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Mededeling: Bijna-nieuwe boeken te koop 
Wijlen Etienne van Dissel heeft een groot aantal mooie boeken aan onze KNNV afdeling nagelaten. 
Een aantal ervan hadden wij al in onze bibliotheek en daarom bieden we ze te koop aan.  
Nederlandse Oecologische Flora 5 delen met Index               €   100.00 
De Sprinkhanen en krekels van Nederland                             €     37.50 
De Dagvlinders van Nederland                                               €     37.50 
De Nederlandse Libellen                                                         €     37.50 
  
Als u belangstelling heeft of de boeken eerst wil bekijken neem contact op met Hilary Jellema (0578- 
694762). Als meer mensen belangstelling hebben voor een bepaald boek, moet er geloot worden. 
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Stuurpraat 
Nog voordat het seizoen voor de meeste werkgroepen echt begint, hebben we al weer een aantal vast 
terugkerende activiteiten achter de rug. De nieuwjaarswandeling en de Algemene Ledenvergadering. 
 

De nieuwjaarswandeling werd dit jaar onder redelijke belangstelling bij prima weer gelopen op de 
Renderklippen. Door alle werkgroepen is tijdens de wandeling op diverse aspecten van de 
Renderklippen gewezen. Het mag duidelijk zijn dat alle werkgroepen zich al beginnen te verdiepen in 
de Renderklippen, nu deze gekozen is om dit jaar als locatie te dienen voor het tweejaarlijkse 
inventarisatieproject van de vereniging. Dit keer niet op verzoek van een terreineigenaar, maar naar 
eigen initiatief van de vereniging om de gezamenlijke verantwoording van de Gemeente Heerde en de 
Gemeente Epe te benadrukken t.a.v. natuurbeheer. Met deze keuze doet de vereniging optimaal zijn 
naam eer aan. Mochten we met een dergelijke inventarisatie de gemeentes kunnen helpen met de 
kwaliteit van hun beheer, dan is de natuur daar ook bij gebaat.  De locatie waar naderhand de 
nieuwjaarsreceptie werd gehouden, was voor ons nieuw maar bleek een uitstekende keus. We kunnen 
ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde nieuwjaarswandeling en een gezellige receptie. 
 

Het vorige project, de inventarisatie van delen van het Landgoed Tongeren, is overigens naar volle 
tevredenheid van het Landgoed met een rapportage afgesloten. Mogelijk dat dit nog een vervolg krijgt 
met een presentatie door de werkgroepen van wat op Tongeren werd aangetroffen. Deze presentatie 
wordt in overleg met Landgoed Tongeren gepland; gedacht wordt om de buurtschap Tongeren, de 
familie Rauwenhof als eigenaren van het landgoed en de KNNV-leden erbij te betrekken. 
 

Ook de Algemene Ledenvergadering is al weer achter de rug. Het was voor ons een verademing om na 
de Hammershoek weer terecht te kunnen in de vertrouwde Eper gemeentewoning. De ruimte waar de 
ALV gehouden werd was ronduit riant te noemen zodat, ondanks dat de opkomst zeker goed was, we 
best het dubbele aantal aan leden hadden kunnen verwelkomen. Dat de vereniging een rustig 
financieel jaar achter de rug heeft, mag in deze tijden uitzonderlijk genoemd worden. Landelijk blijkt 
er een minder dekkende begroting te zijn. Het Landelijk bestuur zal het begrotingsgat tijdens de 
Vertegenwoordigende Vergadering van 18 April proberen te dichten door voor 2010 een extra 
verhoging van de afdracht voor te stellen. Wij als Epe-Heerde zullen met een dergelijk voorstel niet 
instemmen, maar zijn wel gehouden aan de uitkomst van de totale stemming die zal gaan plaatsvinden.  
 

Goed was het met de ALV ook te zien dat een vaste kracht binnen de vereniging als Frans Bosch in 
het zonnetje werd gezet door de afdelingspluim toegekend te krijgen. Uit de reacties van zowel de 
ontvanger als de zaal was deze uitreiking voor een ieder een verrassing.  
 

De terugkeer naar de Eper gemeentewoning was niet de enige verandering die de vereniging 
meemaakte. Met de aanstelling van een nieuwe secretaris in de persoon van Anita Bannink kan het 
bestuur, nu even zonder zorgen om de voltalligheid van het bestuur, zich richten op de werkelijk 
bestuurlijke zaken. Met een bestuurslid zonder groot KNNV-verleden in ons midden zijn mogelijk 
vernieuwende ideeën te verwachten.                                                                                   

Namens het bestuur, de voorzitter, 
Ed van Dalfsen 

 

Wij heten als nieuw lid van harte welkom: 
 

      Mw. Anita Bannink- van der Tier 
                                  Grensweg 14,  8166 HJ Emst 
 

Mw. Magda Weemaes 
Westendorperheideweg 20,  8166 HX Emst  

 

  Dhr. en Mw.  M.T. Ammer- van Pelt, 
  Noorderkampweg 15,  8191 JG Wapenveld 
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Mag ik me even voorstellen ............ 
 
 

Mijn naam is Anita Bannink, nieuw lid van de KNNV afd. 
Epe/Heerde en sinds de Algemene Ledenvergadering 
benoemd als secretaris. Ik vervang daarmee de vertrekkende 
secretaris Margriet Maan. 
Het leek me leuk om in Natuurklanken iets over mezelf te 
vertellen. 
Ik ben 48 jaar en woon in Emst, eigenlijk tegen het Wisselse 
Veen aan. In 2001 hebben mijn man en ik daar een 
woonboerderij gekocht. We hebben geen kinderen, maar 
leven samen met een hele veestapel, in de vorm van 2 
paarden, 2 pony’s, een kat, een hond en (na het bezoek van 
een vos afgelopen vrijdag) nog 3 kippen. 
Al heel veel jaren zet ik me actief in voor natuur en milieu.  
Door de Gelderse Milieufederatie wordt ik een éénmans-
aktiegroep genoemd. 
Ik schrijf heel veel brieven en emails naar allerlei instanties 
en probeer hun op die manier attent te maken op problemen 
op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. 

Momenteel zet ik me actief in tegen de jacht (ja, ook tegen die op zwijnen) en probeer Gemeente Epe 
wakker te schudden op het gebied van bomenkap. Er sneuvelen teveel bomen en struiken binnen deze 
Gemeente. 
Sinds enkele jaren ben ik hiervoor ook politiek actief geworden en heb me aangesloten bij de PvdA 
waar ik sinds 2 jaar ook bestuurslid van ben. 
Natuur beleven heb ik niet eerder met ‘een groep’ gedaan, maar ga graag wandelen en fietsen in de 
natuur en heb daarbij interesse in alles! Cultuurhistorie (geschiedenis is ook een grote hobby van mij), 
vogels (sinds enkele jaren met verrekijker en veldgids), insecten, bloemen/planten en bomen, 
vleermuizen, zoogdieren, ook groot wild, tja .... wat niet eigenlijk.  
Voor het Geldersch Landschap beheer ik, achter ons land,  een perceel (voormalige) weidegrond van 3 
ha, grenzend aan de Verloren Beek. Dat wordt door mijn eigen grote grazers begraasd. Ik probeer daar 
op allerlei manieren het gebied aantrekkelijk te maken voor alles wat leeft. Het lijkt goed te werken, 
want HGL heeft inmiddels een hogere subsidiebijdrage voor dit land weten te bemachtigen. 
Mijn mooiste ‘vondsten’ daar ..... dassen, tijgerspinnen, hazen en vorig jaar een nest roodborsttapuiten 
in braam. Was ik de braam daar tot voor kort nog steeds met de hand aan het bestrijden, is dit nu dus 
ineens een hele belangrijke struik voor me geworden die we lekker laten groeien ! 
Nu ik lid ben geworden van de KNNV hoop ik mijn natuurkennis te  kunnen gaan verdiepen. Alléén 
wordt het moeilijk om te kiezen want ik vind alles interessant ! 
Ik hoop velen van U de komende tijd te ontmoeten en hoop dat ik, samen met U, kan helpen om de 
KNNV Epe/Heerde een bloeiende vereniging te houden (en te maken). Ik hoop ook oplossingen aan te 
kunnen dragen om meer nieuwe leden voor onze vereniging te kunnen werven. 
Tot ziens bij één van de bijeenkomsten ! 
 
