 
In de herfst maakt de natuur zich op om in 
winterslaap te gaan. Maar voor dat het zover is, 
laat de natuur zich nog in al haar kleuren zien. 
Het blad aan de bomen verkleurt in gele, bruine 
en rode tinten. De paddenstoelen schieten uit 
de grond. In de bossen komen de meeste 
paddenstoelen voor. Vooral in de herfst, maar 
ook in andere maanden van het jaar.  

Paddenstoelen groeien bijna overal. Vooral op plaatsen 
waar veel vocht in de grond zit.  
Veel soorten zijn gebonden aan een bepaald gebied. De 
weidechampignonweidechampignonweidechampignonweidechampignon groeit alleen in bemeste weilanden, Ook 
voelen veel soorten uit een loofbos, zich meestal niet 
thuis in een dennenbos. 
Er zijn heel veel paddenstoelen.  Sommigen zijn eetbaar en 
anderen giftig.  Vroeger dacht men dat alleen heksen 
wisten welke   paddenstoel eetbaar was en welke giftig. 

Ook werd er bij de paddenstoel vaak aan  kabouters gedacht. Maar inmiddels 
weten we veel meer van paddenstoelen. 
Wat zijn paddenstoelen? Wat zijn paddenstoelen? Wat zijn paddenstoelen? Wat zijn paddenstoelen? Een paddenstoel is een soort schimmel. Schimmels 
hebben geen bladeren, stengels of wortels. Planten hebben dat wel en via 
hun blad kunnen ze zonlicht omzetten in voedsel. Paddenstoelen kunnen dat 
niet. Om te kunnen leven en groeien zijn ze afhankelijk van de afbraak van 
organisch dood materiaal ( materiaal afkomstig van planten of dieren die eens 
leefden).  Ze worden dan ook wel afbrekers genoemd. De rol die de ze in de 
natuur vervullen is zeer belangrijk. Als het afgevallen blad niet zou verteren, 
blijven er steeds minder voedingsstoffen over. Op den duur zou de bodem 
uitgeput zijn  en planten en bomen niet meer kunnen groeien. Het steeds 
opnieuw opbouwen en afbreken is dus noodzakelijk om nieuwe groei mogelijk 
te maken.  Nu zijn schimmels niet de enige afbrekers. Er is ook een heel leger 
van grotere en kleinere dieren bezig om bladeren, takken en ook 
boomstammen te verteren. 

Weet je nog hoe het zit met die schimmeldraden? De 
paddenstoelen die je boven de grond ziet zijn de 
vruchtlichamen van de zwamvlok die zich onder de 
grond bevindt. Die zwamvlok bestaat uit dunne, 
meestal witte draden, die heel lang kunnen zijn. Op 
die draden ontstaan kleine knopjes, die tot bolletjes 
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uitgroeien. Binnenin dat knopje groeit de paddenstoel. Bij vochtig weer gaat 
dat heel snel.  Na een bui kunnen de paddenstoelen de grond uitschieten. 

 Zoals een plant zaad vormt, vormt een paddenstoel 
sporen. Die zitten aan de onderkant van de paddenstoel, 
tussen de plaatjes of de buisjes. Ze  worden door de hoed 
beschermd tegen regen, zodat ze als de tijd rijp is 
weggeblazen kunnen worden door de wind.  Die sporen 
moeten op een voor hen geschikte plaats terechtkomen. 
Dat kan een dikke bladlaag zijn, een boom of dood hout.  
Als alle omstandigheden gunstig zijn gaat de spore kiemen. 
Er groeit een draadje uit dat zich telkens vertakt. Weldra 

ontstaat er een vlechtwerk. Dit wordt zwamvlok of mycelium mycelium mycelium mycelium genoemd.  Dat 
vlechtwerk breidt zich uit vanuit de plaats waar die ene spore begon. Die 
zwamvlok leeft ten koste van het voedsel uit de strooilaag. Eens raakt die 
voorraad uitgeput. De zwamvlok sterft in het midden af, maar groeit aan de 
randen verder.  Dat is goed te zien bij de zogenaamde heksenkringenheksenkringenheksenkringenheksenkringen.  
Vroeger begrepen de mensen niet hoe dat 
wonderlijke verschijnsel verklaard kon worden. 
Zij schreven het ontstaan van zo’n ring toe aan 
de rondedans van heksen. Nog zo’n bijgeloof is 
de naam paddenstoel. paddenstoel. paddenstoel. paddenstoel. Men veronderstelde dat 
de duivel  door de bossen zwierf, vermomd als 
een vette pad. Als hij moe was, liet hij uit de 
grond een stoel groeien om op uit de rusten. Paddenstoelen roepen nog meer 
namen uit de sprookjeswereld op. Kijk maar eens naar 
het elfenbankje.  elfenbankje.  elfenbankje.  elfenbankje.  Een heerlijke rustplaats voor  elfjes.    
De vliegenzwam vliegenzwam vliegenzwam vliegenzwam is de bekende rood-met-witte-stippen 
paddenstoel. Die zie je vooral langs bosranden en in 
parken. De paddenstoel leeft namelijk samen met 
boomwortels en is vooral te vinden bij eiken, dennen en 
berken. De vliegenzwam kan al in juli te zien zijn.                                

In mijn tuin groeide er in 
februari al een groepje 
glimmer inktzwammen.  glimmer inktzwammen.  glimmer inktzwammen.  glimmer inktzwammen.      
Hij groeit op dode stronken, 
stammen  en dikke takken. 
Eetbaar of giftigEetbaar of giftigEetbaar of giftigEetbaar of giftig.  

 De bekendste eetbare is de champignon, die  voor 
consumptie gekweekt wordt.  Van de  giftigen  kun  je 
een beetje ziek worden, maar er zijn er ook  waar je aan 
dood gaat.  De groene knolamanietknolamanietknolamanietknolamaniet  is er zo één.        

  Laten staan dus en de anderen ook.         
   O.Slot                        
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                                         Ik zie, ik zie. 
Het dartele diertje.  
                                               
Hebt U wel eens een vlinder willen redden? Nou ik wel! 

 

Het was een stralende ochtend toen ik met de hond ging wandelen. Wij liepen over een bospad en 

hadden nog geen mens of dier gezien. Wij waren heel alleen met en in de natuur tot wij plots 

gezelschap kregen van een Bont Zandoogje dat kwam aangevlogen. 

          Het vlindertje fladderde vrolijk om ons heen. Het ging dan weer even zitten in het zand en dan 

vloog het weer met ons mee. Het beestje had het duidelijk naar de zin. Het was een heerlijk zomers en 

vrolijk gezicht dit dartele diertje op ons pad in de vroege morgen. De hond vond het ook wel leuk en 

rende achter het vlindertje aan. Eerst over het pad en toen de bosbessen in. Stoute hond! Ik heb hem 

tot de orde geroepen en toen bleef hij braaf bij mij.  

          Het vlindertje kwam, na een rondje vliegen over de hei, weer gezellig naar ons toe en was 

duidelijk van plan om onze wandeling mee te vliegen. Het bleef steeds bij ons in de buurt en fladderde 

om ons heen. Hartstikke leuk, maar de hond werd toch wel steeds onrustiger. Het was of het vlindertje 

ons uitlokte voor een spelletje. Een paar maal probeerde het zelfs op de snuit van de hond te gaan 

zitten. Dit ging toch wel wat te ver, vond de hond ook. Hij wilde ook best met het diertje spelen en 

tenslotte vroeg het erom. Als het alleen maar met ons meevloog was het wel érg saai vond hij.  

          Toen ik dus even niet oplette zag de hond zijn kans schoon, dacht hij!!! Maar net op tijd had ik 

hem te pakken en mopperde eens flink.  

Het vlindertje vond het allemaal maar onzin. Het had 

nog steeds veel schik in zijn leven en bleef om ons heen 

fladderen. Hier kwam ik dus niet meer van af. Dit had ik nog 

nooit meegemaakt. Waarom zou dit diertje zo graag bij ons 

blijven??? Misschien had het een oogje op mijn hond of op mij 

misschien??? Ik weet  héél zeker dat er geen bloemetjes op mijn 

hoofd groeien, dus dat kon het niet zijn.  

Ik had ook geen parfum of ander lekker luchtje om  mij heen. 

Nou ja, dacht ik, laat maar gezellig met ons mee vliegen.  
                   Bont Zandoogje 
          Het ging een poos goed, maar plots vloog het vlak langs de neus van de hond en die hapte er 

naar. Ik kon het vlindertje nog net op tijd weggrissen. Het vloog hevig geschrokken door deze 

handeling naar de zijkant van het pad waar het vol stond met bosbessen. Helaas, dat bleek de 

verkeerde kant te zijn. Want hoe bestaat het? Het kwam precies in een groot spinnenweb terecht. Een 

spin in een prachtig groot web zat er op zijn gemakkie op een lekker hapje te wachten. Ik graaide nog 

razendsnel in het web maar het vlindertje zat al vast. Ondanks dat ik zo vlug reageerde was de spin 

sneller dan ik en had het mooie diertje al te pakken.  

Verdorie!!! Wat ontzettend jammer van zo’n prachtig Bont Zandoogje. Het was zo’n ontzettend mooi 

en dartel fladderdiertje. Het had zo’n schik in het leven en wilde zo graag bij ons zijn. Nu zat het vast  

in een spinnenweb en er was geen helpen meer aan.  

