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Stuurpraat 
De vacantiestemming blijkt er goed in te zitten. 
Leden wiens kinderen het huis al uit zijn, kunnen in het voorjaar al naar mooie streken afreizen. De 
KNNV kampen en reizen zijn overwegend volgeboekt. 
De deelnemers aan ons Voorjaarskamp in Hombourg en de Vogelreis naar Polen hebben volop 
genoten. Voor deze beide “eigen” reizen was de belangstelling groot. Dank aan de leden die de 
organisatie op zich nemen en daarmee anderen een heerlijke week in de natuur bezorgen! 
Als organisator van één of andere activiteit moet je in reislustige perioden zien te laveren tussen wie er 
wel is en wie er niet is. 
 

Intussen is er door het bestuur veel werk verzet voor de Natura 2000 -excursie naar het 
Wisselse veen en de Tongerense heide. De excursie is met behulp van de landelijke KNNV 
projectgroep zeer goed voorbereid met onze “gebiedsgroep”. Deze excursieleiders hebben een ware 
studie van de habitattypen gemaakt. Ook het publiciteitscircus draaide op volle toeren. 

Het rapport Tongeren vroeg veel aandacht. Onze afdeling staat immers borg voor kwaliteit. 
Als alle bijdragen van de werkgroepen zijn gebundeld, wordt pas duidelijk wat er eigenlijk nog 
ontbreekt om het tot een geheel te smeden. Met name Rob van de Burgt is er intensief mee bezig 
geweest. Het rapport zal te lezen zijn op onze website en voor de niet-internetters zullen er t.z.t. 
exemplaren in onze bibliotheek te leen zijn. 
Hetzelfde geldt voor het rapport Heerdersprengen 2006. Het is onlangs verschenen en bevat een 
verslag van de broedvogelkartering en de planteninventarisatie van het gebied. Het is geschreven door 
Adrie Hottinga en Mariet van Gelder.  

In de toekomst kijkend maken we ons behoorlijk zorgen om het geringe aantal bestuursleden 
dat nog overblijft na het vertrek van onze secretaris in februari 2009. Een nieuwe secretaris zou nu al 
moeten worden ingewerkt. 
Hoe kun je überhaupt overleven zonder secretaris en coördinator algemeen programma? 
Het zou toch eeuwig zonde zijn wanneer een zeer actieve vereniging als de onze niet zou kunnen 
functioneren door gebrek aan bestuur? 
We hopen vurig dat leden zich aangesproken voelen. Splitsing van taken is een optie om te 
overwegen. 

Aan het bestaan van onze website moeten we kennelijk nog steeds wennen.   
Leden en werkgroepen, vergeet u niet om nieuws, berichten, verslagen, waarnemingen en goede 
digitale foto’s naar de webmaster te sturen! De website is juist zo leuk omdat je niet drie maanden lang 
op Natuurklanken hoeft te wachten om te horen hoe het is afgelopen. 
Overigens merkt de secretaris dat de website wel degelijk door de buitenwacht wordt bezocht. 
 

Kijkt u eens naar de programma’s in deze Natuurklanken! De werkgroepen bieden u deze 
zomer weer mogelijkheden genoeg voor een interessante, leerzame en mooie excursie. 
Een fijne vacantie gewenst! 

                                                                                                     het bestuur 
 

                Wij heten als nieuw lid van harte welkom:  
 

Mw. Ida Visser-Korving, 
Kommerseweg 6, 8181 LZ Heerde. tel. 0578 691026 

 
Mw. Agnes Gehring, 

Molenweg 37, 8162 PE Epe. tel. 0578 610502 
 

Dhr. E. Vinke, 
Tongerenseweg 130, 8162 PP Epe  
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 Agenda najaar 2008  
 
                            10 augustus  2e Natura Excursie 
                            29 augustus             Nacht van de Nachtvlinder. P-Elburgerweg Heerde 
                              6 september  Insectendag Biddinghuizen 
                            13 september     Excursie Fort Pannerden, Waaloever   
                              9 oktober              Dialezing paddenstoelen door Leo Knol 
                            19 oktober               Paddenstoelenexcursie Natuurpad 
                            13 november            Lezing over vogels 
                            15 november            Excursie Plan Tureluur Zeeland 
                            11 december           Leden voor ledenavond 
 
Zondag  2e  NATURA 2000 EXCURSIE 
10 augustus Na het succes van de eerst Natura 2000 excursie in het voorjaar, 
  zal in het najaar, tevens in het Wisselse Veen (normaal niet voor publiek opengesteld)  

en op de Tongerense Heide, de tweede Natura 2000 excursie plaatsvinden. 
Werd bij de eerste excursie het zeldzame plantje Vetblad gevonden, deze keer  zullen  
we de bloeiende Klokjesgentianen gaan zien. 
Plaats:  Parkeerplaats aan het eind van de Boerweg, naast de Berghoeve 

in het buurtschap Wissel in Epe. 
Aanvang: 14.00 uur 

  Informatie: Margriet Maan-Everaars. 
    I.v.m. het natte Wisselse Veen: LAARZEN MEE! 
 
Vrijdag  NACHT VAN DE NACHTVLINDER   
29 augustus De jaarlijkse nachtvlinderavond is dit keer bij Petit-restaurant de Schaapskooi in 

Heerde. Enkele bomen worden ingesmeerd en de lampen worden 
opgesteld bij de P-plaats aan de Elburgerweg. Voor deze 
gelegenheid is de “Schaapskooi” geopend en wordt er voor koffie 
en dergelijke gezorgd. 
Organisatie en contactpersoon: Hilary Jellema,  

                                          tel. 0578-694762 
Aanvang:          21.00 uur 
 
 

 
Zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG FLEVOLAND 
6 september Themadag met als onderwerp “Insecten”. 
  Lezingen over libellen, insecten en biologische bestrijding. Het inventariseren van 

libellen, sprinkhanen en vlinders met een PDA. De neushoornkevers van Dronten.  
Na de lunch is er een excursie in het Harderbos. Zie de details op bladzijde 11. 

Plaats: De Schulp, boerenschuur t.o. het beheergebouw van 
Natuurmonumenten, Mosselweg 34, Biddinghuizen 

  Aanvang: 10.00 uur 
  Einde:  16.00 uur 
  Opgave: Margriet Maan, tel. 0578-631244 
    
Zaterdag EXCURSIE NAAR DE WAALOEVER BIJ FORD PANNERDEN 
13 september Deze excursie is bedoeld voor iedereen die wel eens in een van de mooiste natte  
  natuurgebieden langs de Waal wil kijken. De excursie wordt georganiseerd door de 
  plantenwerkgroep maar is zeker ook voor vogelaars en vlindermensen  interessant. 
  Contactpersoon:   Mariet van Gelder, tel. 0578693024 
  Vertrek:   09.00 uur  Carpoolplaats Vaassen 
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Donderdag DIALEZING PADDENSTOELEN DOOR LEO KNOL 
9 oktober De lezingen van Leo zijn altijd bijzonder interessant en trekken dan ook veel  

liefhebbers. 
  Deze keer begint de lezing met de paddenstoelen en de herfstsfeer van het Koninklijke  

 Park Het Loo. Daarna wordt het gebied groter en gaan we kijken naar stekelzwammen  
in de omgeving van Apeldoorn. Via een uitstapje naar Flevoland (met mooie  
kelkzwammen en guttatie) komen we in het mycologisch paradijs van de duinen.  
En tenslotte keren wij weer terug op de Hoge Veluwe. 
Aanvang:             20.00 uur 
Plaats:                  Eper Gemeentewoning 

 
Zondag  PADDENSTOELEN EXCURSIE MET JANUS EN TO CRUM 
19 oktober Dit jaar wordt het Eper gedeelte van het Natuurpad weer gelopen. 
  Start:  Hertenkamp in Epe 
  Aanvang:  14.00 uur    
  Informatie:  Janus Crum tel. 0578-572487 
Onderstaande lezingen cq excursies zijn nog in voorbereiding. 
Meer informatie in de volgende Natuurklanken. 
13 november: Een lezing in samenwerking met de  

vogelwerkgroep. 
15 november: Gewestelijke excursie naar het plan Tureluur in 

Zeeland 
11 december: Leden voor ledenavond 

 
Nota Bene! 

Om zeker te weten of een excursie van de werk- groepen doorgaat (slecht weer) kunt u contact 
opnemen met de coördinator van de werkgroep of de excursieleider. 

Informatie over de Agenda kunt u inwinnen bij Francien van Hartingsveldt, 
tel. 0578 613989 e-mail fjvanhart@yahoo.com. 

 

Programma Plantenwerkgroep 
 

Datum Km hok Locatie Verzamelpunt tijd 
Maandag 
7 juli 

27.41.35 
184-482 

Vierhouten, Heimanshof Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag 
14 juli 

27.34.22 
196-488 

Renderklippen Epe Zie 19 mei 19.00 uur 

Maandag  
21 juli 

 reserve Rabo Heerde 19.00 uur 

Maandag 
28 juli 

 reserve Rabo Heerde 19.00 uur 

Maandag  
4 augustus 

 reserve Rabo Heerde  19.00 uur 

Maandag  
11 augustus 

27.54.41 
195-476 

Zie 28 april Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag  
18 augustus 

27.45.32 
201-482 

Zie 26 mei Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag 
25 augustus 

 reserve Rabobank Heerde 19.00 uur 

Woensdag 
27 augustus 

33.16.12 
206-474 

Deventer, Ossenwaarden 
9.30 uur bij de spoorbrug  

Rabo Heerde 9.00 uur 

Maandag 
1 september 

27.54.43 
197-476 

Zie 7 mei Klimtuin Epe 19.00 uur 
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Zaterdag 
13 of 27 sept. 