Anita Bannink  
Secretaris KNNV Epe/Heerde 

 
 

Tussen heuvels en rivier 
 

Tentoonstelling van tekeningen en schilderijen van Dik en Els Koopmans -Grommé 
op Hagedoorns Plaatse aan de Ledderweg in Zuuk van 1 april-30 mei  2009. 
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Gedachtenisje aan Agnès Herweijer 
 

 
Toen ik toetrad tot de KNNV, héél lang geleden, 
was zij een prominente figuur in “onze kringen”. 
Ofschoon haar standaardkreet was: “Ik weet 
niks” wist ze verrassend veel en ook nog eens op 
de meeste veldbiologisch gebieden. Ze zat dan 
ook in een vuistvol werkgroepen: Zoogdieren, 
Planten, Insecten, Paddenstoelen…  
Van de Vogelwerkgroep had ze zelfs een tijd de 
leiding. Tot de dag dat zij op een onzalig vroeg 
uur in het voorjaar op de verzamelplaats stond te 
kleumen en er niemand op kwam dagen. Dat 
was voor haar genoeg om er per direct de boel 
bij neer te gooien, Elke keer als ze het verhaal 
vertelde kwam de verontwaardiging weer terug!  

 
Agnès deed het typewerk voor Natuurklanken, nog zelfs voordat die naam bestond – eerst heette het 
gewoon “Ledenblad” en het werd gestencild – een werkwijze die binnenkort niemand zich meer zal 
kunnen herinneren. 
Ik heb het typewerk – eerst gedeeltelijk en later helemaal – van haar overgenomen en we brachten vele 
uren door met het collationeren van de teksten en vooral met het controleren van de waarnemingen. 
Dat waren de momenten dat haar “ik weet niks” zijn geloofwaardigheid verloor. Een vondst van een 
bepaald blommetje op een bepaalde plek…  “Bestaat niet,” zei ze dan, “dat groeit alleen op rivierklei.”  
Of een paddenstoel die zijn broertje moest zijn, want dát stond op loofhout, maar dit type niet. 
 
Ik zou wel eens willen weten hoeveel kilometer Agnès met waarnemingen heeft gevuld. Alles met de 
hand en grote nauwgezetheid geschreven.   
 
Huize Herweijer was van elastiek. Hoeveel mensen er ook kwamen, er was altijd genoeg plaats en wie 
van ver moest komen kon er ook nog blijven eten en slapen.  
De Vereniging Milieuzorg vergaderde bij haar, maar waar ik vooral – en met hartzeer – aan terugdenk 
dat zijn de gezellige “Insectenbijeenkomsten” en de dia-avonden bij haar thuis.  
En natuurlijk de talloze hilarische momenten die we beleefd hebben.  
Eén van de fijnste dingen bij Agnès was dat je nooit een blad voor de mond hoefde te nemen. Zij deed 
het ook niet en je kon het roerend met elkaar oneens zijn zonder dat er ruzie van kwam. 
 
Ofschoon lang stil zitten haar op een gegeven moment heel veel pijn ging bezorgen, geloof ik niet dat 
ze ooit een jaarvergadering overgeslagen heeft en ook voor het bijwonen van (dia-)lezingen in de Eper 
Gemeentewoning was ze bereid de pijn op de koop toe te nemen. 
Kortom: haar inzet was op alle fronten geweldig. 
 
Na haar vertrek uit Epe, eerst naar Oosterbeek en later nog verder weg naar Culemborg, was de kans 
dat ik haar nog eens zou ontmoeten menselijkerwijs praktisch afwezig. Dat was eer een gegeven dan 
een gemis. Maar nu ik het zeker weet voel ik dat gemis toch wel degelijk. 
 
We hebben niet uitsluitend hilarisch of veldbiologisch van gedachten gewisseld en daardoor weet ik 
ook dat Agnès zelf geen treurnis voelde als ze aan het einde van haar aardse werktijd dacht. 
Dat maakt veel goed en ook dat ik onder de KNNV-ers lang niet de enige ben die met heel grote 
genegenheid aan haar terug blijf denken. 
 

Micky Marsman. 
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Jaarverslag 2008 Werkgroep Paddenstoelen 
 
Dit jaar hebben we afgezien van de traditionele avond in februari/maart met dia’s en andersoortige 
informatie om terug te kijken op het voorbije seizoen. Het seizoen 2007 was namelijk nogal abrupt 
geëindigd door invallende vorst, zodat we de laatste werkgroepavond geen paddenstoelen meer 
hadden en toen al onze toevlucht moesten nemen tot dia’s en dergelijke.  
Het nieuwe seizoen 2008 zou gebruikt worden om in verschillende gebieden binnen de gemeentes 
Heerde en Epe te gaan kijken of ze interessant zouden zijn om vaker te bezoeken. 
Het betrof de omgeving van Groot Stokkert op de weg tussen Heerde en Wapenveld en de omgeving 
van de Ossenstal, gelegen aan een zijweg van de Dellenweg in Epe. 
Verder zouden we nog eens in het Kloosterbos te Wapenveld gaan kijken en in de Motketel (Niersen). 
Bovendien stond het particuliere terrein van Mw. Witkamp weer op het programma (omgeving 
Belvédèreweg in Epe). En vanzelfsprekend was er weer de jaarlijkse afdelingsexcursie over een deel 
van het Natuurpad. 
Verder zou Leo Knol uit Apeldoorn weer een dialezing voor de afdeling verzorgen en tenslotte was er 
nog het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) in oktober. 
 
Vanaf 30 augustus zijn er zes  zoektochten gehouden in de genoemde gebieden, met 
daarnaast nog de voorbereiding en uitvoering van de afdelingsexcursie over het Natuurpad. 
De excursie op 6 september in Niersen werd extra interessant door een aantal bijzondere 
stekelzwammen op een eilandje omringd door sprengen.  
In Groot Stokkert viel op 14 september het grote aantal Appelrussula’s op. 
De omgeving van de Ossenstal bleek rijk aan soorten te zijn. 
We hebben nu wat opvallende zaken belicht, maar in het algemeen gesproken waren alle excursies 
geslaagd. Er zijn overzichtslijsten van gemaakt en de gegevens zijn ook doorgegeven aan de NMV. 
De afdelingsexcursie had voldoende publiciteit gekregen wat gunstig uitwerkte naar het aantal 
deelnemers. Wat dat betreft was het aantal bezoekers van  de lezing van Ruud Knol teleurstellend; het 
ontbreken van publiciteit heeft hierop mogelijk invloed gehad.  
 
We hielden weer 4x een werkgroepavond (ten huize van Micky Marsman). Daar werden allerlei 
vondsten besproken, die echter door werkgroepleden die geen microscopisch onderzoek doen bij een 
volgende gelegenheid dikwijls toch weer vraagtekens zullen oproepen door de moeilijke 
herkenbaarheid op grond van macroscopische kenmerken. We moeten ons nog eens bezinnen op een 
beter rendement van deze avonden met behoud van de reeds aanwezige gezelligheid. 
  
Voor wat betreft het aantal leden staan we aan het eind van het jaar op 14 leden. Dit zijn: Anna 
Adams-Catin, Lydia Berghuis, Annelien Bierman-Hams, Menno Boomsluiter, Janus Crum, To Crum-
Hendriks, Henk Dekker, Marga Dekker, Henk Gremmer, Loes Jansen, Micky Marsman, Gerard Plat, 
Lucie Wessel en An Westerweel. 
 

Janus & To Crum-Hendriks. 
 