          De spin had een lekker hapje en het vlindertje was niet meer.  

Het is op zulke momenten even slikken. De natuur is dan ook ontzettend hard.  

 

Evelien van Dalfsen-Tukker 

 

Een spin maakte zijn web heel kunstig, 
de uitgekozen plek was gunstig. 
Hij zat nu midden in zijn woning, 
een vlinder kreeg hij als beloning. 
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De Nijensteen 
 
Een paar jaar geleden was de Nijensteen op  IJsseldijk nummer 1 in Veessen nog een oude IJsselhoeve 

met een groot fruitbedrijf. 

Na het pensioen van de eigenaar  werd het bedrijf verkocht aan stichting De Oude Beuk. 

De boerderij werd deels afgebroken, deels prachtig gerestaureerd. Het naastgelegen landgoedje met 

het oude bos, het park en de moestuin werden ook aangekocht door de stichting. 

De vroegere boomgaard is deels behouden en is onderdeel van het nieuw ingerichte   

biologisch agrarisch bedrijf, waar o.a. ook brandrode runderen worden gefokt. 

Er werden plannen gesmeed met het Waterschap, waardoor bij enkele KNNV leden de 

nieuwsgierigheid  werd gewekt. Adrie Hottinga nam het voortouw, legde de contacten  en zo is het 

gekomen. 

Een groepje enthousiaste KNNV'ers 

kreeg toestemming om zowel het oude als 

nieuwe landgoed te inventariseren. 

 

Waterschap Veluwe ging er aan de slag met 

een vooruitstrevend project op ca 50 ha 

voormalig landbouwgebied. 

Het doel van het project was vierledig, maar 

wij waren vooral geïnteresseerd in de 

• aanleg van een deel van de natte 

ecologische verbindingszone langs 

de Grote Wetering, 

• aanleg van een deel van de droge 

ecologische verbindingszone ” 

>Veluwe-Salland<  langs de 

zuidgrens” van de Nijensteen. 

  
        Hoeve “De Nijensteen” 

 

Voor de natte EVZ, model Winde is de oostelijke oever van de Grote Wetering over een lengte van 

600 meter ontgraven. In deze zone van 20 m breed zijn zowel ondiepten gemaakt als vluchtplaatsen 

met dieper water en een oever met  afwisselend open en met struweel beplante gedeelten. 

In de noord-westelijke hoek van het grasland is een “stapsteen” aangelegd. Een immense  poel die in 

verbinding staat met de Grote Wetering. De oevers van de poel variëren in hoogte; hier een hele 

flauwe oever, daar een wat steilere. Er is een moerasstrook, er zijn paaiplaatsen voor vissen, zonnige 

oevers en beschaduwde. 

Bij erg hoge waterstanden  wordt deze ecologische zone benut voor extra waterberging. 

De droge EVZ, model Das-Kamsalamander loopt langs de zuidzijde van de Nijensteen. De brede 

landschapszone is voor een deel ingericht. Langs de gemeentegrens zijn drie poelen gegraven en 

houtsingels, een houtwal en een dassenbosje aangeplant met inheemse in het landschap passende 

soorten. 

 

Ook langs de Terwoldse Wetering is over de gehele lengte van de Nijensteen een 30 meter brede zone 

ontgraven. Deze strook kan als vochtig grasland begraasd worden. Bij zeer hoog water komt het 
onder water te staan en wordt dan benut als extra waterberging.  

 

Het is spannend om de nieuw ingerichte terreinen vanaf de beginsituatie te volgen. Het is verbluffend 

te ontdekken hoe snel planten en dieren zich er vestigen.  

In het eerste groeiseizoen (2005) zijn er  al 150 soorten planten geteld. Doorgroeid fonteinkruid, 

mattenbies, zwanenbloem……te veel om hier te noemen. 

Meer dan 135 soorten vogels zijn er op de Nijensteen en in de directe omgeving waargenomen.  
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Zilverreigers en ooievaars foerageerden op het natte grasland. Twaalf soorten eenden werden 

genoteerd, waarvan vijf op de rodelijst staan: pijlstaart, slobeend, wintertaling, zomertaling en 

brilduiker. 

Veel steltlopertjes waren er ook bij de Weteringen  en zelfs tientallen pleisterende watersnippen. 

Regelmatig zijn er boomvalken gesignaleerd die op libellen joegen. Ook bijvoorbeeld de  

blauwe en bruine glazenmaker, de grote keizer libel, de platbuik en de oeverlibel. 

Dwergvleermuizen en watervleermuizen maakten dankbaar gebruik van de nieuwe foerageerplaats. 

In het rapport van de KNNV Epe/Heerde over de Nijensteen wordt uitvoerig verslag gedaan van alle 

inventarisaties. Ook van die op het oude landgoed met vlinders en paddenstoelen bovendien. 

In oktober zal het worden aangeboden aan  Waterschap Veluwe, de d.o.b foundation en aan de 

bedrijfsleiding van het biologisch agrarisch bedrijf  op de Nijensteen. 

We bedanken hen hartelijk voor de gastvrijheid die onze leden kregen om hun terrein een seizoen lang 

te mogen onderzoeken. 

Het lijvige en kostbare rapport “de Nijensteen” zal niet aan de leden worden verkocht. Er zijn 

twee exemplaren te leen bij Adrie Hottinga. Later zullen ze een plaatsje vinden in onze bibliotheek. 

Ook wordt er een CD van gebrand. 

Een welgemeend dankjewel voor alle inventariseerders, in het bijzonder Marga Dekker; en  

voor Gert Prins en Adrie Hottinga die naast vele uren inventariseren ook nog het leeuwendeel van het 

schrijfwerk voor hun rekening namen. Als veldbioloog doe je niets liever dan mooie soorten in je 

veldboekje noteren, de noeste arbeid komt daarna als alle gegevens verwerkt moeten worden.  

Het is een prachtig staaltje werk! 

                                                                                                 Het bestuur 

 

Mag ik een boom kappen waarin vogels broeden?  
 
Het antwoord is simpel en duidelijk: ´Nee, een nest met vogeleieren of jongen mag 

niet verwijderd worden. De wet verbiedt het. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, 

bijvoorbeeld als de boom een risico vormt voor de verkeersveiligheid.´ 

 

Met deze pakkende vraag heeft Vogelbescherming Nederland afgelopen zomer de 

website www.vogelsendewet.nl geïntroduceerd. Deze website is een hulpmiddel 

voor burgers, bedrijven en overheden. Vogels en de Wet is eigenlijk voor iedereen 

met vragen over de juridische bescherming van vogels. Particulieren, 

vogelwerkgroepen, WetlandWachten, natuur- en milieuorganisaties, 

woningbouwcorporaties en bouwbedrijven vinden er antwoorden op allerlei 

vragen. 

 

Vogelbescherming Nederland bracht heel veel vragen én antwoorden onder in één databank. U vindt 

er ook uitleg over juridische begrippen, wetten en regels. En zelfs tips over hoe u actie kunt 

ondernemen tegen overtredingen. 

 

Nog meer vragen: Mag ik een gewonde vogel houden? Mogen er windmolens vlakbij een 

natuurgebied komen? Is mijn buurman in overtreding als hij zijn dak vernieuwt terwijl er 

gierzwaluwen onder broeden? Mag er gejaagd worden in een ganzenfoerageergebied? 

 

Wat zegt de wet hierover? Wat is nu precies toegestaan en wat niet? En in welke periode van het jaar? 

Voor een kort en bondig antwoord op deze en vele andere vragen of voor een uitvoerige toelichting is 

er de website www.vogelsendewet.nl 

 

Meer informatie 

Servicecentrum Vogelbescherming Nederland 

Tel.: 030-6937700 of http://www.vogelbescherming.nl/contact 
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Feestelijke excursie over het natuurpad 
 
Via onze website op geo.nl werd het contact gelegd met de KNNV Epe/Heerde. 

Een groot gezelschap van familie en vrienden uit Amersfoort zou graag een wandeling maken over de 

Renderklippen ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis. 

Onder deskundige leiding van KNNV'ers uiteraard. 

Op een prachtige Zaterdag in augustus over de dieppaars bloeiende heide gingen Loes Jansen en Geert 

Kuper op stap. 

Het bleek een zeer belangstellende groep te zijn met veel mensen uit het onderwijs. 

De excursieleiders moesten alle zeilen bijzetten om op alle vragen een antwoord te geven. 

Loes als kenner van planten en paddenstoelen en Geert als imker niet alleen van bijen, maar ook van 

andere insecten en vogels. 

 

Is het misschien eens een idee voor u? Wanneer u iets te vieren hebt met familie of vrienden? 

Of, wilt u kennissen eens het idee aan de hand doen? Een versnapering aan het eind van de wandeling 

is mogelijk bij de kioskhouders bij de Hertenkamp en de Schaapskooi. De kiosken verkopen ook het 

gidsje Plant en Dier op uw pad met route en vol wetenswaardigheden. 

 

Dat het Amersfoortse gezelschap enthousiast was, dat bewijst deze bedankbrief: 

 

“Met heel veel plezier kijken wij terug op ons 

feestje van afgelopen zaterdag. Alles verliep 

zoals het was gepland en de zon heeft daarbij 

ook nog heel goed z'n best gedaan.  