40.44.34 
          35 

Waaloever bij Fort 
Pannerden 

Carpoolplaats Vaassen 9.00 uur 

 
WINTERPROGRAMMA 
 
Maandag 
29 september 

Determineren Hammershoek Epe 20.00 uur 

Maandag 
27 oktober 

Determineren 
of dia’s 

Hammershoek Epe 20.00 uur 
 

Maandag 
 24 november 

Presentaties door eigen leden Hammershoek Epe 20.00 uur 

Voor meer informatie mail of bel ; marietvangelder@live.nl of 0578-693024 
Voor excursie buiten onze regio graag opgeven bij Egbert de Boer 0578-572292 of bij Mariet van 
Gelder. 
 
 

Programma Insectenwerkgroep  
17 juli  naar Fortmond en de Duurscher Waarden o.l.v. Cintia Wedemeijer (tel. 

055-5790202).  
Verzamelen om 10.15 uur bij het VVV kantoor te Epe of om  
11.00 op de parkeerplaats in Fortmond. Ontmoetingsplek bij de  
schoorsteen van de voormalige steenfabriek. 

 
  14 augustus  naar de Elspeetsche Heide o.l.v. Henk van Woerden (tel. 055-5219161). 

Verzamelen om 10.15 uur bij het VVV-kantoor te Epe of om 11.00 uur bij de  
parkeerplaats (picknickplek) aan de Stakenbergseweg te Nunspeet.  

 
18 september naar de Renderklippen o.l.v. Hilary Jellema (tel. 0578-694762). 

Verzamelen om 11.00 uur bij de schaapskooi op de Renderklippen. 
 
Noteert U alvast vrijdag 29 augustus voor de nationale vlindernacht ? 
 
Indien men verhinderd is om aan een excursie deel te nemen, graag afmelden bij de 
excursieleider. 

  Coördinatoren  Bertus Hilberink 
  Etienne van Dissel. 

 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
 
Dit jaar bezoeken we diverse terreinen: o.a. Tongerense hei, Wisselse Veen, Groot 
Stokkert, erf van Loes Jansen te Heerde, omgeving Belvédèreweg Epe.  
De bezoeken worden zoveel mogelijk afhankelijk van de omstandigheden ter 
plaatse, definitief gepland. 
Hieronder treft u de gereserveerde data aan. Informatie over de actuele invulling 
bij de werkgroep-coördinatie. 
 
zaterdag 30 aug., 9.30 u   
zaterdag 6 sept., 9.30 u   
zondag 14 sept., 14.00 u.   
dinsdag 16 sept., 20.00 u werkgroepavond bij Micky Marsman 

 



6 

zaterdag 20 sept., 9.30 u   
zondag 28 sept., 14.00 u.   
dinsdag 30 sept., 20.00 u werkgroepavond bij Micky Marsman 

 
Zaterdag 4 okt. vinden er in het hele land excursies plaats ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Nederlandse Mycologische Vereniging. (Zie de regionale pers.) 
De viering van het jubileum is op 18 en 19 okt. op Hoekelum (tussen Bennekom en Ede). 
zaterdag 18 okt., 9,30 u voorbereiding van onze 

afdelingsexcursie op 19 okt. 
 

zondag 19 okt., 14.00 u. afdelingsexcursie over het 
Natuurpad Epe. 

 

zaterdag 25 okt., 9.30 u   
dinsdag 27 okt., 20.00 u werkgroepavond bij Micky Marsman 

 
zondag 2 nov., 13.30 u   
zaterdag 15 nov., 9.30 u   
zondag 30 nov., 13.30 u   
 
 

Insectenexcursie-verslag Woesterberg 
De eerste excursie van dit jaar op 17 april leidde ons – 4 werkgroepleden en 2 

belangstellenden – naar de Woesterberg in Emst. We wilden hier zoeken naar graafbijtjes. Het was 
gelukkig vrij zonnig, maar er woei wel een kille noordoostelijke wind en de temperatuur was daardoor 
toch aan de lage kant. 

De naam zegt het al, graafbijtjes graven op zanderige plekjes holletjes in de 
grond. Op de Woesterberg zijn heel veel van deze zanderige plekjes.We hebben 
dan ook een groot aantal van deze bijtjes, in vlucht of rustend op de grond, 
aangetroffen. De onderaardse nesten worden vanaf half maart door de vrouwtjes 
gegraven. Elk vrouwtje graaft haar eigen nest. Aan het eind van de vaak lange 
gang bevindt zich dan de broedkamer. Kenmerkend voor deze bijtjes zijn de door 
het graven opgeworpen zandhoopjes. Het lijken wel kleine molshoopjes 
bovenop de duidelijk zichtbare nestingang. 

           
We hebben een paar bijtjes gevangen en ze in een vergrootbekertje goed bekeken. Ze 

behoren tot de familie Andrena. In het insectenboek van Thieme staan ze vermeld als Andrena 
cineraria, maar de Tirioninsecten-gids noemt de naam Andrena vaga met verder de 
Nederlandse naam Grijze zandbij. 

Toch 2 verschillende soorten? We zijn er niet uitgekomen. Het viel ons op, dat er kleine en 
grote bijtjes waren. De grotere exemplaren waren wat meer grijsbehaard op het borststuk en de femora 
(dijbenen). Het achterlijf was in beide gevallen kaal en zwartglanzend. 

We vingen nog een 2e soort de Andrena haemorrhoea, met bruingele poten en een bruingeel 
behaard borststuk. 
Twee prachtige zandloopkevers, de Groene zandloopkever (Cicindela campestris) en de 
Basterdzandloopkever ( Cicindela  hybride) kruisten ook nog ons pad. Verder vonden we een dood 
exemplaar van de ’echte’ loopkevers (Carabinae); bronzig gekleurd met veel ‘putjes’op de 
dekschilden, waarschijnlijk een Tuinschalebijter. 

Een rondvliegende hommel trok ook onze aandacht. Het was een Aardhommel. Afgaande op 
de grootte, een koningin. Vlinders hebben we niet gezien. Het was gewoonweg te koud. 

 
Bertus Hilberink 
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Insectenexcursie-verslag Wisselse veen 
 

Op 22 mei 2008 troffen we elkaar op de parkeerplaats aan de Boerweg. We zijn met z’n 
vijven. Het weer is goed; wel af en toe bewolkt en met tamelijk veel wind uit het noordoosten. 
We lopen vanaf de parkeerplaats de Boerweg richting Tongerense heide. Meteen op het fietspad 
vinden we een kleine dode adder, waarschijnlijk door een fietser overreden. Hij wordt voor nader 
onderzoek meegenomen. Wij gaan naar rechts het bosje in richting Wisselse veen. In het bosje zien we 
een levendbarende hagedis onder een stapel takken uitrennen en op een prunus zitten een paar 
zwavelzwammen. 

We verlaten het bosje en kijken uit over het veen. Geen vlinder te zien. We struinen door het 
soms drassige veengebied. Er is hier veel kwel. Bij een paar plasjes vliegen een aantal Vier-
vleklibellen.  

Ze rusten regelmatig even uit op 
een takje en dan zijn de vier 
vleugelvlekken goed te zien. Enkele 
Glassnijders schieten heen en weer over 
het water. De Vuurjuffer vliegt her en der 
in het rond, soms als tandem of als 
paringswiel. Watersnuffels zijn ook driftig 
in de weer. Ze lijken op enige afstand wel 
hemelsblauw van kleur (de mannetjes), 
maar hebben  wel degelijk  ook 
zwartgekleurde lichaamssegmenten. In het 
gras zien we een kleine juffer. Deze 
gedraagt zich nogal sloom. Net 
uitgeslopen? 

 
          Viervleklibel     

 Eerst houden we het op een Tengere grasjuffer, dan weer op een Lantaarntje. We komen er 
niet uit. Tussen de grashalmen ontdekken we hier en daar Microvlinders. En dan zien we 
eindelijk ook dagvlinders, een paar Klein geaderde witjes.  

We naderen de cascade bij de Verloren Beek. Hier vliegen een paar Oranjetipjes en een 
Citroenvlinder. Een van de deelnemers heeft hier op de heenweg een Atalanta gezien. Een paar dames 
op een bankje hebben een blauw vlindertje gezien, waarschijnlijk een Boomblauwtje. In de beek een 
druk gewriemel van Schrijvertjes en Waterwantsen. 

 
We besluiten nog even naar het voormalige Landje van Jonker te lopen. In een aan de 

zandweg gelegen weiland met bloeiende Pinkster- en Boterbloemen vliegen een paar Oranjetipjes en 
Klein geaderde witjes. Op een Kraakwilg vinden we 
Spuugbeestjes en in het hoge gras een Blinde bij. 
Verderop nog een Rozekever.  

Op het Landje van Jonker vliegen weer 
enkele Viervlekken , een Oranjetipje en een Klein 
geaderd witje. We vangen nog een Waterleliemotje 
en signaleren Rouwvliegen. We bewonderen hier 
bloeiend Moeras-kartelblad. Op de terugweg vinden 
we op eiken  Aardappelgallen. 

  
                            Rozekever 

We hebben niet echt bijzondere dingen gezien, vooral het aantal dagvlinders viel tegen.   
  

Bertus Hilberink 
Joke Vink 
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Natura 2000 voor Epe-Heerde van start 
 
Het hoofdbestuur van de landelijke KNNV heeft een oproep gedaan aan 20 onderafdelingen in het 
land om twee excursies te organiseren met als thema Natura 2000. Het ministerie van LNV heeft 
middels subsidiegelden een grootse aanpak mogelijk gemaakt. 
 