 

Rapport Tongeren  
 
Zoals bij iedereen wel bekend is heeft onze afdeling naast de contributies, geen vaste inkomsten. 
Bij gelegenheid moeten wij de hand wel eens op de knip houden. Ook doet het feit zich voor dat veel 
leden de bestanden liever digitaal hebben. Voor het rapport Tongeren geldt in dit verband: 
Werkgroepleden die aan de inventarisaties hebben meegewerkt en graag een digitaal rapport willen 
hebben, kunnen dit gratis bestellen bij onze penningmeester Rob van de Burgt. 
Overige leden en algemene leden kunnen een cd bestellen door minimaal € 5,00 over te maken op het 
gironummer van de penningmeester o.v.v Rapport Tongeren. 
 

                                                                                                                           Het bestuur          
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Financieel jaarverslag 2008 
 
Het kalenderjaar 2008 is voor onze afdeling op financieel gebied een redelijk rustig jaar geweest. De 
inkomsten zijn redelijk in evenwicht met de uitgaven. 2008 hebben we afgesloten met een positief 
resultaat van € 238,59. In de begroting 2008 was rekening gehouden met een tekort van € 382,00. Het 
verschil van € 620,59 laat zich voor een groot gedeelte verklaren door een tweetal niet voorziene 
baten: inventarisatie Dijkhuizerzandweg (€ 360,00) en een donatie van de imkervereniging Wapenveld 
die zich in 2008 heeft opgeheven (€ 152,52). 
  Er is en kleine terugloop in leden geweest, voor de exploitatie van onze afdeling heeft dat geen 
grote financiële gevolgen, want de afdracht richting de landelijke KNNV neemt in verhouding ook af. 
Het project Landgoed Tongeren heeft een positieve bijdrage van € 510,30 opgeleverd voor het 
resultaat. 
In 2008 is ons afdelingskapitaal afgenomen met € 39,00. 
  
Gezien de hoogte van ons eigen vermogen en het feit dat we als afdeling in staat zijn om met onze 
projecten redelijk quitte te draaien, heb ik tijdens de algemene ledenvergadering voorgesteld om de 
contributie voor het jaar 2009 te handhaven op: € 24,00 voor leden en € 9,00 voor huisgenootleden. 
Wel heb ik de kanttekening geplaatst dat, indien de afdracht naar de landelijke KNNV volgend jaar 
substantieel wordt verhoogd, wij er niet aan ontkomen om een verhoging door te voeren. 
  
De begroting 2009 is voor een groot gedeelte gebaseerd op de resultaten van 2008.  

Rob van de Burgt 
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Resultatenrekening 2008   KNNV afdeling Epe-Heerde   

         

Inkomsten 2008       Uitgaven 2008     

            

Contributie   3257,00   Algemene kosten   445,98 

Leden  120     Secretariaat  148,49   

Huisgenootleden 24     Postbank  103,90   

KNNV en ere-leden  6     Geo  0,00   

Project Landgoed Tongeren 900,00   KvK  27,00   

Inventarisaties Dijkhuizerzandweg   360,00   Ledenadministratie 98,90   

Onderhoud Zwaluwenwand    150,00   Diversen  67,69   

          Lezingen     298,50 

Advertenties   0,00   Natuurklanken   631,95 

WLN     0,00   Project Landgoed Tongeren   389,70 

Giften en subsidies   212,04   Bibliotheek     0,00 

Rente     188,48   Afdracht KNNV   2361,00 

Verkoop materiaal   37,50   Verzekeringen   26,87 

Diversen     17,20   Werkgroepen   539,88 

Excursies     15,00   Huur  383,14   

       Werkgroepen  156,74   

       Abonnementen en donaties   115,75 

       Inkoop materiaal   89,00 

       Rente     0,00 

Saldo inkomsten   5137,22   Saldo uitgaven   4898,63 

          Exploitatiesaldo   238,59 

                  

Saldo rekeningen  31-12-2007  31-12-2008    

Postbank   370  932    

Postbank Plus  2948  2258    

ABNAMRO  7438  7616    

Kas   89  0    

   10845  10806    

Kapitaal afname 2008    39    

Betaald niet ten laste van 2008 798      

Ontvangen niet ten bate van 2008 1174      

Saldo ontvangsten    376    

  Totale toename    415    

Nog te ontvangen over 2008 1375      

Nog te betalen over 2008  721      

  Saldo nog te ontvangen   654 (= wel opgenomen in het resultaat) 

Exploitatiesaldo 2008    239 (= Saldo nog te ontvangen  

      
 -/- Totale 
toename)    
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Omschrijving Realisatie  
2007 

Begroting  
2008 

Realisatie  
2008 

Begroting 
 2009 

Contributie 3310 3267 3257 3096 

Rente 194 200 188 200 

Boekjes 371 300 38 30 

Subsidies/Giften 178 0 212 100 

Advertenties 165 110 0 0 

Cursus/Lezingen 50 50 15 50 

WLN 23 0 0 0 

Projecten/Invent. 0 500 1260 500 

Project Nijensteen 2750 0 0 0 

Project Vogels van Erf en Tuin 4500 0 0 0 

Zwaluwwand 0 300 150 150 

Diversen 55 50 17 50 

Exploitatieresultaat 417 382   363 

  12013 5159 5137 4176 

                                                                       
 

UITGAVEN   
Omschrijving Realisatie 

 2007 
Begroting  

2008 
Realisatie  

2008 
Begroting  

2009 
Afdrachten 2360 2381 2361 2292 

Lezingen/exc. 550 500 298 250 

Natuurklanken 624 700 632 650 

Alg. Kosten 840 500 445 500 

Abon./giften 105 105 116 110 

Biblioth./Invent. 35 40 0 0 

Boekjes 225 200 89 0 

Insecten wg. 0 150 0 150 

Vogel wg.         

Zoogdieren wg. 0 150 0 150 

VAR wg.         

Planten wg. 0 150 0 150 

Paddenstoel  wg. 0 50 0 50 

WLN 0 0 0 0 

Werkgroep Geologie en Landschap 0 150 0 150 

Werkgroepen 567 0 540 0 

Projecten/Invent. 0 0 390 0 

Project/ Natuurgidspad 0 60 0 60 

Project Nijensteen 2592       

Project Vogels van Erf en Tuin 4092 0 0 0 

Verzekering 23 23 27 27 

Kapitaaltoename     239   

  12013 5159 5137 4539 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
 

Gehouden op donderdag, 26 februari 2009 in de Eper Gemeentewoning. Aanvang 20.00 uur. 
Er zijn  27 leden aanwezig, inclusief het bestuur. Afwezig met kennisgeving: Gert Prins. 

 
1.   OPENING 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom  De agenda wordt als volgt gewijzigd. Punt 6 
komt te vervallen omdat deze gelijk is aan punt 7 en 9.  Punt 13 en 14 worden samengevoegd. 
 
2.   NOTULEN VAN DE VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
3.   INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4.   MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Jaarplan 2009. 
Voorzitter maakt bekend dat voor 2009 vier evenementen zijn gepland. Het gaat hier om: 

• De Molendag in Wapenveld. De KNNV kan hier dit keer niet aan mee doen omdat het 
samenvalt met de jaarlijkse vogelreis. 

• De bijenmarkt in Epe in augustus 
• Hagedoorns Plaatse in september 
• Fruitdag in Nijbroek in oktober 

 
Er is dit jaar geen landelijk thema vanuit de KNNV 
 
Onze afdeling participeert in: 

• Klankbordgroep Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Onze aanwezigheid wordt hier als 
nuttig ervaren. Bij de toetsing van de ontwerp-varianten moet natuur- en landschap meetellen. 
De bewoners vinden het belangrijk dat het een mooie natuurlijke omgeving wordt. De boeren 
hebben duidelijk andere belangen in deze. 

• Klankbordgroep Recreatie en Toerisme Epe hangt als los zand aan elkaar. Ons nut in de groep 
is twijfelachtig. Meestal worden we geconfronteerd met beslissingen die al genomen zijn. Van 
‘klankborden’ is nauwelijks sprake. 

• Groenstructuurplan Epe. Er is geen voortgang in de consultatie door de gemeente. 
• Kavelruilcommissie Epe/Vaassen West. Deze wordt samengevoegd met de 

Kavelruilcommissie Oost. Zitting nemen is dan minder aantrekkelijk omdat de huidige 
commissieleden juist grote bekendheid hebben met hun eigen gebied. Marianne Faber ziet af 
van verdere deelname. 