Een bijzonder hoogtepunt in het programma 

was zeker de wandeling met mevr. Loes 

Jansen en dhr. Geert Kuper. Daar heeft 

iedereen heel veel van genoten en daarover 

is nog veel nagepraat. Van grondsterretje tot 

heidestruik en van mestkever tot 

heideschaap; de Renderklippen hebben een 

onvergetelijke indruk achtergelaten.  

      
           Oogentroost 

 

Zou u Loes en Geert nogmaals onze hartelijke dank willen overbrengen. Ze hebben het ontspannen en 

gezellig uitgevoerd! 

Ook willen we u hartelijk bedanken voor de correcte invulling en aansturing van de wandeling.  

Dit is zeker voor herhaling vatbaar en dit zal ook aan anderen doorgegeven worden. Leve het internet, 

die ons op het spoor zette van KNNV.” 

Margriet Maan 

 

 

Rectificatie 
 

In de vorige Natuurklanken hulden we Hilary Jellema in de Orde der Nederlandse Leeuw. 

Het heeft de Majesteit echter behaagd Hilary te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Excuus! 
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Nieuwe Planten 

 
RECHTE ROLKLAVER 

Maandagavond tijdens de excursie langs de Hoge Weerd in Epe wees 

ik de werkgroepleden op een Rolklaver die de laatste tijd nogal eens 

wordt gevonden en vooral ook over het hoofd wordt gezien.  

Het gaat om een Rolklaver in wegbermen die qua grootte en blaadjes 

sterk doet denken aan de Moerasrolklaver.  
Maar wie wat beter kijkt, ontdekt dat de kelktanden voor de bloei niet 

stervormig uitstaan, zoals bij de Moerasrolklaver, maar naar elkaar 

toegebogen zijn zoals bij de Gewone rolklaver  

Deze plant wordt RECHTE ROLKLAVER genoemd. Hij komt vooral 

voor in ingezaaide wegbermen. Ik vermoed dat hij in wegbermen aardig op weg is de Gewone 

rolklaver te verdringen. 

Oorspronkelijk komt hij uit Zuid Europa, waar hij als voedergewas in cultuur is. Bij ons wordt hij met 

wilde-bloemen mengsels mee gezaaid in wegbermen. Hij valt inmiddels al niet meer weg te denken uit 

onze flora. 

 
STEKELIGE HANENPOOT 
Een plant vinden die je nog niet eerder gezien hebt. Dat overkomt je niet elke dag. 

Ik vond deze week in een halfdroge sloot bij Zuuk Hanenpootplanten die er wat 

anders uitzagen. De aren waren groenachtig in plaats van bruin, maar dat is niet het  

kenmerk om hem te onderscheiden van de ons uit maïsakkers bekende hanenpoot.  

Bij nadere beschouwing viel vooral op dat de bladschede niet ongeveer 

recht om de stengel sloot, maar erg schuin. Ook zijn de punten van de lemma’s in de 

bloeiwijze hard in plaats van zacht. Het blijkt te gaan om de Stekelige hanenpoot, 

die pas sinds 2005 in de Nederlandse flora staat. 

De naam Stekelige hanenpoot is in opvallend, omdat de bloeiaren van de 

‘gewone’ hanenpoot ook wel iets stekeligs hebben. Deze soort komt uit Noord-

Amerika. 

Ik denk dat hij in onze omgeving ook al is ingeburgerd, want de volgende dag trof ik hem aan 

langs de Tolweg (gedeelte tussen Dorpenweg en oude spoor), gewoon tussen wat inmiddels Europese 

Hanenpoot is gaan heten.  

Ook een soort om op te letten. 

 

   Egbert de Boer 

 

 

Mee-rij-vergoeding 
 
Soms moet je wel met de auto naar een excursie of naar een andere werkgroepactiviteit. 

Het is een goede gewoonte om zoveel mogelijk te carpoolen. Daarom spreken we verzamelplaatsen af. 

Meestal regelen de deelnemers het onderling, om de beurt wordt er gereden. 

Voor de langere afstanden is er een mee-rij-vergoeding  voor de chauffeur van 30 cent per km. 

Die wordt hoofdelijk omgeslagen over de inzittenden, inclusief de chauffeur. 

Maak de chauffeur er op attent dat hij/zij zijn kilometerstand opneemt! 
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Verslag excursie naar de Wiessenbergse Kolk e.o. in Hattem. 
23 augustus 2007 

 

Bij een excursie van de insectenwerkgroep heb je zon nodig, maar die liet zich pas later op de dag 

zien. Aanvankelijk miezerde het zelfs wat, maar de temperatuur was wel goed. 

Op het afgesproken tijdstip zijn we met zes volwassenen en twee kinderen bij het verzamelpunt. 

  

Passend bij het weer is onze eerste vondst, een slakje. Een voor mij onbekende soort, met een te klein 

huisje, zoals Els opmerkte. Waarschijnlijk is het de Amberslak. De kleur van het huisje is mooi 

warmbruin. Ze waren in grote getale aanwezig. 

Jasper en Maartje krijgen instructies hoe het vlindernet te gebruiken. Dat doen ze dan ook met veel 

enthousiasme. 

Mooie vangsten zijn de Lieveling, een dagactieve nachtvlinder en een Snuituil. 

Het Waterlelievlindertje is een micro-nachtvlinder, wit met mooie goudbruine tekeningen. 

Een veldsprinkhaan springt zelf maar bij Maartje in het net. Hilary vertelt dat deze sprinkhaansoort te 

herkennen is aan de korte antennes. Die van de sabelsprinkhanen zijn een stuk langer. 

Jasper vangt een pad in zijn net. Die wordt weer netjes in het gras gezet. 

De bloedrode heidelibel is de enige libel die we van dichtbij hebben bekeken.  

Vanaf de dijkstoel hebben we goed zicht op foeragerende reigers en een ooievaar. 

 

 

Het Algemene Veen zijn 

we ook nog even in 

geweest om o.a. bij de 

Daendelskolk te kijken. 

Wel libelles gezien, maar te 

ver weg om op naam te 

brengen. Vlinders zijn toch 

makkelijker, het Bonte 

zandoogje is al gauw te 

herkennen aan kleur en 

gedrag. Witjes zijn 

natuurlijk ook aanwezig. 

En een Gammauiltje, 

vooral te herkennen aan het 

gefladder en als het stilzit 

aan het gammateken. 

 
          Wespspin mannetje 

 

Een Vuurvlindertje en twee veldsprinkhanen, een bruine en een groene krijgen onze belangstelling.  

Nog even over de smalle paadjes door de hei en jeneverbesstruwelen. 

Kruip- en Stekelbrem staan dicht bij elkaar. Opvallend is het Groot heksenkruid, het staat mooi te 

bloeien tussen de Struikhei. Een plaats waar je deze soort absoluut niet verwacht. 

 

De insecten hebben denk ik een moeilijk jaar, teveel nattigheid. Hopelijk maakt het najaar het weer 

goed. Toch blijft dit gebied altijd leuk om even rond te struinen. 

      

       Mariet van Gelder. 
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Vogels van formaat 
 
Het meesterwerk van Audubon. 

 

Teylers Museum in Haarlem bezit een zeldzaam exemplaar van The Birds of America, 

het grootste en duurste boek ter wereld van vogelschilder John James Audubon, die leefde van 1785 

tot 1851. Alle vogels van Noord-Amerika zijn daarin op ware grootte en in hun natuurlijke omgeving 

afgebeeld. 

Al in zijn tijd was het boek spraakmakend. Voor het eerst suggereerde een kunstenaar dynamiek bij 

vogels en benadrukte hij hun levendigheid. 

Maar ook Audubon's romantische en uitdagende levensstijl sprak tot de verbeelding. Schoot hij eerst 

nog op vogels om ze goed te kunnen waarnemen, gaandeweg ontwikkelde hij zich tot een 

gepassioneerd natuurbeschermer. Voor veel mensen is Birds of America het mooiste vogelboek. En 

sinds 2002 is het in elk geval het duurste in druk verschenen boek dat ooit is geveild. Christie’s in 

Londen verhandelde toen een exemplaar voor 8,8 miljoen dollar. 

Audubon's boek in “dubbel-olifantformaat” (64 bij 97cm) is vanwege zijn kwetsbaarheid en 

kostbaarheid zelden te zien. 

 
Audubon, Teylers Museum / Haarlem 

 

In de tentoonstelling ‘Vogels van formaat. Het meesterwerk van Audubon’ laat Teylers Museum voor 

even de vijf delen van het spectaculaire boek zien en plaatst het in de wijze waarop vogels van de 18de 

eeuw tot vandaag de dag worden bekeken en weergegeven. Van traditionele vogelafbeeldingen van 

vóór Audubon tot kleurenfoto’s, films en webcams van nu. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. 

Van 3 november 2007 t/m 20 januari 2008 in Teylers Museum,  

Spaarne 16  2011 CH Haarlem. 

www.teylersmuseum.nl 
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Heeft de Weidegeelster bij de Cannenburch toekomst? 
 
Eind maart 1997 vond ik tot mijn grote verrassing op meerdere plaatsen bij de oprijlaan naar kasteel 

de Cannenburch de weidegeelster (Gagea pratensis). 