Het bestuur van onze afdeling Epe-Heerde heeft hier medewerking aan toegezegd.  
Hierna werd druk overleg gepleegd waar de excursie zou kunnen plaatsvinden. Besloten werd dat het 
Wisselse Veen en de Tongerense Heide hier een juiste locatie voor zou zijn. Het Gelders Landschap 
werd om toestemming gevraagd om door het Wisselse Veen te mogen lopen.  
 
Vertrekkend vanaf de parkeerplaats aan de Boerweg werd een afwisselende route uitgestippeld; eerst 
door het Wisselse Veen en vervolgens over de Tongerense Heide.  
De route is door Adrie, Bauke, Mariet, Hilary en Ed voorgelopen. Alle bijzondere plekjes werden 
bekeken en genoteerd. Het beloofde een mooie wandeling te worden. De weerberichten maakten het 
wel spannend. Er was de laatste tijd veel regen gevallen en het Wisselse Veen was behoorlijk nat. 
 
  
Op de excursiedag zelf werd nog een route 
gemarkeerd door het Wisselse Veen om de 
deelnemers zo droog mogelijk te kunnen laten 
lopen. De KNNV-stand was die dag ook aanwezig. 
Gelukkig op een schaduwrijk plekje want het was 
aardig warm. De promotiewagen van het Gelders 
Landschap en een ijscoman waren ook present. Het 
beloofde een prima dag te worden. De vijf gidsen  
overlegden nog het een en ander en waren er 
helemaal klaar voor.  
Een journalist en fotograaf van de Stentor hebben 
met Ed gesproken en later de excursie meegelopen.  

KNNV Stand in wording 
 
Veel excursiedeelnemers hebben de KNNV-stand bezocht die door Mia en Geert heel gezellig was 
ingericht. Om 14.00 u. werd iedereen hartelijk welkom geheten en is de groep in tweeën gedeeld. 
Adrie startte samen met Mariet de eerste groep. De tweede groep werd geleid door Bauke en Hilary. In 
beide groepen werd uitleg gegeven over wat Natura 2000 inhoudt. 
 
  
Kort na de start zong links van de weg, in het riet, een Kleine karekiet en een Tjiftjaf riep zijn naam. 
Bij het Wisselse Veen werd duidelijk dat niet in alle kranten was vermeld dat waterdicht schoeisel 
nodig was. Hierdoor stonden 2 dames met mooie schoenen voor de keuze om het Veen niet mee te 

lopen of  hun schoenen uit te trekken. Voor de laatste 
optie werd gekozen. De schoenen gingen uit en de 
broekspijpen werden opgerold.  
Een Buizerd zweefde boven het Wisselse Veen en een 
stuk verderop stond een Blauwe reiger.  
De Verloren beek moesten we even oversteken om de 
Gevlekte Orchis, Echte koekoeksbloem, Kleine 
ratelaar, Tormentil enz…, te bekijken. Terug over de 
beek gaf enige hilariteit toen een van de deelnemers in 
een gat stapte en z’n broekspijp kletsnat werd.  
 

            Verloren Beek oversteek 
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Langs de route door het Veen stond veel Zonnedauw (met prachtige “dauw”druppeltjes), Ruw walstro, 
Blauwe Zegge, Moeras vergeet-mij-nietje enz….  
Er vlogen enorm veel kleine grasmotjes rond. Volgens Henk van Woerden bestaan hier 400 soorten 

van. Terwijl er door Menno Boomsluiter naar 
Moeraswolfsklauw werd gezocht, deed hij de 
ontdekking van de dag. Er stond Vetblad 
(Pinguicula vulgaris). Een zeldzaam vleesetend 
plantje. Dit bleek later de topper van de dag te 
zijn. 
  
Na het Wisselse Veen ging het de Tongerense 
Heide op. Het was in het Wisselse Veen erg 
warm en nu op de hoger gelegen heide was het 
iets koeler. Er groeide tussen de Struikheide veel 
Braam, maar ook Kruipbrem. Bij een ven stonden 
een paar mooie plantjes van de            

                                                            HÉT Vetblad 
Moeraswolfsklauw en ook waren er veel Libellen en Juffers boven het water. Verder ging de 
wandeling naar een groot ven waar aan de overzijde het Veenpluis in bloei stond en in het water veel 
Groene kikkers luidruchtig kwaakten. Ook bij dit ven vlogen weer veel Libellen en Juffers. De 
Viervlek en de Platbuik waren goed te bewonderen. Ook een mooie Keizerlibel vloog rond. Heel 
bijzonder zijn ook de Venwitsnuitlibel, Gevlekte witsnuitlibel en de Noorse witsnuitlibel die bij dit 
ven veel voorkomen. 
Na uitleg en antwoord op alle vragen van de deelnemers ging de wandeling verder. De Echte 
koekoeksbloem stond zowel in het Wisselse veen als langs een van de bospaden.  
Tijdens de hele wandeling waren alle deelnemers bijzonder geïnteresseerd en luisterden geboeid naar 
de uitleg op al hun vragen.  
  
Iedereen kwam moe en warm van de excursie terug en 
verheugde zich op een heerlijk koud ijsje maar helaas was 
de ijscoman verdwenen. Dat viel wel even tegen. De goede 
man had tijdens de excursie niets te doen gehad en was op 
zoek gegaan naar een betere locatie met meer klandizie. 
Ook Geert en Mia die bij de kraam waren gebleven hebben 
het tijdens de excursie zeer rustig gehad.  
Ik heb na afloop nog verschillende personen gesproken en 
ieder vertelde dat het meer dan de moeite waard was 
geweest en de volgende excursie graag weer mee willen 
gaan. Dan bloeit misschien de Struikheide en de 
Klokjesgentiaan? 
 
Als u deze excursie hebt gemist, denk er dan  eens over om 
de volgende mee te lopen. Het is een schitterende 
wandeling en wie weet wat we dan weer tegenkomen! Onze 
gidsen zijn er klaar voor en brengen u met veel enthousiasme                   Icarus blauwtje 
naar mooie en boeiende plekjes en kunnen u heel veel vertellen.             
    
Een grote pluim voor de gidsen die deze excursie tot een boeiende wandeling hebben gemaakt. 
Uiteindelijk kunnen we terugzien op een zeer geslaagde éérste Natura 2000 excursie. 
In totaal waren er 35 personen aanwezig. 
Foto’s: Hilary en Adrie. 
 
Let op aankondiging van de tweede excursie in Natuurklanken, Web-site, dag- en weekbladen. 
 

Evelien van Dalfsen-Tukker 
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VOZOVAR excursie-verslag van Hombourg  
Dit is een kort verslag van onze waarnemingen. De meeste zijn gedaan tijdens de 

gezamenlijke  wandelingen. Echte vroege vogelinventarisaties zijn er niet gedaan. Wel een aantal 
avond- en ochtendwandelingen. Het landschap vlak over onze grens met  België oogt fraai en 
afwisselend en schept eigenlijk hoge verwachtingen over de aanwezigheid van interessante flora en 
fauna. Maar onze voortschrijdende welvaart blijkt ook aan deze streek niet voorbij te zijn gegaan. 
Rooipremies voor hoogstamfruitbomen en het verdwijnen van houtwallen en heggen om de akkers te 
vergroten hebben de kleinschaligheid geen goed gedaan. In zijn dankwoord aan de organisatoren voor 
de weer voortreffelijke verzorging memoreerde ook Dik Koopmans de achteruitgang in diversiteit van 
de natuur. En met zijn vracht aan ervaringen in dat landschap kan hij het toch weten. Slechts een 
vlinder, treurde hij. 

De agrarische bedrijfsvoering lijkt ook intensief uitgevoerd te worden. Er vlogen slechts een 
zeer beperkt aantal kieviten rond  op de akkers, op de weilanden ontbraken ze volledig. Ik heb een 
veldleeuwerik genoteerd en er is in Limburg een fazant gehoord. Verder zijn er geen akker en 
weidevogels waargenomen. 

De kwaliteit van het water in de beken heeft daar waarschijnlijk ook van te lijden. Het was 
troebel en stonk soms zelfs. Ik heb geen enkel teken van leven in de beken gezien, waterplanten waren 
er nauwelijks. Dat heeft uiteraard ook zijn weerslag op de vogels in deze biotoop. In het fraaie dal van 
de Hohn met het zinkviooltje zijn er  3 grote gele kwikken gezien en een schicht van een ijsvogeltje. 
Verder geen beekvogels terwijl toch het gebied rondom Hombourg als Natura 2000 gebied staat 
aangegeven met als kwalificerende soorten IJsvogel en kamsalamander. Dus enige terughoudendheid 
om uit het lage aantal waarnemingen al te voorbarige conclusies te trekken, is natuurlijk wel geboden.  

Spectaculair was de trek van tientallen gierzwaluwen over ons heen, prachtig te zien op een 
heuvel tijdens een wandeling in de omgeving van Teuven. In grote aantallen was 
vooral opvallend de zwartkop te horen. De zwartkoptuinfluiter zou toch een betere 
naam zijn, dat voorkomt veel gepuzzel. Telkens dachten we een tuinfluiter te 
horen. Maar dan leverde de zichtwaarneming of die ene volle klank weer een 
zwartkop op, die op wat lagere toonhoogte  zat te brabbelen. Uiteindelijk heb ik, 
in de lagere randbegroeiing, toch nog een behoorlijk aantal tuinfluiters gehoord.  