• Stuurgroep Traditioneel Landgebruik Epe. Deze commissie is niet meer actief. 
 
Projecten 
Inventarisatie Tongeren: is naar tevredenheid van Mevrouw Rauwenhoff afgerond. Mogelijk volgt er 
nog een afsluiting in de vorm van een presentatie van de resultaten. Hierover zijn we nog in overleg 
met de familie. 
Canon Eper Natuur: is niet van de grond gekomen omdat er geen eigen geld voor beschikbaar is. 
Wisselsche Veen: de gegevens zullen worden gebundeld en uitgegeven. 
Renderklippen inventarisatie: de drie onderzoeksgebieden zijn inmiddels vastgesteld. De vergunning 
is bij de Gemeenten Heerde en Epe aangevraagd; die van Epe is al binnen. Het bosbedrijf is 
enthousiast. De opzet van het rapport wordt ongeveer gelijk aan dat van Tongeren, echter zal er nu ook 
een door de werkgroepen gezamenlijk opgesteld beheeradvies aan worden toegevoegd. Wat het 
bestuur betreft zal er, omdat er geen geld van derden  beschikbaar is, een beperkte publicatie plaats 
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vinden. Janus Crum en Menno Boomsluiter zijn het hier niet mee eens. Het doel van de KNNV is 
zoveel mogelijk mensen (en zeker onze eigen leden!) kennis te laten nemen van de natuur in ons 
werkgebied en hen op de hoogte te brengen van onze onderzoeken. Voorgesteld wordt om een 
verkorte uitgave van het  rapport op te nemen in een Themanummer van Natuurklanken en de 
soortenlijsten op de website te publiceren. Het bestuur heeft aangegeven hier in een volgende 
bestuursvergadering een beslissing over te nemen. 
 
Lezingen/excursies 
Er is nog steeds een vacature programmacommissie naast Gerard Plat! Voorlopig zal Dini Kornegoor 
zitting nemen in deze commissie. Het bestuur roept geïnteresseerden op om zich hiervoor aan te 
melden. 
 
Reizen 
In april wordt er een voorjaarskamp georganiseerd naar Gouvy in België. 
In mei is er een vogelreis  naar de Camargue in Frankrijk. 
 
Website 
De Landelijke KNNV wil meer uniformiteit in de 
websites van de afdelingen. Daarom wordt waarschijnlijk 
over enige tijd overgegaan op een ander systeem waarbij 
de afdelingen minder vrijheid krijgen.  
De activiteitenagenda zal niet meer per afdeling, maar in 
het ‘landelijk deel’ worden gepubliceerd. Hierdoor 
krijgen ook anderen een beter overzicht van wat er 
georganiseerd wordt binnen de vereniging. 
De knop Waarnemingen.nl blijft wel hetzelfde. 
We wachten de ontwikkelingen af. 
 
Gewestelijk overleg 
Het bijwonen van dit overleg wordt gestopt. Het kost erg veel tijd en levert weinig rendement.  Enkele 
leden vinden het jammer. Voorzitter wijst er nogmaals op dat we er weinig mee opschieten. 
Bovendien is de interesse vanuit de andere afdelingen ook miniem. We blijven wel mee doen met de 
activiteiten als gewestelijke Themadag en gewestelijke Excursie. 
 
Werkgroepen 
Gert Prins is gestopt met zijn coördinatorschap. VoZoVAR zit nu dus zonder ! De leden wordt 
dringend gevraagd zich hiervoor beschikbaar te stellen. 
 
Bibliotheek 
Momenteel heeft KNNV Epe/Heerde geen mogelijkheid de boeken in de Eper Gemeentewoning op te 
slaan. De bibliotheek is een keer helemaal doorgekeken en de niet courante boeken zijn er uitgehaald. 
De leden geven toestemming om deze boeken te koop aan te bieden aan de leden. Voor de rest wordt 
een oplossing gezocht. Tijdelijk zijn ze ondergebracht bij Hilary Jellema en bij haar ook in te zien. 
Voorgesteld wordt om de boeken die interessant zijn voor de werkgroepen, bij hen onder te brengen. 
Hilary zal ook een bijgewerkt overzicht van de boeken op de website plaatsen. 
 
Afdelingspluim. 
Bauke roemde de persoon die de afdelingspluim dit jaar krijgt voor zijn enorme kennis en zijn inzet en 
beschrijft hem als ‘een stille kracht op de achtergrond’. Ook typisch voor hem is het feit dat hij graag 
‘in het donker’  werkt ..... 
De afdelingspluim in de vorm van een bloemstuk en boekengeschenk ging dit keer naar Frans Bosch. 
 
5. JAARVERSLAG 
Geen bijzonderheden 
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6. FINANCIËN 
Verslag van de penningmeester 
Rob van der Burgt doet verslag van het afgelopen boekjaar. Het was financieel een rustig jaar zonder 
extremen.   
Gezien het saldo van de vereniging, is het niet nodig om dit jaar de contributie te verhogen. Mogelijk 
gebeurt dit wel als de plannen van de Landelijke KNNV doorgaan. Zij willen een verhoging 
doorvoeren omdat ze te kampen hebben met  tekorten. 
 
Verslag kascommissie 
Bij de kascontrole zijn geen fouten ontdekt. De kascommissie verleent Penningmeester, met dank voor 
zijn inzet,  décharge over 2008. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie 2009 
Voorzitter verleent de commissie décharge voor 2008. 
Voor 2009 zijn als leden van de Kascommissie benoemt : Jan Polman voor een tweede termijn en 
Menno Boomsluiter.  
 
Begroting 2009 
De begroting 2009 wordt doorgenomen en door de leden akkoord bevonden. Rob wordt met applaus 
bedankt voor zijn duidelijke uitleg en goede begroting. 
 
7. BESTUURSVACATURES 
De functie van Secretaris en Coördinator Algemeen Programma is vacant. 
Margriet Maan stelt zich niet meer herkiesbaar.  
Voor de functie van Secretaris schuift het bestuur Anita Bannink –van der Tier naar voren.  
Ook de termijn van Bauke Terpstra is ten einde. Hij stelt zich herkiesbaar. 
Het bestuur en de leden nemen met een toespraak en dankwoord uitgesproken door Hilary Jellema 
afscheid van Margriet Maan. Gelukkig hoeven we haar niet volledig te missen. Ze blijft nog volop 
actief binnen de vereniging. Mariet van Gelder heeft een prachtig voorjaarsarrangement voor haar 
gemaakt. 
 
8. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN. 
De leden gaan akkoord met de 2e termijn voor Bauke Terpstra en met Anita Bannink als nieuwe 
secretaris.  
 
9. BENOEMING AFGEVAARDIGDEN VERTEGENWOORDIGDE VERGADERING. 
Namens het bestuur zullen Ed van Dalfsen en Rob van der Burgt de vergadering bijwonen en namens 
de leden onze NK-redacteur. Datum : 18 april. Plaats: Antropia, landgoed de Reehorst in Driebergen. 
Aanvang: 10.00 uur. 
 
10.  WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK PLANNEN 2009 
Geen bijzonderheden 
 
11. NATUURKLANKEN 

Door problemen bij de drukker was de laatste Natuurklanken van slechte 
kwaliteit. Ons is toegezegd dat dit een incident is.  
 
De datum waarop kopij binnen moet zijn is altijd bekend. Het bestuur 
verzoekt een ieder tijdig zijn kopij in te sturen. Er wordt niet meer achteraan 
gebeld. 
 
Met de bezorging wordt er naar gestreefd om dit voor de 1e van de maand te 
doen. 
Op verzoek van de leden wordt op het kaft de tekst over de zogenaamde ’10 
euro leden’ (leden van andere afdelingen) weer opgenomen. 
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12. MENINGEN OVER ACTIVITEITEN BESTUUR/SUGGESTIES KOMEND SEIZOEN 
Er wordt bezwaar gemaakt tegen het aanpassen van teksten in zowel Natuurklanken als bijvoorbeeld 
het rapport Tongeren zonder overleg met de auteur. 
De teksten moeten zo worden gemaakt dat het rapport ‘als door 1 persoon geschreven’  naar buiten 
wordt gebracht. In het vervolg zal er daarom een duidelijker beschrijving komen van hoe een tekst er 
uit moet zien (om uniformiteit te bevorderen) en zullen eventuele aanpassingen overlegd worden met 
de auteur. 
 