Aan de linkerzijde van de oprijlaan tussen de rozenperken stonden forse hoeveelheden vegetatief 

groeiende exemplaren met aan de rand van twee rozenperken een aantal bloeiende. Ook aan de 

rechterkant waren een aantal vegetatieve exemplaren zichtbaar en aan de rechterkant achter het 

toegangshek naar het bos. 

 

De Weidegeelster (Gagea pratensis) is een zeldzame soort die in Nederland zijn hoofdverspreiding 

heeft in het IJsseldal. Op de rode lijst van het ministerie van LNV heeft Gagea pratensis een status op 

de doelsoortenlijst categorie iz. Ik heb het Rijksherbarium indertijd van de vondst op de hoogte 

gesteld. 

 

De vindplaats bij de Cannenburch ligt extreem buiten het 

verspreidingsgebied. 

Een voor de hand liggende verklaring is dat we hier met 

een stinseplant te maken hebben. 

In de klassieke zin is het geen stinseplant, omdat de plant 

te weinig sierwaarde heeft. Hij bloeit zelden en vaak 

onregelmatig.  

Het is echter goed mogelijk dat in het verleden 

karrenvrachten grond vanuit de IJsselvallei naar de 

Cannenburch zijn gebracht ter verbetering van de tuinen. 

Kanttekening daarbij is echter dat dit waarschijnlijk zeer lang geleden gebeurd moet zijn. 

Oudere lezers kunnen zich wellicht de grote iep herinneren die rechts achter het toegangshek naar het 

bos stond. Deze iep is begin de jaren 70 gekapt na een aantasting met de iepenziekte. De iep was 

indertijd waarschijnlijk meer dan 100 jaar oud. Ik vond op de plaats waar deze boom heeft gestaan een 

ringvormige groeiplaats van de weidegeelster.  

Naast mogelijke invoer is het goed mogelijk dat het hier om een natuurlijke en heel oude groeiplaats 

gaat die teruggebracht is tot luttele vierkante meters. Het is mogelijk dat meer fluviatiele planten hier 

vroeger voorkwamen.  

Een vergelijkbaar voorbeeld is de vondst van de Spechtinktzwam in de jaren 70, tijdens een 

inventarisatie van het Vossenbroek. Deze inktzwam wordt in Nederland uitsluitend gevonden in het 

IJsseldal. De spechtinktzwam wordt gezien als een mycologisch voorbeeld van fluviatiele flora.  

Aan de sprengen van het bekencomplex rond de Cannenburch ligt een natuurlijke beek ten grondslag. 

Het bevat ook vindplaatsen van andere schaarse soorten van de Veluwe, zoals de wintereik Quercus 

petrea.  

Vanuit een historisch perspectief van de Cannenburch als oude buitenplaats is de vindplaats dan ook 

buitengewoon interessant.  

Na de forse kap in het bos heb ik het Gelders Landschap gevraagd of zij op de hoogte waren van deze 

vindplaats en of er plannen waren voor dit stuk. 

Het blijkt dat ook de oprijlaan volledig op de schop gaat en hierdoor deze vindplaats dreigt te 

verdwijnen. Ik vraag mij af of voldoende onderzocht is welke natuurwaarden aanwezig waren toen de 

herinrichtingsplannen zijn opgezet. Het doet zich aanzien dat het Gelders Landschap de laatste jaren 

veel investeert in zijn buitenplaatsen en zich dan voornamelijk door de historische cultuurwaarden laat 

leiden. Dit hoeft echter niet ten kostte te gaan van de natuurwaarden. Voorwaarde is dan wel dat het 

Gelders Landschap grondig onderzoek doet of natuurorganisaties als onze KNNV vraagt om 

aanwezige kennis in te zetten. 

Ik ben nog in gesprek met het Gelders Landschap om een oplossing te vinden. 

Hopelijk heeft de weidegeelster toch toekomst. 

 

Menno Boomsluiter 



 19

 

 

Gewestelijke Excursie naar Schiermonnikoog op Zaterdag 13 

oktober 2007 
 

 
Op 13 oktober organiseert het gewest IJsselstreek van de KNNV een excursie naar Schiermonnikoog; 

ver weg, maar erg de moeite waard! We zijn een lange dag op het eiland om rond te struinen in de 

duinen, over de kwelders en over het strand. Fietspaden houden op als het interessant wordt; dus huren 

we geen fiets maar gaan lopend vanaf de veerdam het veld in (en komen dus ook niet in het dorp); 

wellicht wat "Spartaans" maar dan zien we het meest. Het zal wel een redelijk inspannende dag 

worden. 

 

Meenemen 
Eten en drinken voor de gehele dag, warme en vooral winddichte kleding, kijker en voor wat betreft 

schoeisel is dat wat lastig aan te geven. Bij droog weer kom je een heel eind (alleen niet op het wad als 

het laag water is) op bergschoenen, maar bij langdurige regen in de voorgaande periode staan grote 

delen van de duinvalleien geheel onder water en zijn laarzen beslist noodzakelijk. Neem dus allebei 

mee naar Lauwersoog en dan kunnen we inschatting maken wat het beste schoeisel is. 

 

Belangrijke tijden 
Vertrek boot Lauwersoog: 9.30 uur. Houdt er rekening mee 

dat je de auto nog moet parkeren (betaald parkeren), naar 

het kaartjeskantoor lopen en een kaartje moet kopen. Wees 

dus ruim op tijd in Lauwersoog. De vaartijd is ca. 45 

minuten. De overtocht (retour) kost  € 10,20. Voor 65+ 

(met legitimatie) is de prijs € 9,35. 

 

Info voor de Tom Tom rijders: de postcode van de haven in 

Lauwersoog is 9976 VM 

Terugreis: vertrek van Schiermonnikoog: 18.30 uur; 

aankomst in Lauwersoog dus rond 19.15 uur. 

De leiding is in handen van Hans Grotenhuis. Bij laatstgenoemde kan eventueel nadere info worden 

verkregen: e-mail   dalkruid@planet.nl. 

 
Je moet je beslist opgeven bij onze Francien Surink, opdat je gebeld kunt worden als de excursie 

vanwege zeer slechte weersomstandigheden niet door kan gaan. Uiterlijk dinsdag, 9 oktober. 
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Excursie Shiitake (paddenstoelen) kwekerij in Balkbrug  
 

  

 De Shiitake (Lentinus edodes) is een houtzwam die vooral in 

eikenhout groeit. Hij komt oorspronkelijk uit Korea. 

De paddenstoelen worden in een donker, vochtig sparrenbos 

gekweekt op eikenstammetjes, afkomstig van dunning bij 

Natuurmonumenten in Drenthe. 

Het mycelium wordt in zaagselpluggen op afstand van ongeveer 

dertig centimeter, rondom in de eikenstammetjes geënt en 

afgesloten met piepschuimen dopjes, die later worden verbrand, 

zonder schadelijke resten effecten aan het milieu. De stapels 

stammetjes blijven dan (soms) enkele jaren liggen. Het mycelium 

groeit onder de bast door en is op de kopse kanten te zien als witte vlekken. Zodra dat voldoende is 

worden de stammetjes een dag in koud water gelegd (temperatuurschok) en daarna rechtop tegen 

rekken gezet. Een keer laten vallen is ook goed. 

Er moet geen wind of direct zonlicht zijn. Licht, net voldoende om de krant te lezen, is al genoeg. 

Bij gunstige temperatuur (± 15 gr. C) komen de paddenstoelen in enkele weken naar buiten en kunnen 

dan geplukt, verpakt en verzonden worden naar diverse verkooppunten in Nederland. 

De stammetjes kunnen enkele malen opnieuw gebruikt worden. Na twee maanden kan er opnieuw 

gedompeld worden. 

Het biologisch proces is wel tijdrovend maar er worden absoluut geen chemische stoffen gebruikt. Dit 

is niet van alle Shiitake verkooppunten zeker (AH?) 

 

Rauw smaakt de zwam flauw naar anijs en knoflook. Hij is zeer vitaminerijk (o.a. B-complex) en ook 

cholesterol- en bloeddrukverlagend. Verder lijkt er een tumorremmend vermogen aanwezig te zijn. 

Hiernaar wordt nog verder onderzoek gedaan. 

De paddenstoelen kunnen twee weken vers bewaard worden en zijn ook uitstekend geschikt om in 

plakjes gesneden gedroogd te worden. 

Het adres van de Shiitake-kwekerij is:  Haverman Groen B.V. 

      Luttenoever 2a 

      7707 PM Balkbrug 

         tel. 0523 657315 

        www.shiitakekwekerij.nl 

 

Na afloop van de bezichtiging in juli 2007 kregen we heerlijke Shiitake-

soep te proeven. Het recept geef ik hierbij.  

 

Marianne Faber. 

 

Shiitake-soep: 
Ingrediënten: 1 fijngesneden sjalotje, ½ fijngesneden rode paprika, 200 gram in plakjes gesneden shii-

take, 25 gram boter, 1½ dl droge witte wijn, 1 bouillontablet, 2 theelepels majoraan, peterselie, 

citroensap, bladerdeeg1 eidooier en zout. 

In een braadpan de boter verhitten en sjalot circa twee minuten fruiten. Paprika en shiitake erdoor 

scheppen en al omscheppend circa 5 min. zachtjes bakken. Driekwart liter water, de wijn, 

bouillontablet, majoraan (en/of kruiden naar eigen smaak) toevoegen. De soep ± 20 min. zachtjes laten 

koken. 