De hellingbossen leverden uiteindelijk de meeste zangvogels op. De 
bossen hebben een gevarieerde begroeiing met veel beuk, eik, esdoorn en percelen 
fijnspar. Opvallend was het lage aandeel dood liggend en staand hout. De toch wel aanwezige grote 
beuken zagen er perfect uit, bijna geen gaatje te zien. De zwarte specht bijvoorbeeld, werd dan ook 
niet gehoord en boomklevers sporadisch. Boomkruipers waren daarentegen zeer talrijk en op de 
randen in het beekdal bij het zachtere hout werden diverse keren een groene specht gehoord. In de 
oudere beukenopstanden liet de fluiter zich soms horen. De fijnsparpercelen leverden een behoorlijk 
aantal Goudhaantjes en Vuurgoudhaantjes op met af en toe zwarte mees. Een mooi beeld leverde 
tijdens een veldlunch het overvliegen van een paartje haviken op. 

Het meest gemist werden de rand en struweelvogels, die toch eigenlijk in dit halfopen 
landschap thuishoren. Bijvoorbeeld geen spotvogel, ortolaan, paapje, nachtegaal, etc. en slechts een 
paar Geelgorzen. 

Positieve  ontwikkelingen zijn de met infoborden aangegeven, kleine herstelprojecten van 
landschapselementen. Omdat ikzelf ook actief ben in dat gebeuren, zie ik wel dat ze helaas met 
dezelfde problemen als bij ons worstelen. De start met subsidiegeld is goed, maar daarna ontbreekt het 
meestal aan tijd en of kennis om het bij te houden. 

In totaal zijn er 64 soorten vogels gezien en of gehoord: Huismus, Ringmus, Zwarte 
Roodstaart, Gierzwaluw, Groenling,  Putter, Sijs,  Merel, Roodborst, Zanglijster, Kramsvogel, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ekster, Braamsluiper, Tjiftjaf, Fitis, Grasmus, Geelgors, Gele Kwik, 
Spreeuw, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Zwartkop, Tuinfluiter, Vink,  
Boomkruiper, Boomklever, Grote Bonte Specht, Holeduif, Groene Specht, Kauw, Gaai, Houtduif, 
Glanskop, Fluiter, Appelvink, Turkse Tortel, Boompieper, Koekoek, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, 
Zwarte Mees, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Kraai,  Kievit, Witte Kwik, Veldleeuwerik, Fazant,  
Kneu, Wilde Eend, Canadese Gans, Nijlgans,  Waterhoen, Meerkoet, Blauwe Reiger, Buizerd, 
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Torenvalk, Sperwer, Havik, IJsvogel, Grote Gele Kwik. Van vele soorten maar een enkel exemplaar, 
maar ze zitten er toch en dat is wel een belangrijk gegeven. 

Tijdens de wandelingen zijn een aantal hazen, reeën, een konijn, een vos en dwergvleermuizen 
waargenomen. Volgens de boeken zouden er in de Voerstreek wel 60 bewoonde dassenburchten 

aanwezig zijn. Dat zou best kunnen, ik heb er zeker 10  met verse sporen 
geteld. Een burcht bevond zich, met de pijp naar de weg toe, op slechts  
2 meter  afstand van een redelijk drukke weg door het Beusdal. In het 
verse zand stonden echt sporen; dassen lijken zich dus nog weinig van 
de toegenomen menselijke drukte aan te trekken. Verder hebben we in 
de hellingbossen tussen  Hombourg en Slenaeken sporen van wilde 

zwijnen aangetroffen. 
Ik heb een bruine kikker gezien en tijdens een regenachtige middag de roep van een 

vroedmeesterpad. In de beken geen  vissen gezien; er stonden wel bordjes met verpacht viswater. De 
enige vissers die ik heb gezien, stonden bij een paar visvijvers.    

 
Jan Kuijper 

 
 

Themadag gewest IJsselstreek in Flevoland 
Dag:   zaterdag 6 september 
Aanvang:  10.00 uur 
Einde:  16.00 uur 
Onderwerp:  insecten 
Locatie:  De Schulp, Boerenschuur tegenover beheergebouw  

Natuurmonumenten aan de Mosselweg 34 te Biddinghuizen 
Programma: 
10.00 uur  Welkom met koffie 
10.15 uur  Opening dag door Jeroen Reinhold 
10.20 uur Libellen door Jan Verbraaken 
10.50 uur  Insecten en biologische bestrijding door Frans van Alebeek 
11.10 uur  Pauze 
11.30 uur  Inventariseren van libellen, sprinkhanen en vlinders met een 

PDA door Ed Colijn 
11.50 uur  Neushoornkevers van Dronten door Jeroen Reinhold 
12.10 uur  Einde lezingen – lunch 
13.00 uur  Op weg naar Harderbos 
13.15 uur  Opsplitsen in 3 groepen? Afhankelijk van hoeveelheid mensen  

Jan-Jeroen - Frans 
 
 

Bericht:  Nieuwe Atlas verschenen 
 
Mensen zijn al eeuwen gefascineerd door landkaarten. Als je je over een kaart buigt, beland je als het 
ware in dat landschap. 
Uitgeverij 12 Provinciën geeft de uiterst zeldzame Topografische en Militaire kaarten uit 1865 
opnieuw uit in een eenmalige atlas van 458 pagina’s. 
U reist anderhalve eeuw terug in de tijd en wordt geraakt door de schoonheid van het landschap en de 
natuur die vaak nog helemaal vrij spel heeft. 
Op www.12prov.nl kunt u eventueel voorbeelden bekijken. 
Als u de atlas vóór 15 juli bestelt, ontvangt u een korting van 10 Euro en betaalt dan slechts 39 Euro 
plus 5 euro verzendkosten. 
Bestellen bij Rob Kersbergen, 12 Provincien, Van Beekstraat 195, 1121 NL Landsmeer. 
Of per e-mail info@12provincien.nl
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
We kennen de dagroofvogels of valken en de 
nachtroofvogels, de uilen. 
In Nederland komen ongeveer 30 soorten 
dagroofvogels voor, die allemaal  prooien vangen, 
doden en opeten. Dat doen zij om in hun 
levensonderhoud te voorzien.  Als je langs de snelweg 
rijdt zie je nog wel eens een Buizerd op een paaltje 
zitten. Waarom zitten die vogels juist langs die drukke 
weg? Zo’n wegberm ligt meestal iets hoger dan de wei 

erachter. Muizen houden niet van natte pootjes en 
zoeken naar drogere grasranden. De Buizerd weet dat 
ook en hij is gek op muizen, logisch dat hij aan zo’n 
gedekte tafel de voorkeur geeft. Het lijkt of hij 
ongeïnteresseerd op die paal zit te suffen, maar dat is 
uiterlijke schijn. Zijn scherpe ogen zoeken de omgeving 
af. Niets ontgaat hem. Roofvogels kunnen wel 7 tot 10 keer beter zien dan 
mensen. Ziet hij een muis dan laat hij zich met uitgestrekte poten naar 
beneden vallen en wurgt de prooi met zijn sterke klauwen. Dan vliegt hij met 
de muis in zijn poten weg om hem elders rustig op te eten. De meeste 
buizerds zijn donkerbruin en ongeveer 50 centimeter groot. 

Heel anders gaat een Torenvalk te werk. Ook die zie je 
in de buurt van een snelweg, maar dan vaak erboven.  
Hij is kleiner dan de Buizerd en lichtbruin van kleur. 
Om op muizen te azen klappert hij met zijn vleugels in 
de lucht. Zijn kop houdt hij stil. Dat wordt 
“bidden”genoemd. Het lijkt of hij stil hangt, maar in 
werkelijkheid vliegt hij met dezelfde snelheid tegen de 
wind in.  Hij komt dus geen centimeter  vooruit. Zo 
kan hij goed naar muizen  speuren en laat zich dan als 
een steen naar beneden 

vallen om zich op die prooi te storten. De rug is 
roodbruin met zwarte vlekken en de buik is 
geelbruin met zwarte strepen en vlekken. De 
mannetjes hebben vaak veel grijs op de kop, de 
stuit en de staart. De vrouwtjes zijn meestal wat 
groter dan de mannetjes. Het voedsel bestaat 
voornamelijk uit kleine zoogdieren. De scherpe 
punt aan zijn snavel wordt valkentand genoemd. 
Daarmee doodt hij zijn prooi in één knauw. Met zijn scherpe klauwen houdt 
hij de prooi vast en scheurt er met zijn snavel kleine stukjes af. 

                  Buizerd        

      Buizerd in de vlucht 

             Torenvalk 

             biddende Torenvalk 
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Bij de Sperwer zien we weer een heel ander beeld. 
Hij jaagt  voornamelijk op vogels. Alleen heel goede 
vliegers zoals de Sperwer kunnen vogels 
overrompelen. Met zijn ranke vleugels gaat hij 
razendsnel in de aanval. Zijn bijzonder scherpe 
ogen zien de prooi al vanaf grote afstand. Mussen, 
spreeuwen, zangvogels en duiven ontkomen niet 
aan zijn scherpe klauwen. Schrokkerig stort hij zich 
op zijn prooi. De haakvormige bovensnavel reikt 
over de kleine ondersnavel, zodat de scherpe 
randen als een schaar werken. Zelfs kleine 

beenderen en enkele veertjes gaan mee naar binnen. Het sterke maagsap weet 
er wel raad mee. De onverteerbare delen vinden we later in de vorm van 
braakballen onder zijn nestboom terug. Is de prooi te groot, geen nood, want 
de Sperwer kan evenals andere valken, het restant tijdelijk bewaren in de 
verwijde slokdarm, de krop genoemd. Alleen het vrouwtje verstaat de kunst 
om de gevangen prooi in passende stukjes te scheuren en de jongen daarmee 
te voeren. Overkomt het vrouwtje iets dan komen de jonge sperwers om, ook 
als het mannetje genoeg voedsel aandraagt. De meeste sperwers, die je in de 
winter ziet jagen, hebben niet in ons land gebroed, maar zijn afkomstig uit 
Noordelijke landen. Zij zullen ons in het vroege voorjaar weer verlaten. Dat 
zijn dus geen broedvogels, maar wintergasten. 