13 RONDVRAAG 
 
Margriet Maan : deelt mee dat het Rapport Tongeren voor een ieder op CD-rom te verkrijgen is 

voor 5 euro. De werkgroepleden kunnen een gratis CD bestellen. 
Bauke Terpstra : deelt mee dat hij alléén nog actief zal blijven in de werkgroep Landschap en 

Geologie. Hij stopt met het projectschap Inventarisaties. 
Egbert de Boer : meldt dat Henk Menke vanavond niet aanwezig kan zijn. 
Wim Bijlsma :  meldt dat er nog 4 plaatsen in het Voorjaarskamp beschikbaar zijn. 
Rob v.d. Burgt : bedankt Egbert voor de inzet  bij de inventarisatie van de Dijkhuizerzandweg.  

De opbrengst komt ten goede aan de verenigingskas. 
Vraagt om declaraties vroegtijdig in te dienen. Liefst nog in het lopende jaar, 
maar anders uiterlijk januari van het volgende boekjaar. 

Henk Gremmer :  biedt aan, leden instructies te geven over het gebruik van Waarneming.nl.  
Men kan zich bij hem opgeven. 

 
Om 22.12 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 

Anita Bannink, 
 
 
 
 
 
 

Agnès Herweijer overleden 
 
Op 22 januari jl. bereikte ons het bericht dat Agnès Herweijer op 20 januari 2009 te Culemborg is 
overleden. 
Ze woonde daar al enkele jaren in een aanleunwoning waar ze het erg naar haar zin had. 
Tot haar overlijden was ze nog steeds geïnteresseerd in het wel en wee van de KNNV afdeling 
Epe/Heerde, waar ze voor haar vertrek uit de regio, deel van uitmaakte. 
Haar betrokkenheid bij onze afdeling was groot.  
Redactievergaderingen van Natuurklanken werden vaak bij haar thuis aan het Pelzerpark gehouden.  
Jarenlang verzorgde ze de waarnemingenrubriek en wat dat allemaal voor werk met zich meebrengt, 
weet iedereen die dit ook gedaan heeft of nog doet.  
We knipten, plakten en zetten letterlijk het blad in elkaar. 
Hoewel ze problemen met lopen kreeg, ging ze met veel excursies nog lang mee. Ik zie haar nog zitten 
op een krukje bij de nestholletjes van de Grijze zandbijtjes op de Woesterberg of gewapend met een 
stok sjouwen door de heide bij de Schaapskooi in de bramenrijke bermen op het fietspad van de 
Stakenbergweg. Het waren allemaal geliefde excursiedoelen van de Insectenwerkgroep, toentertijd. Zij 
ontbrak er zelden. 
Agnès Herweijer, een bevlogen, ijverig KNNV-lid. 
Ouderen onder ons zullen zich haar nog goed herinneren. 
 

Els Koopmans-Grommé. 
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De lente komt. 

 
Citroentjes zijn de eerste vlinders die na de winter tevoorschijn komen en aankondigen dat de lente in 
aantocht is. 
 

Lentegeel en jong-gelukkig hebben ze elkaar gevonden op het bruidsbed. Twee 
citroenvlinders, de vrolijkste spetters in de schrale voorjaarstuin. Ze zijn de eerste die in de nog bijna 

winterse kou het breekbare vlinderleven aandurven. Hoe teer en pril toch 
allemaal. Had u gedacht! De werkelijkheid is anders. Het is een 
vruchtbare levensavond van twee krasse knarren. Citroentjes worden naar 
vlinderbegrippen stokoud. Ze worden geboren in juni als rups. 
Verpoppen en vlinderen in juli en alle zomermaanden daarna, tot in 
oktober. Dan zoeken ze een goed heenkomen voor de winter. Vroeg in 
het jaar, zo gauw de lente in zicht komt, worden ze wakker en nemen een 
ontbijt van nectar uit Sleutelbloemen en andere lentebloeiers zoals                                      

Citroenvlinder         wilgenkatjes. Na het ontbijt is het tijd voor gezelschap en liefde. 
 
Eindelijk…. De kroon op een uitzonderlijk lang vlinderleven, waarin de kunst van het overleven tot 
grote hoogte is opgevoerd. Dat begint al bij de eieren die straks door het vrouwtje gelegd worden op 
Wegedoorn en Sporkehout. Ze worden niet op een kluitje gelegd maar her en der verspreid. Een mees 
mag er dan een paar opeten, allemaal vindt hij ze nooit. De rupsen zijn uitstekend vermomd als blad: 
groen met een geraffineerd streepje. De pop ziet eruit als een gekruld blad. De vlinder die daar uit 
komt, gaat een zomer lang mee, maar krijgt zo nu en dan energieproblemen. Het frêle lijfje kan 
eenvoudigweg niet dag-in-dag-uit actief blijven. Dus trekken citroentjes zich af en toe terug en gaan in 
diapauze, zoals dat heet. Gewoon even alles op nul, stil weggekropen in een hoekje. 
 

Vaak schuilen ze tussen klimopbladeren, waar ze precies op lijken, zeker het iets groenere 
vrouwtje. Vlak voor de winterslaap tanken ze nog even flink nectar uit Distelbloemen. In de altijd 
groene klimop trekken ze zich terug voor de winterslaap. Hun lichaamsvocht verandert in een vorstvrij 
mengsel van eiwet, zout en water. Pas als al deze overlevingstrucs hebben gewerkt, mogen ze in het 
voorjaar het begin maken van een nieuwe generatie. 
 

 
Uit Grasduinen. Geschreven door Frans Buissink. 

 
 
 
 

 
Wij hebben van de kou nog hinder 
maar jij als vroege voorjaarsvlinder 

 
met je vleugels nog wat stijf 

begint vol moed met breekbaar  lijf 
 

aan het voorjaar en brengt kleur 
de zomer klopt dan aan de deur 

 
op een dag dan zien wij jou 

en is vergeten, de winterkou. 
 
 
 

Evelien 

 

 



  
 
14

                 Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
GanzenGanzenGanzenGanzen. 
Slaaptrek, wat betekent dat? Trek om te gaan slapen? Nou daar zullen jullie 

geen last van hebben. Misschien zou je wel de hele nacht op willen blijven. Bij 

de vogels gaat dat anders. Slaaptrek betekent van de voedselplaats naar de 

rustplaats trekken. Zoals bij jullie thuis je bed op een andere plek staat dan 

de eettafel, is dat bij de vogels ook zo. Bij zonsopgang trekken zij in een 

grote zwerm of V- formatie  naar  de voedselplaats 

en vlak voor zonsondergang naar de rustplaats. Die 

rustplaats kan wel tientallen kilometers van de 

voedselplaats liggen en moet onbereikbaar zijn voor 

rondstruinende roofdieren, zoals vossen. Daarom 

slapen de vogels meestal op het water of in hoge 

bomen.  

Lang geleden verdween door ontginning van ons 

land, het leefgebied van de grauwe ganzen. Alleen 

’s winters zagen we ze weer terug vanuit het 

Noordelijke broedgebied. Door het ontstaan van de Flevopolder en de 

Oostvaardersplassen kwam er een prachtig broedgebied beschikbaar. En in 

die eindeloze polders met brede rietkragen voelden de ganzen zich wel thuis. 

Hun aantal nam snel toe. De Grauwe gans is  dol op malse rietstengels en 

andere waterplanten. Hij eet al gauw zo’n 500 gram per dag. Die 

onovertroffen maaimachines zorgden er voor dat de plassen niet 

dichtgroeiden en dat bespaarde de mens veel werk. Maar er kwamen  steeds 

meer ganzen en zij zwermden uit over het hele land. Zij deden zich tegoed 

aan landbouwgewassen en de boeren begonnen te klagen. De 

vogelbescherming is van mening dat die Grauwe gans hier thuishoort en nu 

krijgen de boeren een vergoeding van de overheid voor de gewassen die de 

ganzen opeten. Omdat er steeds meer ganzen komen zal op zeker moment het 

maximum aantal bereikt zijn. Omdat er dan een voedseltekort ontstaat gaat 

men er vanuit dat er daardoor een natuurlijke 

geboortebeperking ontstaat. 