Oven voorverwarmen op 225 gr. C. 

Peterselie boven de soep fijn knippen. In een kopje de eierdooier losroeren met een snufje zout. De 

soep in vier hoge soepkommen scheppen. De (ontdooide) bladerdeegvelletjes over de soepkoppen 

leggen, de randen natmaken en vastplakken. Het bladerdeeg in ± 8 min. goudbruin en knapperig laten 

worden. 
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Met Mariet naar het Kuinderbos 
(zaterdag 8 september 2007) 

 

Omdat de “roots” van de coördinator van de plantenwerkgroep in de Noord-Oost Polder liggen, had 

Mariet aangeboden om een excursie te leiden naar de noord-oost rand van de polder, vooral bekend 

om de vele varens die er voorkomen.  

 

De NOP kwam droog te liggen tijdens WO2 en werd in die tijd ook wel Nederlands Onderduikers 

Paradijs genoemd, omdat velen hier in de uitgestrekte rietvelden verborgen konden blijven voor de 

Duitsers. Het noordoostelijke deel was oorspronkelijk bedoeld voor defensie(begin jaren ’70) vanwege 

de minder vruchtbare grond. Gelukkig ging dat niet door. Toen werd er bos aangeplant en later werden 

vooral in de greppels veel varens ontdekt. In deze greppels zijn onderliggende lagen aangegraven.  

In het bos houdt de veengrond het vocht vast dat door de zandige toplaag wordt doorgelaten. 

 

In vijf stappen.  

Mariet heeft het grondig voorbereid, zelfs de familie is ingeschakeld. En zo leidt ze Francien, 

Margriet, Hennie, Gerard en Egbert rond. 

 

EEN. (184-533), kmhok 16.41.25 

De eerste stop is even buiten Kuinre langs de Hopweg. 

Hier staat langs een bospad de tot nu toe enige Nederlandse groeiplaats van de Bergknautia (Knautia 

dipsacifolia), ontdekt in 1984 en nog steeds aanwezig.  

Hij is van Beemdkroon (Knautia arvensis) te onderscheiden door de ongedeelde bladen. Bij de 

Beemdkroon zijn de bladen veerspletig of veerdelig. 

 

TWEE. (184-533), kmhok 16.41.25 

Even verderop is het alweer stoppen geblazen. Rechts van de weg ligt het oude havenhoofd van 

Kuinre. 

We vinden er o.a.: 

- Korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum)  

- Zandraket (Arabidopsis thaliana), volop bloeiend 

- Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) 

- Zandmuur (Arenaria serpyllifolia), omdat bloemen ontbreken moeilijker te herkennen    

De Peperkers (Lepidium latifolium), een kustsoort, die hier vroeger ook voorkwam is niet te vinden. 

 

DRIE. (182-533), kmhok 16.41.23 

Vervolgens maken we een wandeling rondom een grote plas. Er zijn recent enkele kleinere plassen en 

het begin van een beek aangelegd. Direct bij de parkeerplaats vallen de vele geknakte bomen op. Een 

gevolg van de storm die hier op 18 januari 2007 genadeloos heeft toegeslagen.  

De meeste opvallende planten vinden we in de oeverzone van de plas, enkele andere langs de 

bospaden: 

- Vroege haver (Aira praecox), nu nog (begin september) aanwezig 

- Hennegras (Calamagrostis canescens), een van onder af vertakt gras 

- Duinriet (Calamagrostis epigejos), op wat drogere grond als de vorige, soms samen 

- Pinksterbloem (Cardamine pratensis), o.a. blaadjes met wortelende jonge plantjes, een vorm 

van vegetatieve vermeerdering  

- Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium glaucum), achterzijde blad melig wit 

- Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), vaak rood aangelopen 

- Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), hier en daar grote groepen in het bos   

- Rietorchis (Dactylorhiza majalis praetermissa), inmiddels uitgebloeid  

- Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), massaal langs plassen, maar de Kleine zonnedauw 

is niet te vinden 

- Kraaihei (Empetrum nigrum), één flinke groeiplaats 

- Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), hier en daar onder bomen 
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- Dophei (Erica tetralix), langs een wat hoger gelegen zone, veel  

- Veenpluis (Eriophorum angustifolium), twee plekken in dezelfde plas, nog enkele tientallen 

pluizenbollen aanwezig  

- Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), door het hele terrein aanwezig 

- Bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum), enkele exemplaren 

- Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum), enkele langs het pad 

- Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), vochtig randje langs plas 

- Borstelbies (Isolepis setacea), tussen Waternavel, mini-biesje, met één aartje 

- Zilte greppelrus (Juncus ambiguus), te onderscheiden van de volgende door de bloemen die in  

groepjes van twee of drie bij elkaar staan en de kortere, afgeronde, binnenste bloemdekbladen 

- Greppelrus (Juncus bufonius) 

- Knolrus (Juncus bulbosus), meest in / onder water  

- Tengere rus (Juncus tenuis), langs paden 

- Geelhartje (Linum catharticum), zuidkant plas, langs pad, kleine witte bloemen 

- Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundatum), massaal, duizenden sporendragers 

- Kattenstaart (Lythrum salicaria), af en toe enkele planten 

- Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), in plas 

- Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), in plas 

- Stomp kweldergras (Puccinellia distans distans), nieuwe (droge) plas 

- Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasus), ruige bosrand, ook hier al! 

- Moerasvaren (Thelypteris palustris), vrij veel tussen grote en kleine plas    

- Heggendoornzaad (Torilis japonica), langs paden 

De Dennenwolfsklauw (Huperzia selago) kunnen we niet vinden. 

 

Ook: franjezwam, wasplaat, mosklokje, 

Ook: veenmos  

Vlinders: vuurvlindertje, paartje bont zandoogje 

 

VIER. (181-535), kmhok 16.31.52 

Hier gaan we op zoek naar varens langs een bospad en de daarop uitkomende greppels. Er zijn uit het 

Kuinderbos minstens 20 varensoorten bekend. Zo ver komen we lang niet. 

Wel gevonden: 

1. Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana)  

2. Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)  

Deze twee zijn van elkaar te onderscheiden door te kijken naar de bladschubben; bij de Brede 

Stekelvaren zijn ze lichtbruin met een donkere middenstreep; bij de Smalle zijn ze eenkleurig 

(licht)bruin. 

3. Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas)  

4. Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affine) 

Deze twee zijn van elkaar te onderscheiden door de leerachtige bladen en de donkerder bladschubben 

bij de laatste; de duidelijke donkere vlek aan de voet van de bladslippen van de eerste orde en de 

minder gezaagde blaadjes van de tweede orde. Doordat we ze naast elkaar konden bekijken, hebben 

we nu goed de verschillen kunnen zien. 

5. Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina)  

Te onderscheiden van de Mannetjesvaren door de fijnere zijblaadjes en de komma-vormige 

dekvliesjes, in plaats van ronde. Ook deze twee hebben we naast elkaar kunnen bekijken.  

6. Gebogen driehoeksvaren (Gymnocarpium dryopteris)  

Gebogen slaat op de bladvoet, die een duidelijke knik vertoont; driehoek op de drie varenblaadjes 

vanuit één punt die bij deze soort van bijna gelijke grootte zijn. Deze soort viel op door de frisgroene 

kleur. Op veel plekken aanwezig. 

7. Eikvaren (Polypodium vulgare)  

8. Tongvaren (Asplenium scolopendrium)  

Vooral in beschaduwde greppelkanten. Veel. Van jonge plantjes van enkele centimeters tot forse 

decimeters lange “tongen”. 

Samen met de al eerder genoemde Moerasvaren, komen we dus op negen verschillende varens.  
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Andere planten in dit deel van het bos: 

- Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), de enige vindplaats in NOP   

- Groot heksenkruid (Circaea luteriana) 

- Muursla (Mycelis muralis)  

Mossen: Thujamos, Gerimpeld platmos 

 

Als Veluwenaren missen we Dubbelloof. Maar daarvoor moet je dan ook niet naar het Kuinderbos 

 

 

VIJF. (180/181-533), 

 kmhok 16.41.21/22  

Op de kavel van Mariet haar ouderlijk 

huis wordt druk gebouwd aan 

vakantiehuisjes, er is een vijver 

gegraven, een deel van de huisjes is al 

klaar en bewoond, een ander deel is 

nog in aanbouw.  

En, behalve naar vakantiehuisjes 

kijken we dus ook weer naar plantjes: 

 

 

 
 

De geschubde mannetjesvaren 

 
- Heen (ook wel Zeebies) (Bolboschoenus maritimus), driehoekige stengels, toch geen zegge, in 

het bovenste schutblad enkele donkerbruine aartjes  

- Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus), opvallend lichtgroen blad, en hangende, lang 

gesteelde aartjes, vijverrand 

- Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum), in de vijver 

- Stippelganzenvoet (Chenopodium ficifolium), de middenslip van het blad heeft min of meer 

evenwijdige zijden. Omdat ook de Melganzenvoet (Chenopodium album) hier staat, hebben we goed 

vergelijkingsmateriaal 

- Brede lathyrus (Lathyrus latifolius) 

- Rechte rolklaver (Lotus ‘Sativus’) 

Bij de Kuinderplas wemelt het van de zeldzame rugstreeppadden. Tot onze grote verrassing waren 

jonge rugstreeppadden zelfs hier al, bij de nieuw gegraven vijver te vinden. Ook bij die kleintjes is de 

geel/witte streep over de rug duidelijk te zien. 