De Havik is een echte bosvogel, die zich niet vaak 
in open gebied laat zien. Hij is aanzienlijk groter 
dan de Sperwer. De mannetjes bereiken een 
lengte van ongeveer 50 cm, de  wijfjes ongeveer 60 
cm. Tijdens het vliegen lijkt de Havik veel op de 
Buizerd, maar is door de langere staart en de 
afgeronde vleugels van hem te onderscheiden. 
Zijn voedsel bestaat uit kleine zoogdieren, 
insecten en vogels ter grootte van een duif. Het 
nest wordt meestal van sterke takken in het 
dichte bos gebouwd en wordt vele jaren gebruikt. 
Elk jaar vergroot de Havik zijn nest, zodat het 

imposante bouwwerken kunnen worden. Tussen eind maart en midden april 
legt het wijfje drie tot vijf grijsgroene, vaak bruingevlekte eieren. Ze worden 
gedurende de 38 dagen durende broedtijd voornamelijk door het wijfje 
bebroed. Zo nu en dan wordt zij door het mannetje korte tijd afgelost. Na 
het uitkomen van de jongen brengt het mannetje het voedsel in de richting 
van het nest . Het wijfje vliegt op en neemt de geplukte prooi over, waarna zij 
de jongen voert. Later vangt zij ook prooidieren voor haar kroost. Na 6 
weken vliegen de jongen uit.                                                                  O.Slot 

                 Sperwer 

                        Havik 
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Vetblad terug in het Wisselseveen 
 
Tijdens de NATURA-2000 excursie op zondag 8 juni werd in het Wisselseveen Vetblad gevonden. In 
2007 was Vetblad na een jarenlange afwezigheid opnieuw in het Wisselseveen gevonden, zij het dat 
het om slechts één exemplaar ging. Maar vlak voor de excursie had ik opnieuw plantjes aangetroffen. 
En de exemplaren van 8 juni bleken later nog weer op een andere plek te staan.  

Meer dan 100 jaar geleden, op 9 en 10 augustus 1890, werd er een landelijke excursie 
gehouden naar het Wisselseveen. Van deze excursie is een plantenlijstje bewaard gebleven. Eén van 
de plantennamen op deze lijst is Pinguicula vulgaris (Vetblad). Na de jaren ’70 van de vorige eeuw 
werd Vetblad er echter niet meer waargenomen. Na de herinrichting in de jaren ’90 was er dan ook 
hoop, dat het plantje zou terugkeren. Behalve een melding uit 1997 die bij Het Gelders Landschap niet 
bekend is, en die ook niet meer te traceren valt, bleef het echter stil. Ik was vorig najaar dan ook 
aangenaam verrast één rozetje te vinden. Ook HGL was enthousiast. 

VETBLAD is door de jaren heen een plantje geweest dat tot de verbeelding sprak. Of dat 
komt omdat het een vleesetend plantje is, of omdat het een speciaal milieu vereist, is niet duidelijk; 
misschien wel allebei. Feit is dat de meeste mensen het nog nooit gezien hebben. Nu zijn er 
tegenwoordig in ons land maar weinig plekken waar je Vetblad kunt vinden. De meeste vindplaatsen 
liggen in het (noord)oosten van Overijssel. Verder komt het voor op enkele plaatsen in Gelderland en 
Noord-Brabant. 

De mensen die het plantje wel kennen, hebben het meestal in het buitenland gezien. En wie het 
een keer gezien heeft, zal het plantje gemakkelijk herkennen aan de lichtgroene rozetten. Dat beeld 
vergemakkelijkt het zoeken. 

Die lichtgroene rozetten groeien op open plekjes met een natte, zwak zure bodem, 
bijvoorbeeld in blauwgraslanden of in moerassige heiden. De eironde rozetblaadjes zijn slechts enkele 
centimeters lang en zijn aan de randen naar boven omgekruld. Op de bovenzijde van de blaadjes zitten 
gesteelde en zittende klieren. Komt er een insect in aanraking met de gesteelde klieren, dan blijft hij 
plakken. De zittende klieren zorgen ervoor dat het insect wordt verteerd. 
Elke bloem staat op een steel van enkele centimeters. De kleur is blauwachtig. De kroonslippen zijn 
verdeeld in een bovenlip met twee slippen en een onderlip met drie slippen. De keel is meer wit dan 
blauw en wordt gemarkeerd door haren. De kroonslippen vormen een trechter, en deze vernauwt zich 
weer tot een spoor. Na de bloei wordt de bloeistengel nog wat langer, zodat de zaden beter verspreid 
kunnen worden. 

De meeste nu gevonden planten bestaan uit wortelrozetjes met enkele blaadjes. Er was zelfs 
een mini met blaadjes van nog geen centimeter. Omdat het overblijvende planten zijn, is het milieu 
hopelijk zo geschikt, dat de planten zich kunnen handhaven.  
Slechts drie planten hebben gebloeid, elk met één bloeistengel. Hiervan stond één nog te bloeien, de 
andere twee waren al uitgebloeid. Het is nog even afwachten of deze drie exemplaren ervoor kunnen 
zorgen dat de populatie zich kan uitbreiden. 

Waarom er nu ineens Vetblad in het Wisselseveen te voorschijn komt, is nog niet duidelijk: 
1) Zijn de planten tot nu toe over het 

hoofd gezien? 
♦ Die mogelijkheid bestaat, hoewel 

de groeiplaats regelmatig bezocht 
wordt. 

♦ Er zijn nu ook mini’s gevonden; 
misschien doet de plant er wel 
enige jaren over voor hij tot bloei 
komt.  

2) Was er nog zaad aanwezig in de 
zaadbank? 
♦ Kan vetblad-zaad een periode van 

bijna 40 jaar overleven? 
♦ Waarom zijn er dan niet eerder 

planten te voorschijn gekomen? 
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♦ Was de bodem niet eerder geschikt?  
3) Is er zaad meegekomen met de schapen die af en toe in het terrein grazen?  

♦ In welk terrein met Vetblad zijn deze schapen dan geweest? 
♦ Zijn er andere dieren geweest waarmee het zaad is aangevoerd? 
♦ Welke diersoorten zijn dat dan? 

4) Is er zaad uitgestrooid? 
♦ Volgens Het Gelders Landschap is dit niet het geval. 

Wie het juiste antwoord weet, mag het zeggen! 
 
Vetblad staat op de Rode Lijst in de categorie ‘Ernstig bedreigd’. 
Omstreeks 1939 kwam hij in Nederland naar schatting voor in 500 kilometerhokken; omstreeks 1999 
was dat aantal gedaald naar 14; een achteruitgang van 97%. Deze achteruitgang was meestal een 
gevolg van het verdwijnen van geschikte terreinen door bemesting of ontginning. 
In 2007 was er in het Wisselseveen sprake van één exemplaar.  
In 2008 zijn er tot nu toe 34 exemplaren geteld, waarvan minstens één bloeiend en twee uitgebloeid. 
De planten staan in 7 groepen, met 1 tot 11 exemplaren per groep.  
 
In elk geval is het Wisselseveen weer een fraaie plant rijker!! 

Egbert de Boer 
LITERATUUR: 
Egbert de Boer – Flora van Epe (1989-1999), p. 141 
J. Mennema, e.a. – Atlas van de Nederlandse Flora, 2 (zeldzame en vrij zeldzame planten), p. 238 
Ruud van der Meijden – Bedreigde en kwetsbare planten in Nederland (Gorteria, 26-4, p. 85-208) 
Ruud van der Meijden – Heukels’ Flora van Nederland, p. 543 
H.J.W. Schimmel – Leven en laten leven 
Prof. Dr. V. Westra, e.a.  – Wilde planten, deel 3, p. 243-250 
Drs. E.J. Weeda – Oecoflora, deel 3, p. 246  
N. N. – Bijzondere waarneming (in Mooi Gelderland, jrg. 4, nr 4, p. 5)  
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Excursieverslag Samerrott 
 
Op zaterdag 19 april had de plantenwerkgroep een excursie naar het Samerrott in Duitsland op het 

programma. Ook niet-plantenwerkgroepleden waren van harte welkom.  
 

En zo werden ’s morgens om 9 uur tien KNNV’ers uitgezwaaid door Lenny Stelwagen. En 
dankzij TomTom kwamen we omstreeks 10.15 uur op de plaats van bestemming aan. Samerrott ligt 
vlak over de grens in de buurt van Bentheim. 
 

De eerste vraag is natuurlijk waarom we helemaal naar het Samerrott reizen om de flora te 
bekijken? In dit natuurgebied vind je bijna alle planten uit het Subcentreuroop district vlak bij elkaar 
op een manier die je in de Achterhoek nauwelijks (meer) kunt aantreffen. Bovendien is het toch 
betrekkelijk dichtbij, net over de 100 km.  

 
Het Alterra rapport 684 

omschrijft het gebied als volgt: 
Samerrott is een beheerd bos, 
waaruit hout wordt geoogst. Het 
beheer wordt gevoerd door de 
marke Samern. De boomlaag wordt 
gevormd door zomereiken en 
haagbeuken, een struiklaag is 
nauwelijks aanwezig. De kruidlaag 
met voorjaars-bloeiers is goed 
ontwikkeld. Het bos bezit een 
waardevolle paddestoelenflora. [..] 
Delen van het bos worden al 
omstreeks 1100 in bronnen 
vermeld.  