Verscholen tussen het riet zit een Grauwe gans 

samengedrukt op haar omvangrijke nest van biezen en 

riet. De vogel ziet de indringer al van verre aankomen 

en houdt die angstvallig in de gaten. Ze drukt zich 

vaster op haar 6 spierwitte eieren en is niet van plan 

haar legsel zomaar te verlaten. Tien meter verder laat 

het mannetje zich plotseling zien. Doelbewust probeert 

hij de indringer weg te lokken. Zijn leven lang blijft hij 

trouw aan zijn partner. Hij is grauw/grijs van kleur en 

heeft een opvallende forse oranje snavel en roze poten.  

            Vlucht rietganzen 

              Grauwe gans 
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                                                 Brandganzen 
Brandganzen: Het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende 

vogel bevindt zich in Spitsbergen, Groenland en Noord Rusland, waar ze 

nestelen op rotsen en andere zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. In de 

winter komen ze dan naar Nederland, Denemarken, Engeland en Ierland. 

Sinds 1994 broedt deze gans ook in Nederland. Wij hebben geen rotsen, maar 

blijkbaar toch een leefgebied dat aan de eisen van de Brandgans voldoet. Zij 

broeden op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide 

weilanden. Ook broeden zij in moerasbossen en rietkragen. De Waddenzee is 

een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor deze ganzen, net als voor de 

andere soorten.  

De Kolgans heeft zijn naam te 

danken aan de witte kol op zijn 

voorhoofd en die zich als een 

ring voortzet rond de harde roze 

snavel. Ze hebben onregelmatige 

zwarte strepen over hun 

lichtbruine borst. De poten zijn 

mooi oranje. Onvolwassen 

exemplaren missen de kol en 

hebben ook geen donkere vegen 

op de onderkant van hun 

lichaam. Het hoofdvoedsel 

bestaat voornamelijk uit gras, dat 

met de korte krachtige 

snavelpunt met een korte trekbeweging wordt afgerukt. Van november tot 

maart bouwen ze hun vetreserves op om in het voorjaar weer naar Siberië en 

Noord-Rusland terug te kunnen vliegen om daar te broeden.               O.Slot        

 

                                        Kolganzen 
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Agenda Voorjaar 2009 
 
16 april  Lezing over Oeverplanten 
18 april  Vertegenwoordigende Vergadering in Driebergen 
25 april-1 mei Voorjaarskamp in Gouvy 
  8 mei-17 mei Vogelreis naar de Camarque 
23 mei   Publieksexcursie met als thema oeverplanten (Vosbergen Heerde) 
13 juni  Gewestelijke Themadag in de Wieden 
29 augustus  Publieksexcursie met als thema oeverplanten (Ossenwaard) 
 
 
Donderdag  LEZING OEVERPLANTEN.  
16 april In samenwerking met de Plantenwerkgroep wordt 

deze lezing voorbereid. 
Het algemene thema van de KNNV in 2009 is 
“oeverplanten”. De Plantenwerkgroep is bezig met 
het voorbereiden van een excursie rond dit thema. 
Als voorbereiding op de excursie zal Melchior van 
Tweel, die als ecoloog werkzaam is bij Vitens, een 
lezing verzorgen over oeverplanten in relatie met het 
water, de fauna en het totale ecosysteem. 

    Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 
    Aanvang:  20.00 uur 
  Meer bijzonderheden over de excursie in de volgende Natuurklanken. 

 

Zaterdag VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING IN DRIEBERGEN 
18 april Zie voor aanvang en plaats Natura 2009 nr 1. 
 

25 april  VOORJAARSKAMP IN GOUVY (BELGIE) 
t/m 1 mei Gouvy ligt in het noordoosten van de provincie Luxemburg in het hart van de 

Hoge Ardennen.  
Zo’n 16 km van Houffalize en 18 km van Vielsalm; ook Bastogne is niet ver 
weg. Enkele van onze leden kennen het gebied heel erg goed. In de directe 
omgeving zijn volop excursiemogelijkheden, bijvoorbeeld de gebieden bij 
Houffalize, St. Vith en de Baraque Fraiture. 
Voor inlichtingen fam. Bijlsma (tel 0578-614482), Gerard Plat (0341-
253583) of fam. Hofstede (0578-573187).  

 
8 mei  VOGELREIS NAAR DE CAMARQUE 
t/m 17mei Voor informatie a.bijl1@upcmail.nl 
 
Zaterdag EXCURSIE MET ALS THEMA OEVERPLANTEN 
23 mei De KNNV heeft dit jaar als thema gekozen voor oeverplanten. De 

afdeling haakt daarop in met een lezing, (zie 16 april) en een tweetal 
excursies. Deze eerste publieksexcursie, op het landgoed Vosbergen in Heerde, 
is ook bedoeld voor KNNV-leden met interesse in dit thema. 
De excursie begint om 13.30 uur bij de inrit van het kasteeltje aan de 
Vosbergerweg. 
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Zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG IN DE WIEDEN 
13 juni  Dit jaar is de afdeling Zwolle aan de beurt om de themadag te organiseren. 

Locatie: Bezoekerscentrum de Wieden, Beulakerpad 1, 
Sint-Jansklooster 
 10.00 uur: Aanvang lezingen. 
 12.00 uur: Excursies o.a. naar de Kiersche Weide. 
 Meenemen: eten en drinken, goed schoeisel en pet. 
 
Opgave vóór 4 juni via het email adres van onze secretaris 
Anita Bannink. 
 
 
 
 

Zaterdag OEVERPLANTEN EXCURSIE OSSENWAARD 
29 augustus De tweede excursie met dit thema gaat naar de Ossenwaard bij Deventer. 

Verzamelen: 13.00 uur, Oenerweg 42 in Heerde of om 13.30 uur bij het bankje 
aan de Noordkant van de Ossenwaard. 

 
Programma  Plantenwerkgroep 
 
Zomeractiviteiten. 
De KNNV heeft dit jaar als thema oeverplanten. Daarom 
is op de algemene avond van donderdag 16 april Melchior 
van Tweel uitgenodigd. Zie algemeen programma. 
Daarop aansluitend willen we twee publieksexcursies 
houden; 
-Landgoed Vosbergen in Heerde 
Zaterdag 23 mei. Verzamelen aan de Vosbergerweg, inrit  
naar het kasteeltje. 
-Ossenwaard bij Deventer. 
Zaterdag 29 augustus. Verzamelen 13.00 uur Oenerweg 
42 bij Wietske en om 13.30 uur bij het bankje aan de 
noordkant van de Ossenwaard.  
 
Zoals afgesproken verzamelen we dit jaar niet op een 
vaste plek ( Rabo en Klimtuin ), maar in of zo dicht 
mogelijk bij het km-hok.  De tijd blijft hetzelfde, dus om 
19.00 uur. 
 