 

Al met al een zeer leerzame excursie. Mariet bedankt.  

 

Geschreven voor degenen die niet mee geweest zijn. Maar ze hebben nu in elk geval dit verhaal. 

 

Egbert de Boer 

 

 

DvD’s van Natura 
De dvd’s van Natura zijn binnen. Degenen die ze wel besteld, maar nog niet ontvangen hebben, 

verzoeken wij een berichtje te sturen naar het secretariaat. U krijgt ze alsnog thuis bezorgd als u 

 € 15,-- stort op rekening van de penningmeester o.v.v. DvD Natura. 

Er zijn er nog drie in voorraad. Voor de liefhebbers die ze alsnog willen bestellen. 

Het is een hele mooie dvd. 
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Waargenomen 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn voor 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers. Dat waren deze keer: 

EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, HJdH.=Henk en Joke de Heer, MF.=Marianne Faber, MvG.=Mariet van 

Gelder,  MM.=Micky Marsman, Pwg.= Plantenwerkgroep. 

Vogels 

Boerenzwaluw 
270/6 8 exx. de eerste keer op Landgoed Welna, 

Epe EvDT.  

Boomvalk  

23/07  1 jong dat enorm zat te schreeuwen 

Landgoed Welna, Epe. EvDT.  

Bosuil 
Laatste twee weken van augustus 

druk aan het roepen rond het huis  

(Officiersweg, Epe), 

waarschijnlijk jonge vogels, ♀ en 

♂. Het geluid klinkt helderder en 

hoger dan bij oudere vogels, lijkt 

mij. MF.  

aug./sept. Houden zich rustiger dan ik gewend ben. 

Belvédèreweg, Epe. MM.  

21/08 1 ex. Het geluid is altijd weer heel mooi over 

de (Tongerense) heide, Epe. EvDT.  

Gierzwaluw   

20/06  Aantal boven Greveldse heide, Epe. EvDT.  

Groene specht 
17/07 Laat zich geregeld zien en horen. 

Dorperveldweg, Epe. MF. 

Houtsnip 
06/07 2 exx. op de  Tongerense heide, Epe. EvDT.                                              

Huiszwaluw  

20/06 4 exx. Verder deze zomer 

niet meer gezien. 

Tongerense heide, Epe. 

EvDT.  

17/07 Wel 15 exx. om 19.00 u. 

Zitten aan de Dorperveldweg, Epe, in de toppen van 

kerstsparren gezellig te babbelen. MF.  

Koekoek 
13/06  3 exx bij elkaar.  Geluid heel bijzonder agg 

agg. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Kuifmees 
22/07  Ongeveer 10 exx. schitterende diertjes. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Merel 
28/07  3 jongen in nest. Ik denk aan een 3e legsel? 

 Tongerense heide, Epe. EvDT.   

 Nachtzwaluw 
 06/07  In hun broedtijd verstoord door 

schaapskudde. Het is heel triest dat dit kan 

gebeuren. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Ooievaar 
07/08 15 exx. op hooiland bij de Marledijk, Marle. 

HJdH.  

5/08     2 exx op een nog net niet ondergelopen  

           stukje land, 1 ex. op een nest, 2 exx. op een  

            nest iets verderop en 1 ex. op een lantaarn,  

            prachtig afstekend in de zon tegen een  

            dreigende lucht. HJdH 

 

 

 .  

Roodborsttapuit 
Deze zomer weer drie locaties 

gezien waar ze broedden. 

Renderklippen Epe/Heerde. MM.  

12/09 nog driftig aan het “klikken”. 

MM.  

Torenvalk 
14/06 1 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.                                                    

Witte kwikstaart 
24/07  2 jongen lopen heel parmantig te stappen. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Voor het eerst sinds drie, vier zomers weer op hetbrede  

ruiterpad dat van de Renderklippen richting 

Norelbegraafplaats gaat. Vroeger vaste bewoners van 

die stek. MM.  

 

Vlinders 

Atalanta  Vanessa Atalanta  

01/08  12 exx. op Buddleija. Tongerense heide, Epe. 

EvDT  

Bont zandoogje  Pararge Aegeria   

01/08 4 exx. op een zandpad op de  

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Dagpauwoog  Inachis Io  

15/07  10 exx. in en rond de Buddleija 
heerlijk zomers. Tongerense heide, 
Epe. EvDT.  
Distelvlinder  Vanessa Cardui  

01/08 3 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

                                       

Donsvlinder  Euproctis similis 

28/06   1 ♀ uit pop gekomen                         "      

Gammauil  Autographa gamma   

17/06  1 ex. en verder deze zomer niet gezien. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Grote beer Arctia caja  

28/06 1 ♀ uit pop gekomen. Tongerense heide, Epe. 

EvDT,       

Hageheld  Lasiocampa quercus   

13/07 5 MM. ♂♂ en 1 ♀ boven de Tongerense heide, 

Epe. EvDT.  

Heideblauwtje  Plebejus argus   

16/06  1
e
  ex. ♂ op Landgoed Welna, 

Epe. EvDT.   

23/06  5 exx boven heide hoek 

Tepelbergweg/Van.Manenspad 

EvDT.  

23/06   4 exx. op andere locatie op de Tongerense  

             heide, Epe. EvDT.  

Kleine hageheld  Lasiocampa trifolii   

05/07 1 ♂ uit pop gekomen                       " 

Kleine vos  Aglais Urticae  

11/08   5 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
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Koevinkje  Aphantopus hyperantus  

25/06 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum   

24/06 1
e
  bij de Buddleija. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.                                        

Kuifvlinder  Cucullia verbasci  

08/06 verschillende schitterende 

rupsen gevonden. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Muntvlindertje  Pyrausta aurata   

24/08 1 ex. eerder nooit gezien op de Tongerense 

heide, Epe. EvDT.  

Nachtpauwoog  Saturnia pavonia  

13/06  1 prachtige rups van deze vlinder gevonden. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Oranje bruinbandspanner  Cidaria fulvata   

28/06  1 ex. Tongerense heide, Epe. 

EvDT.            

Piramidevlinder Amphipyra pyramidea   

27/07  1 ex. voor mij de eerste keer 

gezien. Tongerense heide, Epe. EvDT.               

Ringelrups  Malacosoma neustria   

26/06  grote klomp rupsen en 

26/07  vlindertje. Tongerense heide, Epe. EvDT.             

Roodbandbeer  Diacrisia sannio   

13/06 1 ♂ op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                            

Sint-Jakobsvlinder Tyria jacobaeae 

13/07  1 ex.  Tongerense heide, Epe. 

EvDT.  

16/07  5 zebrarupsen op Klein 

hoefblad. Tongerense heide, Epe. EvDT.      

Vliegend hert  Lucanus cervus 

19/06 locatie wordt niet vermeld. EvDT.  

Viervlekkige platbuik  Libellula quadrimaculata 

17/6 1 heel vers ex. op Landgoed Welna, Epe.  

             EvDT. 

Amfibieën en 

Reptielen 

Adder  Vipera berus 

27/06  1 ex. Tongerense heide, Epe. Daarna nog zes 

keer gezien. EvDT.  

Hazelworm  Anguis fragilis     

12/07  Tongerense heide, Epe. EvDT.  

14/07 Groot ex. in wei Jagtlustweg, Epe. MF.  

04/08   Tongerense heide, Epe. EvDT.  

12/08   Tongerense heide, Epe. EvDT.  

  (De waarnemingen van EvDT. betroffen  

Heikikker  Rana arvalis  

23/07  1 ex. Tongerense heide,  

 Epe. EvDT.  

Rugstreeppad  Bufo calamita  

14/06  1 ex . Tongerense heide, Epe. 

EvDT.                                                                                                        

Zandhagedis  Lacerta agilis  

02/08  2 exx. Tongerense heide, 

Epe. EvDT.                                         

 

 

 

 

 

 Andere 

insecten 

Augustus: veel libellen rond de vijver 

Officiesweg, Epe, w.o.: 

Azuurwaterjuffer  

Coenagrion,Bruine 
glazenmaker  Aeshna 

grandis, Grote keizerlibel  

Anax imperator. MF.  

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  

17/06 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens 

12/08  Heideterrein Zwolse bos. MvG. 

Platbuik  Orthetrum cancellatum 

06/09 1 ex.  Tongerense heide, Epe. EvDT.                                                         

Venwitsnuit libel  Leucorrhinia dubia 

17/6 1 ex. bij heideven op Landgoed Welna, Epe. 

weer een nieuwe. Officiersweg, Epe. MM.  

 

 Zoog-dieren   

Das 
2 exx. ’s nachts (± 2 uur) geregeld in de wei. Jagt-   

             lustweg, Epe. MF.  

(Dwerg?)muisje   
17/08 Klimt ’s avonds in de stokrozen om de  

           zaaddozen af te knagen. Naar boven gaat goed;  

           naar beneden met zo’n zaaddoos is moeilijk. In  

           plaats van te gaan zoeken naar de gevallen  

           zaaddoos haalt hij maar liever nieuwe. 

Edelhert  
09/07 2  exx. waren aan het sparren. Tongerense 

heide, Epe. EvDT.      