Wat ons meteen opvalt is 
dat de natuur er minder ver gevorderd is dan we ons hadden voorgesteld. Dankzij het koude voorjaar is 
het nog behoorlijk kaal in het bos. 

Al vanuit de auto vallen de witte bloemen van Bosanemoon en Bos (Witte) klaverzuring op. 
De wat hogere groene toeven zijn van het Bosbingelkruid. Vlakbij de plek waar we de auto parkeren, 
bloeit de Slanke sleutelbloem in de slootkant. Ook de Grote muur staat al volop in bloei. 

Op onze wandeling door de bossen zien we o.a. Bosgierstgras, Eenbloemig parelgras, Ruwe 
smele, Boszegge, Ruige veldbies, Kruipend zenegroen, Gevlekte Aronskelk, Bosveldkers en 
Pinksterbloem, Holwortel, Groot heksenkruid. 

Ruige veldbies is te onderscheiden van de bij ons bekendere Gewone veldbies doordat de plant 
hariger en ijler is, elke bloem staat apart op een steeltje en vormt geen aartjes. 
Heelkruid, een schermbloemige die bij ons nauwelijks voorkomt, is al duidelijk aanwezig met zijn 
handdelig ingesneden wortelbladen. De donkere stekelige rozetten van Kale jonker zijn al duidelijk 
herkenbaar.  

Lievevrouwenbedstro verspreidt de cumarinegeur, hetzelfde geurtje dat we kennen van 
Reukgras. Een andere plant met een geurtje is Daslook: breed blad, witte bloemen, uiengeur. Er waren 
zelfs enkele mensen in het bos aanwezig (niet van onze groep) die de bladeren verzamelden om ze te 
eten.  

Ook staat er veel Gulden boterbloem. Gulden boterbloem is van de Scherpe boterbloem te 
onderscheiden door de vaak onvolkomen, soms ontbrekende kroonblaadjes. Het is een soort die in 
onze omgeving weinig gezien wordt,maar in Samerrott staat hij op enkele plekken.  

Donkersporig bosviooltje lijkt hier meer aanwezig te zijn dan Bleeksporig bosviooltje. 
Muskuskruid is door het hele bos veel aanwezig. De plantjes zijn maar enkele centimeters groot. Ze 
verspreiden een scherpe geur. Het plantje is bijzonder omdat  de ongeveer 5 bloempjes samen een 
vierkant doosje op steeltje vormen met aan alle kanten een groenachtige bloem. 
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Voor ons mensen van de 

Oost-Veluwe is de vondst van 
Schedegeelster heel bijzonder. Hij 
is van de bij ons bekende 
geelsterren te onderscheiden door 
het bredere schedevormige 
schutblad onder de bloemen. Hij is 
trouwens maar moeilijk te vinden 
tussen het Speenkruid. Ook is er 
de Eenbes, die met zijn kleine fiere 
bloem bovenop de vier bladeren 
altijd weer mensen enthousiast 
weet te maken. De bessen, 
waaraan de plant zijn naam dankt, 
zijn er nog niet. 

                                                Schedegeelster (Gagea spathacea) 
 
De plantenlijst van 19 april 2008 telt 93 soorten. 
Al met al een leerzame excursie! 

Egbert de Boer 
 

 
 
Vreemde vingerhoeden  
Na de storm van 18 januari 2007 kwam er weer wat ruimte in 
de tuin en daar maakt het Vingerhoedskruid graag gebruik 
van. Het is een tweejarige plant, dat betekent dat ze deze 
zomer in bloei staan. 
Variatie in grootte en kleur is normaal. 
Maar nu heb ik toch wel een bijzondere plant. Een 
uitzonderlijk groot exemplaar en veel bloeistengels. De 
hoeden hangen niet  naar beneden, maar staan bijna haaks op 
en ook helemaal rondom  de stengel. 
Wie kent dit verschijnsel?  De bloemvorm is normaal, het is 
beslist geen pelorische vorm. 

Mariet van Gelder 
 

Handelingsbekwame meeuw.  
In de luwte van onze auto zaten we op een parkeerplaats op 
Texel ons broodje te eten. Bijna onmiddellijk kwam een 
meeuwenpaar daar op af. We voerden ze wat; zij joegen 
kraaien weg. Kwamen na een tijdje gezellig  dicht bij onze 
voeten  bij ons zitten; wij lazen een boekje. 
Ineens een klokkend geluid, een van de twee meeuwen had 
het benauwd, rechtop in de snavel  zat een hard voorwerp. 
Het maatje handelde snel en bekwaam. Pikte het voorwerp 
weg en controleerde met een snelle beweging de 
opengesperde bek. Prachtig! 
Naar aanleiding van dit verhaal kreeg ik van iemand te lezen 
‘Jonathan Livingstone Zeemeeuw’, geschreven door Richard 
Bach en geïllustreerd door Russel Munson. 
Ik kende deze klassieker nog niet. Ook prachtig! 
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Ik zie, ik zie… 
Dé zwaluwkom. 
 
          Op een buitenbeurs hebben wij een zwaluwkom gekocht voor aan het huis. Dit wilde ik 
al jaren en nu was het eindelijk zover. Het is een mooi exemplaar,  kunstig in elkaar gezet 
door een handig doe mens of misschien wel machinaal gemaakt per honderden tegelijk? Hoe 
het ook is, ik vind hem héél mooi. Het zou dan ook aan het huis komen. Daar moest mijn man 
natuurlijk aan te pas komen.  
 
Er werd een mooi plekje uitgezocht vlak onder de dakgoot. Dan zouden mijn zwaluwen heerlijk droog 
zitten in een mooie kom gevuld met heerlijk zacht en warm materiaal. Ik zag het al helemaal voor me. 
Met de keukentrap, steenboor, grote hamer en stevige stalen spijker ging mijn man aan het werk. Ik 
keek toe en vond dat het prima ging. Even later hing daar het gloednieuwe onderkomen voor een 
gezinnetje zwaluw. Ik dacht, laat ze nu maar komen hoor, wij zijn er klaar voor.  
De inrichting moeten de diertjes zelf verzorgen. Dan kunnen zij het maken zoals ze zelf willen.          
Het voorjaar begon heerlijk zacht en ik verwachtte de zwaluwen binnenkort in onze omgeving. Ieder 
jaar weer is het spannend of dezelfde soort vogels van vorige jaren weer bij ons komen. Iedere keer als 
er een vogel uit verre landen terugkomt vind ik dit een geweldige prestatie van zo’n klein diertje. Ik 
zorg dan dat er water en lekkere hapjes voor hen klaar staan zodat zij kunnen aansterken en uitrusten. 
Als dank blijven zij bij ons en laten ons genieten van al hun kinders. Het wachten was nu op de 
zwaluwen. De kom hing heel uitdagend.  
 
          Na een aantal weken, ja hoor!!! De eerste Huiszwaluw werd gesignaleerd. Iedere dag als ik ging 
wandelen keek ik even naar de mooie kom. En op een dag, oh jeetje wat spannend, er stak een sprietje 
groen uit de kom. Ik was hartstikke blij dat het ging gebeuren. Eindelijk zouden er jonge Zwaluwen 
rond ons huis vliegen. Er stak steeds meer groen  en mos boven de rand van de kom uit. Hij hing te 
hoog om er in te kijken. Op een dag zag ik iets bewegen. Er zat dus in ieder geval iets in!!! Wat leuk 
dat mijn kom als woning was goedgekeurd. 
 
          Een week later kon ik niet langer wachten en heb ik, toen er niets bij het nest was, de keukentrap 
gepakt en nieuwsgierig over de rand gekeken. Inderdaad was er een 
ontzettend mooi nestje gemaakt. Het ging dus hartstikke goed! De 
vogel zelf kon ik nog steeds niet spotten. Hij/zij werkte heel stiekem 
door. Toen de tijd van broeden was aangebroken was de vogel niet te 
zien. Zij zat dan helemaal diep in de kom, lekker weggedoken in haar 
holletje en door de overstekende dakgoot zat de vogel helemaal in de 
schaduw. Ik genoot van het idee dat zij daar zo lekker zat. Het zou dit 
jaar helemaal gaan lukken!!!!! Steeds als ik onder de kom doorliep 
keken een paar kraaloogjes mij aan. Moeder zat er lekker en liet zich 
niet zien. Wat moet een mens dan geweldig veel geduld hebben. De hele broedtijd heb ik met smart 
gewacht op de jonge Zwaluwen en toen het eindelijk piepte onder de dakgoot heb ik heel wat tijd 
gesleten met opletten om de prille moeder te spotten. Tot het op een dag lukte!!!  
 
          Daar kwam moeder aangevlogen. Ik moest even slikken, maar na de volgende vlucht 
wist ik zeker dat mijn Zwaluw géén Zwaluw was, maar een Grauwe vliegenvanger, die haar 
jongen een heerlijk hapje kwam brengen. Dit was niet helemaal de bedoeling, maar tóch 
geweldig! De 5 jonge Grauwe vliegenvangers, die in mijn “zwaluwkom” zijn geboren, zijn 
prachtige diertjes geworden en weet je? Ze mogen wat mij betreft in mijn “zwaluwkom” 
komen broeden hoor!!! Hoewel??? Eéns jonge Zwaluwen blijft toch nog een wens van mij!!!   
 
                   Evelien van Dalfsen-Tukker 
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Atalanta gaat op reis. 
 