Onze afdeling heeft weer gekozen voor een gezamenlijk 
project :  De Renderklippen. 
Gaan we daar inventariseren, dan verzamelen we bij de schaapskooi. Bij de kiosk aan de Elburgerweg 
Heerde het zandpad oprijden. Ter hoogte van de schaapskooi is voldoende parkeergelegenheid. 
Gaan we naar Markluiden, dan verzamelen we bij Wietske, Oenerweg 42 in Heerde. 
We gaan hier inventariseren omdat de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen en dit gebied wil 
aanwijzen als doelgebied glastuinbouw. 
Ook hebben we het gebied waar de hoogwatergeul komt, uitgezocht. Dan verzamelen we bij Margriet 
Veesserenkweg 42, tegenover haar adres is een sportterrein met parkeerruimte. 
De overige hokken doen we vanwege de leuke planten, om extra aandacht te geven aan het 
determineren en een selectiehok voor floron. 
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DATUM: DOEL:   COÖRD.: KM-HOK: VERZAMELEN: 
    
Ma 11 mei Renderklippen  195-489 27.34.11 Schaapskooi 
Ma 18 mei Markluiden  199-486 27.34.45 Oenerweg 42 
Ma 25 mei Emsterbroek  199-480 27.44.55 Veluwsedijk onder 
         hoogspanning   
                                                                                                                   Oene 
Wo   3 juni Flevoland – voorlanden 186-502 21.52.32 Carpoolplaats ‘t Harde 
  bij Oase  
Ma   8 juni Renderklippen  195-488 27.34.21 Schaapskooi 
Ma 15 juni Markluiden  199-486 27.34.45 Oenerweg 42 
Ma 22 juni Leugebrug   199-479 27.54.15 Veluwsedijk x                                                                           

Nijbroekerweg / Benedenste 
Kruisweg   Nijbroek 

Ma 29 juni Renderklippen  196-488 27.34.22 Schaapskooi 
 
Ma   6 juli Markluiden  199-486 27.34.45 (?) Oenerweg 42 
Ma 13 juli Toek. geul Veessen ?  ?  Veesserenkweg 42  
Ma 20 juli Toek. geul Veessen ?  ?  Veesserenkweg 42 
Ma 27 juli Renderklippen  196-489 27.34.12 Schaapskooi 
 
Ma   3 aug Lutterbroekseweg, 
  Wapenveld, det..exc. 201-493 27.25.23 Rabo, Heerde 
Ma 10 aug Toek. geul Veessen ?  ?  Veesserenkweg 42 
Ma 17 aug Renderklippen  195-489 27.34.11 Schaapskooi   
Ma 24 aug Leugebrug   199-479 27.54.15 Veluwsedijk x  

    Nijbroekerweg / Benedenste
 Kruisweg  Nijbroek 

                                    
za 29 aug Ossenwaard   205-474 33.16.11 13.00  Oenerweg 42 
                                                         13.30 P./bankje Osssenwaard 
                                                      bij Deventer. 
ma 31 aug Markluiden  199-486 27.34.45 (?) Oenerweg 42 
 

       Egbert de Boer 
       Mariet van Gelder 

 

Programma Insectenwerkgroep  
De inventarisatie van de Renderklippen vindt plaats op de 
onderstaande donderdagen.  
23 april, 14 mei, 18 juni, 9 juli, 20 augustus en 17 september. 
 
Start:  13.30 bij de Schaapskooi op de Renderklippen. 
 
 Excursie naar het Smitsveen aan de Tepelbergweg in juli/augustus. 
Excursie naar Frieswijk ten noorden van Schalkhaar in juli/augustus. 

 
De data en tijden voor de laatste 2 excursies worden later bekend gemaakt. 
 
Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een inventarisatie of excursie altijd 
contact opnemen met de coördinator van de insectenwerkgroep, Bertus Hilberink, 
tel. 0578 572713. 
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Beeldverslag Nieuwjaarswandeling 2009 
 

Op 11 januari maakten we 
een prachtige wandeling op 
de besneeuwde 
Renderklippen. 
Het was behoorlijk glad op 
de paden, maar we hadden 
ons erop voorbereid.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dit jaar hebben we de 
Renderklippen  tot 
Jaarthema gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De  coördinatoren van de 
werkgroepen lieten ons 
zien welke deelgebieden 
voor het komende 
inventarisatieproject 
interessant zijn. 
 

 
 

Foto’s van Adrie 
Hottinga en Margriet 
Maan 
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Verslag van de Korte Vogelcursus 
 
De korte vogelcursus was een succes; dankzij de loyaliteit van Henk van Gelder en Rudi Heideveld, 
die geheel onverwacht de zieke cursusleider  vervingen en… dankzij de vrieskou! 
Van het KNNV –bureau kregen we een mooie powerpoint presentatie toegestuurd die als leidraad voor 
de cursusavond werd gebruikt. Het onderwerp van de cursus was  “ Watervogels”. 
Hun eigenschappen en determinatiekenmerken kwamen ruimschoots aan bod. Daarbij gaven de 
cursusleiders ons een goede tip: je kunt al die kenmerken van de afzonderlijke vogels niet allemaal 
tegelijk onthouden. Bepaal zelf welk kenmerk voor jou het belangrijkst is, want dat blijkt erg 
persoonlijk te zijn. Dat hoor je ook altijd in de gesprekken in het veld,  ”ik kijk altijd naar de snavel”. 
Duikende, grondelende en op vis jagende watervogels passeerden de revue en de bouw van het 
lichaam in verhouding tot de wijze van fourageren.  
 
De eerste excursie was een fietsexcursie op 29 
november naar de Duursche Waarden. Met twaalf 
deelnemers moesten we wel wat inschikken in de 
vogelhut. We deden leuke waarnemingen; 
bijvoorbeeld van een roodhalsfuut, voor de 
meesten van ons een onbekende vogel. 
We maakten nog een wandelingetje langs de plas 
bij de hut en zagen plotseling op nog geen twee 
meter afstand een goudhaantje in de struiken. Hij 
liet zich goed bekijken. Kennelijk was het een 
overwinteraar uit de eenzame bossen van 
Scandinavië, want hij was totaal niet schuw. 
 
We fietsten het fietspad af op weg naar de Roetwaard en de Lange Kolk. Onderweg verrast door een 
weiland vol gakkende grauwe ganzen. Op de dijk merkten we pas hoe guur het was. We herkenden 
op de plas onder andere: krakeenden, een tafeleend en een brilduiker.  
Op de terugweg naar de pont stopten we nog bij de plas langs de Veerweg in Wijhe. Daar kun je de 
vogels van heel dichtbij zien. Grote groepen meerkoeten, wilde eenden en fluitende smienten, 
roodhalsfuten en een prachtig paartje middelste zaagbekken met mooi opwaaiende nekveren. 
 
De tweede excursie was op 31 januari. De sloten en plassen waren nog bevroren. In de wakken 
verzamelden zich veel watervogels. We begonnen bij Katerstede waar we een tikje meewarig genoten  
van het zicht op de voedselnijd tussen de vogels. De meerkoeten doken onvermoeibaar de 
zwanenmosselen op en legden ze op het randje van de ijsvlakte om hun honger te kunnen stillen. De 

wilde eenden, -grondelaars- stoven erop af en 
kaapten het begerenswaardige voedsel weg. 
We reden langzaam over de IJsseldijk, stopten bij de 
Welsummer Waarden en het haventje bij IJsselzicht 
in Veessen. Daar ontdekten we naast veel 
kuifeenden een nonnetje. Deze fraaie eendjes, 
eigenlijk een kleine zaagbek, zie je alleen in onze 
contreien als het echt flink vriest. 
Het werd een prachtige tocht met in de weiden grote 
groepen kolganzen en grauwe ganzen met daar 
tussen de opvallende zwart-witte brandganzen. 

             Nonnetje 

Bij gemaal Veluwe aan de Werverdijk in Wapenveld gingen we helemáál uit ons dak. De stralende 
zon gaf ons fantastisch licht om de schitterende kleuren van de eenden goed te zien. Grote groepen 
hadden zich hier in het door het gemaal open gehouden water verzameld. We hebben er lang staan 
kijken ondanks de koude oostenwind. Twee paartjes nonnetjes zwommen hier rond, wintertalingen, 
een dodaars en een paartje grote zaagbekken. 
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Ook al was hij dan een vreemde eend in de bijt, de meest spectaculaire waarneming was wel een 
slechtvalk in de dichtstbijzijnde mast. Perfect te observeren. Het was een nog jonge vogel met een 
heldere baardstreep en een licht wit/beige buik met mooie banderingen. Wee de meerkoet op wie hij 
zijn oog liet vallen. 
 
De cursusleiders wisten ons enorm te enthousiasmeren en onder hartelijk dank namen we afscheid met 
het uitdrukkelijke verzoek nog eens een laagdrempelige cursus vogels herkennen te organiseren. 
 