18/07  10 exx. richting Boerweg, Epe. EvDT.  

Haas   
31/08  Een grote knoepert zat bij de voordeur. 

 Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Konijn 
 De konijnenstand is weer toegenomen.  

Vooral ’s avonds zie ik er wel tien  

tegelijk in de wei. MF.  

MM.: Voor het eerst sinds 1986 heb ik  ze in de tuin.  

            Bij de buren zag ik  ze vorig jaar al   

            rondhuppelen.  Belvédèreweg, Epe. 

Wildzwijn 
Grote overlast van grote groepen meldt MF. 

MM.: Deze zomer kwamen ze bij mij tot bijna aan de 

voordeur. Zien kans de keihard vastge-plempte oprit 

om te schoffelen.  Ik vind het prachtig! 

Belvédèreweg 3, Epe. Alle omliggende tuinen zijn 

solide versperd. 

Ree 
Hele maand juli. In de strook tussen de Officiersweg en 

de Schotweg, Epe, verblijven 5 exx. met jongen. 

Ook overdag vaak te zien in het hoge gras van de 

hooilanden waar ze ook liggen te rusten. MF 

 Vos   
02/08  1 prachtig ex. liep dwars over de heide. EvDT 
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Planten 

Akkerandoorn  Stachys arvensis   

02/07 In berm Gortel, Epe. Pwg.  

Agrimonie  Agrimonia eupatoria  

21/08  Fietspad Kamperweg. Heerde. Pwg.  

Borstelkrans  Clinopodium vulgare 

24/08  Bospad achter het Golden Tulip 

Hotel. Epe. Pwg.  

Breedbladige wespenorchis  Epipactis 

helleborine   

210/7  3 exx op Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Duist  Alopecurus myosuroidus 

09/07  Kerkdijk Heerde. Pwg.  

Gevlekte orchis  Dactylorhiza maculata subsp. maculata                                                         

05/06 In de buurt van de grafheuvels in Epe. Pwg.  

Groot nagelkruid  Geum macrophyllum 

25/07 . Fietspad oude spoor tussen Heerde en Epe. Pwg.  

Hengel  Melampyrum pratense   

14/08  Langs Van Manenspad, Epe. EvDT.  

Hopwarkruid  Cuscuta lupiliformis 

08/07  Ossenwaard bij Deventer. Pwg.  

Kale gierst  Panicum dichotomiflorum 

20/08  aug. In de buurt van de Kerkdijk in Heerde. 

              Aan rand maisakker. Pwg. 

 

 Karwijvarkenskervel  Peucedanum carviflora 

06/08   In de uiterwaard  tegenover de Nijensteen, 

Veessen. Pwg.  

Klein warkruid  Cuscuta epithymum   

13/06  Een hele plak op Landgoed Tongeren, Epe. EvDT.  

Klein wintergroen  Pyrola minor 

05/06 Ook in de buurt van de grafheuvels in 

Epe. Pwg.  

Klokjesgentiaan  Gentiana pneumonanthe  

13/08 450 stuks geteld op Tongerense heide, 

Epe. EvDT.  

Kromhals  Anchusa arvensis  

140/8  Langs Gortelseweg. Epe. EvDT.  

Kruipbrem  Genista pilosa 

12/08  Heideterrein  Zwolse bos, Heerde. Pwg.  

Schildereprijs  Veronica scutellata 

04/06 Weiland Tongeren, Epe. Pwg.  

Witte struikheide    
13/08  Een grote pol met spierwitte bloeiwijze. Tongerense 

heide, Epe. EvDT.  

 23/08 Ook een witte pol gevonden op Landgoed Welna, 

Epe. 

Zilverschoon  Potentilla anserina   

14/08 Op de hoek van Gortelseweg/Van. Manens-pad, Epe. 

EvDT. 

 

 

Harry van Diepen is altijd goed voor bijzondere waarnemingen. Op 15 juli jl. schreef hij het volgende: 

Kort na elkaar kreeg ik een melding van  twee Roodwangvrouwtjes wandelend op het fietspad bij een beek. 

In eerste instantie dacht ik dat ze door de schouwwerkzaamheden in de beek aan de wandel waren gegaan, maar 

gisteravond werd duidelijk dat de vrouwtjes kennelijk op weg waren naar een plek om eieren te leggen.  

Het vrouwtje dat ik gisteravond kreeg had ik tijdelijk achter een naar mijn mening onneembare vesting in mijn 

tuin gezet. Maar schilpadden in legnood kunnen ook een stuk verticaal omhoog klimmen, blijkt maar weer.  

Gelukkig werd ze om 22.30 uur door een hondenuitlatende buurvrouw in de aangrenzende tuin aangetroffen. 

Toen ik ter plaatse kwam bleek dat ze bezig was eieren te leggen.  

Wonderlijk genoeg had ze in het donker de meest zonbeschenen plek kunnen vinden in onze postzegeltuintjes.  

Tot 0.45 uur heb ik bij de leggende schildpad gezeten toen was de nestplek genoeg aangestampt.  

Hoeveel eieren er gelegd zijn weet ik niet precies, ik schat een stuk of twintig kleine pingpongballetjes. 

Nu weet ik niet veel van schildpadden, maar op www.schildpad.nl en www.schildpaddencentrum.nl kun je wel 

wat informatievinden. Daar heb ik ook gezocht. 

In eerste instantie dacht ik zelfs even dat de Roodwangschildpad een Zuideuropese soort was, maar het is een 

Noord-Amerikaanse soort. Het is een waterschildpad en is eigenlijk alleen goed te houden in een aquarium met 

een watertemperatuur van 25 - 28 gr. “En ik zie er heel veel zitten eigenlijk in te koud water en die kwijnen 

weg,” aldus het schildpaddencentrum. Roodwangschildpadden en Bijtschildpadden (ook een Amerikaanse soort) 

worden vaak gedumpt. Ze zijn als klein schildpadje voor een paar doekoes te koop. Maar ze kunnen heel oud 

worden en op de duur zijn het onverdraaglijke, stomvervelende beesten. Onze schildpaddenopvang zadelen  

we dus op met een beest dat met gemak  nog vijftig jaar kan leven en onze vrijwilligers dus waarschijnlijk ruim 

zal overleven. 

Volgens datzelfde schildpaddencentrum zijn de eieren vrij gemakkelijk uit te broeden. In een broedstoof bij 28,4 

- 33.2 
o
C en een hoge luchtvochtigheid duurt het ca. 96 dagen. Dus deze eieren komen vrijwel zeker niet uit. Dat 

is maar goed ook want er zijn al veel te veel van deze dieren in ons land. 

Trouwens volgens www.waarnemingen.nl is het leggen van eieren door een Roodwangschildpad nog maar een 

paar keer voorgekomen in ons land. Ik denk dat ze er naast zitten want hier waren al 2 vrouwen op eierlegpad. 

 

N.B. Toen ik nog heel klein was nam mijn oma mij in het pikkedonker eens mee naar het strand van Straat Bali,.  

Ze was gewaarschuwd dat schildpadden het land op kwamen om eieren te leggen. Oma hield gewoon een 

mandje onder een paar schildpadden en vergaarde zoveel eieren als ze wilde. De dieren trokken zich niets van 

ons aan.               

Ik herinner me geen bijzonderheden, maar het sfeertje des te beter. 
Micky Marsman. 
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Verborgen leven op de heide. 

Van op een afstand kan de heide vredig en rustig lijken. Maar vergis je niet, dit landschap herbergt 

veel verborgen levens. 

     Heideterreinen zijn voor heel wat insecten en ongewervelde dieren van groot belang. Door de 

intense zonnestraling op kale zandplekjes kan de temperatuur er behoorlijk oplopen. Voor sommige 

insecten is dat het ideale milieu, andere verkiezen echter de schaduw onder de heidestruiken. 

Het eerste wat je waarschijnlijk zal opmerken, zijn muggen. Kleine, bloedzuigende insecten, die niet 

terugschrikken voor een slachtoffer dat duizenden malen groter is dan henzelf. Maar muggen 

vertegenwoordigen maar een klein deel van die kleine griezels die zich in de hei verschuilen. 

Zilvervisjes, wespen, bijen, sprinkhanen, vlinders, libellen, springstaarten, mijten en nog een groot 

aantal andere beestjes leiden allemaal een opwindend leven tussen de heistruiken. 

     Kom je langs een vennetje, dan heb je kans de oeverspin te zien. Ze is gemakkelijk te herkennen 

aan de zijdelingse witte streep. Gewoonlijk staat de spin stil, met de poten op het water. Zo kan ze de 

geringste beweging opmerken. Deze spin kan zich zowel op als onder het water bewegen. Dat heeft 

belangrijke voordelen. Op het wateroppervlak kan ze insecten vangen die minder snel zijn of minder 

aangepast aan dit milieu. En in geval van gevaar duikt de spin onder water, waar ze verder op kleine 

visjes een kikkervisjes kan jagen. 

     Sommige insecten gebruiken struikhei als voedselplant. Een van de meest vraatzuchtige is zeker de 

heidekever, die grote heidevelden met struikhei kan aantasten. 