          Ieder voorjaar maken atalanta’s een ongelofelijke reis. De vlinders vliegen vanuit zuidelijk 
Spanje, dwars door Europa, naar ons land. Hier vieren ze de zomer, misschien wel in úw bloementuin. 
En wanneer de herfst begint te kriebelen, gaan ze helemaal terug naar de Middellandse Zee. 
Wanneer wij pas van lente durven dromen, vliegen in Spanje al zomervlinders rond. Zuid-Spanje staat 
begin maart al in volle bloei. Onder het bleekroze waas van de Amandelbloesem strijkt een admiraal 
neer op een voorjaarsbloem. Hij ontrolt zijn haardunne tong, tikt er tastend mee tegen de oppervlakte 
en steekt hem aarzelend naar binnen. Geduldig slurpt de vlinder nectar. 
Admiraal, wordt hij genoemd, of Nummervlinder (vanwege de cijfers aan de buitenkant van zijn 
vleugels) of Atalanta. En met die laatste naam wordt hij een vrouw.    
          Vanessa atalanta is haar wetenschappelijke naam. Vanessa is 
afgeleid van het Griekse woord “phainein”, dat “schitteren” betekent. 
Heel toepasselijk voor een vlinder met felle witte en warme rode vlekken 
op dofzwarte vleugels. En ook de naam “Atalanta” is perfect gekozen, 
want Atalanta is een snelle reizigster vol kracht en met een 
uithoudingsvermogen dat zelfs onze opperste verbazing overtreft. Over 
haar wondere reis gaat dit verhaal. 
 
Een vlinder zwalkt langs de Sierra Nevada. 
 
          Het is al warm in zuidelijk Spanje. De nectar welt rijkelijk in de bloemen, maar op de 
achtergrond schitteren de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada, als waarschuwing dat het nog niet 
overal zomer is. Het laat Atalanta koud. Ze zwerft van bloem naar bloem, zonder de geringste 
behoefte om naar een plaats te vliegen, waar voor een vlinder niets te halen valt.  
Na het leggen van honderden eitjes sterft ze een dood zonder treurnis, zonder beklag. Haar taak is 
volbracht. Uit de eitjes komen rupsen, die zich verpoppen tot zonen en dochters. Eén van die dochters 
zullen we Atalanta noemen. 
Uit de pop is een avonturierster geboren, een reizigster die onderzoekers versteld doet staan. Want de 
reis die deze vlinder gaat ondernemen, lijkt onmogelijk. En toch wordt hij gemaakt, ieder voorjaar 
opnieuw. 
De vleugels van Atalanta zijn “nog niet droog” of ze vliegt weg. Er zit vastberadenheid in haar 
vleugelslag. Koppig vliegt ze weg van het licht, ze koerst op het noorden aan. 
 
Atalanta moet duizend doden ontwijken. 
 
          Wanneer het meezit, kiest ze een route langs beschermende bosranden en hagen. Waar die 
ontbreken, vliegt ze laag over de kniehoge sprieten van het Spaanse graan. Ze moet duizend doden 
ontwijken. Vogels, die haar proberen te snaaien, spinnen in hun web en hier in het zuiden moet ze ook 
nog alert zijn op bidsprinkhanen en op hagedissen in iedere steenhoop waar ze even landt om uit te 
rusten. 
Dat gebeurt zelden. Rusteloos vliegt ze voort, over kleurige bloemen, boven beloften van nectar. Heel 
af en toe drinkt ze wat, maar meestal vliegt ze eraan voorbij, ook wanneer de lucht ijler wordt en de 
temperatuur begint te dalen. Hoger en hoger volgt ze de hellingen van de Pyreneeën en ze vliegt door, 
ook wanneer het warme bruinrood van de Spaanse aarde overgaat in een frisgroen deken van 
bloeiende gebergteplanten en daarna in ijzige gletsjers onder strenge pieken vol sneeuw. 
          Atalanta vliegt op eigen kracht over de Pyreneeën en toch vliegt ze niet alleen. Op hetzelfde 
moment trekt een heel leger andere Vanessa’s over de bergen, alle vlinders op ongeveer dezelfde 
koers. Maar wanneer ze elkaar in de lucht ontmoeten, vliegen ze zelden een eindje samen op. Als 
eenlingen fladderen ze verder, opgesloten in zichzelf. De tocht is gevaarlijk en zwaar. Bij duizenden 
sneuvelen de admiralen op hun veldtocht door de bergen. Wanneer een bui ze overvalt, de wind te 
sterk is, de hoogten te koud, of om wat voor reden dan ook de energie opraakt, sterven ze. 
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Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Plotseling gaapt er een diepte onder Atalanta en daalt ze 
af in het ravijn waarin de Pyreneeën aan de Franse kant abrupt eindigen. Voor haar liggen de vochtige, 
warme vlakten open. Daar was het allemaal om te doen.  
Hier moeten we Atalanta in de steek laten. Het verhaal tot nog toe is gebaseerd op wetenschappelijke 
kennis over de trektocht van Vanessa atalanta. Hoe de jonge generatie de Pyreneeën oversteekt, op 
zoek naar een betere toekomst. In Spanje volgt op de bloei-explosie in het vroege voorjaar immers een 
lange droge tijd. De planten zetten zaad en verdorren, zodat een deel van de vlinders wel móet 
emigreren. 
Maar wat er achter de Pyreneeën gebeurt, is niet bekend. Sommigen gissen, dat Atalanta er eitjes legt, 
doodgaat en dat haar kinderen de tocht naar het noorden voortzetten. Anderen denken dat het Atalanta 
zelf is die, met groot vertoon van kracht, helemaal tot in onze Lage Landen vliegt. 
 
          Soms al in maart, vaker in april, maar meestal pas in mei, arriveren de eerste atalanta’s in ons 
land. Ze snuffelen rond op zoek naar een brandnetelveldje. Het mag niet te groot zijn, niet te klein. De 
planten moeten lekker aan de groei zijn en staan bij voorkeur in de zon. Daar legt Atalanta haar eitjes 
één voor één bovenop de blaadjes. Wanneer ze tijd van leven heeft, produceert ze er bijna duizend. 
Al na vijf dagen komt er een zwart, gestekelt rupsje uit, dat meteen aan het blad begint te knagen. Bij 
het groter worden, bijt het de bladsteel aan. Het blad knikt en wordt door de rups samengespannen tot 
een kokertje. Daarin vreet hij veilig van het brandnetelblad. Na 23 dagen vraatzucht gaat hij onder aan 
een blad hangen en begint zich te verpoppen.  
In de ongeveer twaalf dagen die volgen, wordt hij vloeibaar en komt onherkenbaar uit de pop te 
voorschijn, in dit geval als een mannelijke vlinder. In de ochtend drinkt hij nectar uit bloemen. 
’s Middags verdedigt hij zijn leefgebied.  
Maar het spannendste moeten wij u onthouden, want waar dat toe leidt, heeft nog nooit iemand gezien. 
De mannelijke vlinder verdedigt zijn gebied tegen concurrenten, maar gaat wel holderdebolder achter 
een vrouwtje aan. Daar komt beslist een paring van. Die vindt kennelijk zó in het geniep plaats, dat 
niemand weet te melden, hoe Atalanta’s het doen. 

          Hét leidt in ieder geval tot een nieuwe generatie, de tweede in ons 
land: eitjes, rupsen, poppen. En uit één van die poppen komt op een ochtend 
in augustus een vlinder die we, u raadt het al, Atalanta zullen noemen. Ze 
slurpt aan het Koninginnekruid, landt op een Hemelsleutel, snoept van de 
Asters in uw tuin. Maar in de loop van de maand wordt alles minder. De 
zomer is voldragen. Voor alle dieren is het de tijd van de grote beslissing: 
gaan of blijven. Zo ook voor de admiralen. Een groot aantal blijft tot het 
einde van het feest. Ze zuigen aan bloemen of aan verpulpende, gevallen 
appeltjes op de grond. Bij de eerste vorst zullen ze bevriezen, behalve een 

heel klein aantal dat op vorstvrije plekjes de winter overleeft. 
Atalanta denkt er anders over, biologen zullen zeggen: ze is anders geprogrammeerd. Ze wordt 
onrustig, fladdert niet meer willekeurig alle richtingen uit, maar vliegt in de richting van de zon. De 
onvoorstelbare reis is begonnen. 
 
          Atalanta is niet alleen. Met miljoenen trekken ze weg. Hun tocht voert hen langs de Belgische 
kust waar ze worden opgetild door stijgende luchtstromingen en hoog in de lucht in een jet-stream 
belanden, die hen helemaal naar zuidelijk Frankrijk blazen. Zij vliegen over de Pyreneeën en langs de 
helling van de Col d’Organbidexka. Ze worstelen door en vliegen vastberaden naar het zuidwesten. 
Atalanta maakte op mij een enorme indruk met haar onvoorstelbare kracht en immense 
uithoudingsvermogen in dat tere vlinderlijf. Ooit volbracht haar overgrootmoeder of 
betovergrootmoeder dezelfde tocht, na een verblijf in de koele, rijke landen van het noorden. Ook zij 
kwamen naar zuidelijk Spanje om aan de bevriezingsdood te ontkomen. Atalanta zal er als vlinder 
overwinteren en er tegen het voorjaar eitjes leggen op sappige brandnetelscheuten.  
 
 

Uit Grasduinen, geschreven door Nico Vermeulen. 
 
. 
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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: 
EdB.=Egbert de Boer, EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, HvD.=Harry van Diepen,  
En verder: Fred en Harriet Schreurs, Henk Menke. 
 
VOGELS  
Blauwe Kiekendief  Circus cyaneus  
11/03 1 ♀ zweefde heel gracieus boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
12/03 Hetzelfde (?) exemplaar nu boven het Smitsveen. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Boeren Zwaluw  Hirundo rustica  

06/05 Eerste exemplaar boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca 
31/03 Eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
11/04 ♂ Terug in de tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
01/06 Heeft zich vandaag nog maar weinig laten horen nadat hij wekenlang van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat vlakbij de nestkast van zijn keus heeft zitten schetteren. Óf hij heeft eindelijk 
succes óf hij heeft het opgegeven. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Boomleeuwerik  Lullula arborea  

04/03 De eerste maal 2 exx gehoord en gezien. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Boomvalk  Falco subbuteo  

20/05 2 exx vliegend boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Bosuil 
23+24/04 Klooster Hulsbergen, Wapenveld. Fred Schreurs (via HvD.)        
Fitis  Phylloscopus trochilus  

02/04 Ook deze vogel is weer gearriveerd op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
04/04 Eerste maal zang gehoord in de buurt van de Scoutingkampeerplek bij de onverharde 

Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
Geelgors  Emberiza citrinella  

01/04 Een prachtige man zong zijn liedje. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  

29/04 Een prachtig span op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata  

10/04 Het eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
10/04 Zag zijn Bonte neef en besloot de wijste te zijn en te vertrekken. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Groene Specht  Picus viridis  

20/05 Zijn lach klonk op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Houtsnip  Scolopax rusticola  

02/05 3 exx bij elkaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Huiszwaluw  Delichon urbica  

05/05 Eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Kievit Vanellus vanellus  

14/03 4 exx dwarrelden boven het Smitsveen. Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Kneu Carduelis cannabina  

31/05 Een vrouwtje vloog tegen het raam. Het liep gelukkig goed af want zij vloog samen met haar 
mannetje verder. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Koekoek  Cuculus canorus  

22/04 Zijn roep klonk voor de eerste maal over de  Tongerense heide, Epe. EvDT.  
20/05 2 exx roepend vanuit twee richtingen over de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  

10/05 Eerste exemplaar gehoord op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Roodborst Erithacus rubecula 
Eerste week van april. Koppeltje volop aan het tortelen. Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  



22 

Roodborsttapuit  Saxicola torquata  

15/03 Eerste 2 exx op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Tjiftjaf  Phylloscopus collybita  

31/03 Eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Tapuit  Oenanthe oenanthe  

04/05 Een schitterende waarneming van 10 exemplaren Tongerense heide, Epe. EvDT  

08/05 Weer 7 exemplaren op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Veldleeuwerik  Alauda arvensis  

10/03 1e ex. Een heerlijk zomers gevoel gaf dat.  Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Witte kwikstaart  Motacilla alba  

17/03 Het eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.     
13/05 3 jongen worden gevoerd. Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Zwarte specht  Dryocopus martius  

06/03 2 exx riepen naar elkaar en de lach klonk door de lucht. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Zwartkop  Sylvia tricapilla 
31/03 Een mooi mannetje voor de eerste maal gezien. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
08/04 ♂ terug in de tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.   
 
VLINDERS 
Bont Zandoogje  Pararge Aegeria  

30/04 Het eerste exemplaar op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Boomblauwtje  Celastrina Argiolus  

21/04 2 exemplaren voor de eerste keer gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.    
Citroenvlinder  
07/04 Het eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
09/04 ♂ Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Oranjetipje 
04/05 ♀ Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
05/05 ♂ Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
25/05 ♂ Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Donsvlinder  Sphrageidus Similis  

27/05 1 rups van deze vlinder op de Tongerense heide, Epe. EvDT. D  
Groentje Callophrys Rubi  

22/04 De eerste maal gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.    
0105 14 exx geteld op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Hageheld  Lasiocampa Quercus  

27/05 Eerste exemplaar vloog over de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Kleine Hageheld  Lasiocampa trifolii  

19/05 Grote klomp rupsen van deze vlinder op de Tongerense heide, Epe. EvDT.    
Kleine Vos  Aglais Urticae  

21/04 Het eerste exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.    
Kleine Vuurvlinder  Lycaena Phlaeas  

13/05 1e exemplaar op de  Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Klein Geaderd Witje  Pieris Napi  

27/04 1e exemplaar  Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Oranjetip  Anthocharis Cardamines  

07/05 Eerste exemplaar vloog over de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Speerpuntspanner  Rheumaptera Hastata  

24/04 Het eerste exemplaar vloog op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
St. Jacobsvlinder Tyria Jacobaeae  

24/05  1e exemplaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Tauvlinder  Aglia Tau  

08/05 Eerste exemplaar. Daarna nog verschillende keren gezien. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
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ANDERE INSECTEN  
Grote dennesnuittor Hylobius abietis  

22/05 1e ex op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Meikever  Melolontha melolontha  

21/05 De eerste 3 exx op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Sluipwesp  Rhyssa persuasoria  

30/05 Voor ons de allereerste keer dat wij dit insect zagen. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
31/05 Zweefde hier voor het raam, landde op het kozijn en liet zich uitvoerig bekijken alvorens te 

besluiten dat geverfd hout niet goed genoeg is. Belvédèreweg 3, Epe 3, Epe. MM. 
 
ZOOGDIEREN 
Bever  Castor fiber 

04/04 Volwassen exemplaar met jong. Klooster Hulsbergen, Wapenveld. Fred Schreurs (via HvD.)  
Damhert  Dama dama  
21/04 3 exx grazend op  Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Das  Meles meles 

10/04 ♀ Doodgereden op Eperweg, Nunspeet. Jong van vorig jaar. HvD. 
11/04 ♂ 2 jaar. Doodgereden op Tongerense weg, Epe. HvD. 
12/04 ♀  1 jaar. Doodgereden op de Laarstraat, Emst. HvD.   
18/05 ♂  2 jaar. Doodgereden op de A50 nabij afslag Epe/Nunspeet. HvD.  
Boommarter Martes martes 

16/03 ♂ Doodgereden op A50 bij benzinestation Het Veen. HvD. 
18/03 ♂ Doodgereden op de Soerelseweg, Epe. HvD. 
26/05 Tuin Belvédèreweg 3, Epe, om 14.00 u. MM.  
Eekhoorn  Sciurus vulgaris 

27/05 Twee jonkies die hoog in de Grove dennen springend en rennend ervaringen aan het opdoen 
waren. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Steenmarter  Martes foina 

27/03 ♂ Doodgereden op de A 28 (kmp 74.5) HvD.  
05/05 Jong van ca 6 weken in een schuur. De Poel, Apeldoorn. Eerste waarneming op de Oost 

Veluwe. HvD.  
 
REPTIELEN 
Adder  Vipera berus 
In de eerste week van april werd de hond van Fred Schreurs door een adder gebeten in de buurt van de 

Schaapskooi, Heerde. Doorgegeven door HvD.  
25/04 Een vrouwtje van ongeveer 45 cm en duimdik. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
01/05 1 ex op dezelfde plek als 25/4 (dezelfde?) Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Hazelworm  Anguis fragilis  

27/04 Het eerste ex. dit jaar gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Ringslang  Natrix natrix  

30/05 Voor zover ons bekend is, is hij voor de allereerste keer waargenomen door een reptielen 
deskundige op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Levendbarende hagedis  Lacerta vivipara  

21/04 Het eerste exemplaar gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Zandhagedis  Lacerta agilis  

26/04 2 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 
          
AMFIBIEËN  
Groene Kikker  Rana esculenta  

07/05 Enorm lawaai van duizenden in een ven op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
 
PLANTEN 
Gewone ossentong  Anchusa officinalis 
25/05  Boerweg, Wissel, langs fietspad, op verschillende plekken . EdB. 
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Klein bronkruid  Montia minor 
02/05  Dijkhuizerzandweg, Epe, langs watergang. EdB. (samen met Henk Menke) 
Klimopwaterranonkel  Ranunculus hederaceus 
02/05  Dijkhuizerzandweg, Epe, hier en daar massaal in watergang en slootjes. EdB.  (samen met 

Henk Menke) 
Koningsvaren   Osmunda regalis  
28/05  Wisselsche veen, Epe, natuurontwikkelingsterrein naast Landje van Jonker, nu ook exemplaren 

met een sporenpluim 
Moeraskartelblad  Pedicularis palustris 
28/05  Wisselsche veen, Epe, natuurontwikkelingsterrein naast Landje van Jonker, bloeit volop, breidt 

zich nog steeds uit. EdB.  
Moeraswederik  Lysimachia thyrsiflorus 
27/05  Dijkhuizerzandweg, Epe, slootkant, bloeiend. EdB.  
Muizenstaart  Myosurus minimus 
23/04  Brinkerweg, Emst, ingang en rand van zwaarbemeste maïsakker. EdB.  
02/05 Dijkhuizerzandweg, Epe, op diverse dammen hier en daar massaal, en ook verspreid langs een 

koeienpaadje. EdB.   
Watercrassula  Crassula helmsii 
27/5  Dijkhuizerzandweg, Epe, langs watergang enkele plantjes. EdB.  
 
PADDESTOELEN 
Grote stinkzwam  Phallus impudicus 

03/06 In het Norelbos/Beukenlaan, Epe vermengt zich hun aroom met dat van de bloeiende azalea’s. 
Het gaat snel met de klimaatverandering! MM.  

 
   
     
  

 

Gezien? 
  
Deze week bereiken 
de jonge 
boommarters de 
leeftijd waarop ze de 
nestplek (boom, 
nestkast, woning, 
schuur) verlaten en 
met het moertje op 
pad gaan. Ze zijn dan 
vaak overdag te zien 
spelend in een grote 
boom, op een 
omgevallen boom, in 
schuurtjes, in en op 

houtstapels rondhout of brandhout. In de buurt van Epe zijn er dit weekend al 2 groepjes 
van 4 jonge boommarters gezien. Graag ontvang ik je waarneming. 

 
Harry van Diepen  

Werkgroep Boommarter NL 
Coördinator Noord-Veluwe 

0578 62 77 50 
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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 
 