Bepaalde insecten eten algen die op de stengels van de struikhei zitten. Andere insecten leven weer als 

roofdieren of als parasieten. Vind je ergens een rups van een dag- of nachtvlinder, dan kan daar 

bijvoorbeeld een larve van een sluipwesp inzitten, gewoon midden in zijn voedsel. De graafwesp volgt 

een iets andere strategie. Het vrouwtje jaagt ook op rupsen van vlinders. Heeft ze er een opgemerkt, 

dan wordt dat diertje gestoken en verlamd. Daarna stopt ze het in een flesvormig holletje dat ze in de 

grond heeft gemaakt en legt er een eitje bij. Het holletje functioneert zo tegelijk als kinderverblijf en 

doodskamer. De vlinderrups komt er nooit meer uit, maar de larve van de wesp is de hele winter 

verzekerd van een flinke voorraad voedsel. 

     Het gentiaanblauwtje is een kleine vlinder die er wel een heel bijzondere levenswijze op nahoudt. 

De volwassen vlinder haalt zijn nectar hoofdzakelijk uit de gewone dophei, maar de sneeuwwitte eitjes 

worden op de nog ongeopende bloemen van de klokjesgentiaan gelegd. Klokjesgentiaan is een 

zeldzame plant van de natte heide. Als de larven van het gentiaanblauwtje uitkomen, knagen ze een 

gaatje en kruipen in de zaadkapsels van de plant. Na enkele vervellingen vallen ze gewoon op de 

grond. Ze zijn dan ongeveer 3 mm lang, maar kunnen nog niet zelfstandig verder. Ze hebben hulp 

nodig. Enkele mierensoorten geven die graag. Ze worden aangetrokken door een zoete, kleverige stof 

die de larven uitscheiden. Daar zijn de mieren verlekkerd op en dus dragen ze de rupsjes naar hun 

mierennest en geven ze daar voedsel alsof het hun eigen mierenlarven waren. In ruil drinken ze het 

kleverige zoete goedje. De rupsen van de vlinder verpoppen in het mierennest maar verlaten dat pas in 

de volgende zomer. Dan is de larve een vlinder geworden, 100 maal groter dan toen ze in het 

mierennest aankwam. 

     De zandloopkever is voor menig spinnetje en insect een ongenadig schepsel dat zonnige dagen 

echter tot een nachtmerrie kan maken. De groene volwassen zandloopkever jaagt bij voorkeur op 

open, zandige plekken. Zijn larven doen het anders. Het zijn meesters in het graven van valkuilen, 

verticale pijpjes in de zandbodem die wel 50 cm lang kunnen zijn. Hierin zitten ze te wachten tot er 

bijvoorbeeld mieren of spinnen voorbijkomen. Komen ze in het pijpje terecht, dan zijn ze kansloos, 

want dan vallen de larven aan en sleuren hun slachtoffers mee in de eeuwige duisternis. 

     Spinnen zijn ook geen lieverdjes. Sommige zitten verscholen tussen de bloemen van struikhei om 

grazende insecten te vangen. Andere maken gebruik van heel verschillende netten en 

aanvalstechnieken om een prooi te verschalken. Steeds weer vind je kleverige netten tussen de 

heidestruiken. Insecten die hierin terechtkomen kunnen alleen maar hopen op een korte doodsstrijd 

voor de spin een dodelijke hoeveelheid gif achter in hun nek spuit.  

De heide kan dan soms een beetje grijs en suf lijken, maar teleurgesteld zal je er niet zijn, het barst er 

immers van de geheimzinnigheden. 

                                                                                        Uit “Het paarse landschap”van Svein Haaland. 
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Mezenparade. 

Wintertijd is mezentijd. Dan krijg je zonder al te veel moeite alle soorten te zien. Niet alleen de 

bekende pimpelmezen en koolmezen, maar ook de minder bekende als matkop, kuifmees en zwarte 

mees, zoeken de tuinen op, struinend naar voedsel. Een aparte attractie zijn de altijd vrolijke 

staartmezen.  

Alle vijf ‘buitenmezen’ zijn, veel meer dan de vertrouwde koolmees en pimpelmees, échte 

bosbewoners. Ze brengen pas in grote nood een bezoekje aan onze tuinen, tegen het eind van een barre 

winter als de voedselvoorraad in het bos fors is geslonken. De staartmees is het meest reislustig. 

Kuifmees en mat- en glanskop wagen zich niet te ver uit hun vertrouwde natuurgebied. In villawijken 

bij loofbossen strijkt wel eens een glanskop neer. Nabij vochtige bossen visiteert de matkop ‘gewone 

burgers’. Bij naaldbossen met veel grove dennen valt een huiselijke ontmoeting met een kuifmees niet 

uit te sluiten. De zwarte mees is een geval apart. De ‘onze’ is redelijk honkvast. Maar soms is er een 

invasie uit het oosten en dan zie je de zwarte mees ‘op de hoek van elke straat’. De noordelingen 

komen eens in de paar jaar, bij overbevolking of als de zaadoogst tegenvalt. 

Deze vijf rooien het vrijwel op eigen kracht, zonder vetbol, ‘winkelzaad’ of gekweekte maden. Met 

hun smalle insectenbekkie friemelen en frunniken ze de hele winter door tussen boombast en naalden, 

op zoek naar ondermeer spinnen, larven, duizendpoten, pissebedden, luizen en wantsen. Maar ze 

pikken ook aan beukennootjes of elzenproppen. De staartmees is het meest volhardend en blijft 

grotendeels vleeseter al schakelt hij bij grote honger over op een noodrantsoen van eiwitrijke 

korstmossen, bessen en boomsap.  

Elk heeft zijn eigen boom en hoogte.  
In het bos kom je dus ‘gemengde’ mezen tegen en het mooie is, ze zitten elkaar niet in de weg. Elke 

mezensoort heeft zijn eigen plek. De matkop scharrelt onder in de boom, de glanskop in het midden. 

Kuifmezen hebben een aparte voorkeur voor grove dennen, de staartmees houdt het op niet te hoge 

naald- of loofbomen en de zwarte mees is gebonden aan de toppen van sparren. Die voorkeur van 

kuifmees en zwarte mees voor een bepaalde boom en dus een daaraan verbonden groepje insecten of 

zaden, is knap gevaarlijk. Zo heeft onze bomen-xenofobie –alle douglas-sparren en fijnsparren zijn 

exoten en moeten worden verwijderd- het aantal zwarte mezen hier en daar behoorlijk doen dalen. En 

de extreem honkvaste kuifmees lijdt sterk onder stormen. Worden de grove dennen geveld, dan is 

merkwaardig genoeg ook de kuifmees spoorloos verdwenen. Met al die beperkende en zelfs 

gevaarlijke omstandigheden is het des te knapper dat deze ‘buiten’-mezen soms wel acht of tien jaar 

worden. Voor een vogeltje van zo’n tien gram –de staartmees haalt zelfs maar acht- is dat héél oud. 

Hamsteren of samen struinen. 
Zaden zijn houdbaar. Je kunt ze bewaren voor moeilijke tijden. Dat weten de mezen blijkbaar ook 

want er wordt druk gehamsterd. De glanskop legt het hele jaar door voorraadjes aan. Zaadje voor 

zaadje verstopt hij over een gebied van enkele hectares! Matkop, zwarte mees en kuifmees doen het 

wat efficiënter. Ze verstoppen alleen in moeilijke tijden en brengen per keer meerdere zaadjes weg. De 

matkop is blijkbaar bang voor ontdekking want elk zaadpakketje wordt zorgvuldig afgedekt. Spleetjes 

in stammen en takken, korstmossen, dorre bladeren en gaten in de muur zijn voor alle vier favoriete 

voorraadkasten. Niet alleen om zaden in te bergen, ook gedroogde insecten en rupsen in hun cocon. 

Die verzamelwoede maakt de matkop –en vreemd genoeg hem alleen- gevoelig voor zachte winters. 

De voorraad verrot dan immers en het aanleggen ervan kost energie. Sinds de winters kwakkelen lijkt 

de matkop achteruit te gaan. Tegelijkertijd verschuift de zuidgrens van zijn verspreidingsgebied in 

Frankrijk naar het noorden, misschien een gevolg van de veronderstelde klimaatverandering. De 

staartmees doet niet mee met dit verzamelen. Die vertrouwt blijkbaar op zijn zoektalent. Misschien 

wel vanwege het groepsgedrag. Staartmezen vormen in de winter groepjes van vijf tot tien maar soms 

tot wel driehonderd dieren. Samen is het veiliger en vind je meer dan in je eentje, zeker als er –zoals 

bij de staartmezen- geen groepsleider is en iedereen luid babbelend een goede voedselplek meteen kan 

melden. Niet alleen het gezamenlijk zoeken, ook het samen slapen hebben staartmezen tot een kunst 

gemaakt. In groepjes van vijf of zes leggen ze de borsten tegen elkaar en houden zo met de koppies in 

de nek en de staartjes uitstekend, elkaar prima warm.  

Uit “Vogels” van Vogelbescherming. 



 

        

 

HHootteell  

     IIJJsssseellzziicchhtt.nl 

 

     IJsseldijk 40  8194 LE  Veessen 

 
     Henny Kuijpers en Nol Jansen 

 

     Hotel 

 

     Café 

 

     Restaurant 

 

     Camping 

 

     Jachthaven 

 

     Tel. : 0578-631258 

 

     Email : info@ ijsselzicht.nl 

 

    Aankomst voetveer vertrekpunt 

 

     Veessen Fortmond 
 