 

                                                                                                               Margriet Maan 
 

Waarnemingen watervogels Duursche Waarden en Veerweg: 
smient, middelste zaadbek,  roodhalsfuut, fuut, kuifeend, wintertaling, meerkoet, aalscholver, grote 
zaagbek, brilduiker, krakeend, tafeleend,wilde eend, grauwe gans. 
 
Waarnemingen Katerstede en Marledijk : 
fuut, kuifeend, brilduiker, tafeleend, wilde eend, meerkoet. 
Marledijk/Werverdijk: kolgans, brandgans, canadese gans, grauwe gans, nijlgans, smient, meerkoet 
wilde eend, aalscholver. 
 
Waarnemingen gemaal Veluwe/Zwarte kolk: 
wilde eend, krakeend, kuifeend, nonnetje, wintertaling, grote zaagbek, fuut, meerkoet, dodaars, 
aalscholver.  
 

Mistletoe 
 
     Maretakken, vogellijm of op zijn Engels, Mistletoe. Komt die plant in onze streek voor in het wild? 
De meeste mensen merken deze alleen in de winter goed herkenbare parasitisch levende planten, waar 
deze in onze streek voorkomen, niet op. Je ziet ze in de zomer ook nauwelijks in de bomen doordat 
deze dan in het blad staan. 
      Als men het heeft over Mistletoe, denkt men meestal 
aan het buitenland of hooguit aan Zuid Limburg waar de 
plant nog veel voorkomt in populieren en fruitbomen. En 
dat, terwijl er veel dichterbij ook deze merkwaardige 
bolvormige planten te zien zijn. In Wapenveld bijvoorbeeld 
groeit een fors exemplaar in een hoge populier. Er wordt 
beweerd dat die er ooit door iemand op geplant is. Wel 20 
jaar geleden deden wij zelf een poging een Mistletoe in 
onze eigen tuin te “planten”. Een meidoorn, een bekende 
waardplant moest als gastheer dienen. Herhaalde pogingen 
door middel van het onder de schors stoppen van op de 
kerstmarkt gekochte bessen, mislukten. Wie schetst onze 
verbazing, dat er wel tien of meer jaar later, zomaar 
spontaan een maretak uit onze appelboom ontsproot! Hij zit 
er inmiddels al jaren en doet het prima. Heeft een vogel een 
besje meegebracht en zijn snavel afgeveegd om de 
kleverige bes kwijt te raken? Misschien uit de tuin van 
Harry van Diepen meegenomen, die ook vogellijm op zijn 
vruchtbomen heeft in Epe? Elk jaar letten wij op de plant 
die zich prima ontwikkelt op het kleine appelboompje. Hij 
draagt ook bloeiwijzen, maar het blijkt een mannelijke plant 
te zijn en bessen worden dus niet gevonden. De oogst aan 
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appels is er niet merkbaar minder door geworden.De vertakkingen van de vogellijm bestaan uit 
gaffelvormige zijtakken met in de gaffels de bloeiwijze. 
     Tijdens een rustpauze in een wandeling bij de Wilpse klei, stonden wij naar een grote lijster te 
kijken, die hoog in een populier zat. Zo ontdekten wij ook een gele bol Mistletoe die zich in die boom 
ontwikkeld had. Het aardige is dat de grote lijster ook wel mistellijster genoemd wordt, om zijn 
voorkeur voor de bessen van de Mistletoe. In de Oecologische Flora staat kalkrijke bodem als gunstig 
voor de maretak, maar dat is bij de waarnemingen in onze streek niet duidelijk het geval. Dat de 
vogellijm tot de verbeelding spreekt, is logisch. Ook dat is in deze flora te lezen. Doordat de plant ’s 
winters groen blijft en aan de vrouwelijke exemplaren witte besjes levert, is hij gewild als 
kerstversiering, hoewel in de handel vrij schaars en kostbaar. Onder de maretak mag je iemand 
kussen! De wat kleverige inhoud van de besjes gaf ze de naam van vogellijm, geschikt voor 
lijmstokjes om vogels mee te vangen. In alle opzichten een interessante parasiet dus in onze 
plantenwereld. 

Els Koopmans-Grommé 
 
 
Soms verwart men Heksenbezems op berken met Mistletoe of Maretak. Heksenbezems worden 
veroorzaakt door een aantal schimmels. Een van deze schimmels is Taphrina betulina, die zoals de 
Oecologische Flora schrijft: “ prikkelt talrijke slapende knoppen tot uitlopen, waardoor een dicht, 
bezemachtig samenstel van korte takjes ontstaat”. Net als met de Maretak lijkt het erop dat de berken 
nauwelijks lijden onder deze schimmel. Andere woekeringen kunnen ook in de knoppen ontstaan, 
veroorzaakt door een galmijt.  

Hilary Jellema 
 

MOS, wat is dat? 
 
Vraag je dat aan een willekeurig iemand, dan zal meestal het antwoord zijn: een klein groen plantje. 
Bezitters van een tuin met gazon beginnen nogal eens te mopperen. Zij zien het mos als bedreiging 
voor hun ‘mooie’ groene grasmatje. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Je kunt een hoop geld en energie 
stoppen in dat groene laken.   
Geef mij maar een mosveldje. Scheelt een hoop tijd en ergernis. 
Mos is dus een plantje, maar dan wel een bijzondere, want het heeft geen vaatstelsel. Water met daarin 
opgeloste mineralen worden rechtstreeks opgenomen in de cellen van het blad en de stengel. Er zijn 
dan ook geen echte wortels, maar rhizoïden, waarmee het mos zich aan het substraat hecht. En dat 
substraat kan velerlei zijn, gewoon op de grond, maar ook op daken, metselwerken, dood en levend 
hout. 
De geslachtelijke voortplanting vindt plaats d.m.v. sporen die gevormd worden in het sporenkapsel. 
 
We onderscheiden twee groepen mossen, de Bladmossen en de Levermossen.                        
Een korstmos is ondanks de naam geen mos. Het is een symbiose tussen een alg en een schimmel.  
De plantenwerkgroep verdiept zich voornamelijk in de bladmossen. En deze soort wordt weer  
onderverdeeld in drie groepen. De topkapselmossen, de slaapmossen en de veenmossen. 
 
Topkapselmossen. 
Goed te herkennen aan de meestal korte rechtopstaande niet of nauwelijks vertakte stengels. 
Het sporenkapsel ontspringt aan de stengeltop. Het groeit vaak in plukjes of kleine zoden. 
De meeste van de soort zijn redelijk goed te herkennen of onder te brengen in een geslacht.  
Ze komen vaak voor in bewoonde omgeving en kunnen redelijk goed tegen droogte. 
Hierover een andere keer meer. 
 
Veenmossen. 
Groeien dicht tegen elkaar aan en zijn te vinden in moeras- en veengebieden. Belangrijk kenmerk is de 
sparrige vertakking aan de top. 
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Slaapmossen 
Dit zijn veelal platliggende, sterk vertakte mossen die hele tapijten kunnen vormen. De sporenkapsels 
ontspringen ergens op de stengel. De meeste van deze groep hebben de voorkeur voor een vochtige 
schaduwrijke omgeving. 
Voorbeelden van veel voorkomende op de grond groeiende soorten zijn : 
Groot laddermos Pseudoscleropodium purum, een fors, opvallend geveerd mos. 
De kleur is vooral in het voorjaar helder groen. Overal is dit mos te vinden; in 
open bossen, wegbermen en graslanden. Kapsel van deze soort zijn een groot 
deel van het jaar aanwezig, met uitzondering van de wintermaanden. 
De meeste onder ons kennen dit mos wel, maar je kunt het verwarren met  
Bronsmos Pleurozium schreberi. Echter van Bronsmos is de gehele stengel 
bronskleurig en het plantje is ook lichter van kleur. Groot  laddermos heeft wel 
eens een bronsachtig kleurtje op ( een deel ) van de stengel, maar dat is niet 
standaard. 
Ga even met je nagel over de stengel en komt de bronskleur goed in het zicht, 
dan heb je te maken met bronsmos. Ook is de groeiplaats van Bronsmos 
beperkter; zure bosranden en heiden hebben de voorkeur. Sporenkapsels kun je 
vinden in het koude jaargetijde. 

Groot laddermos 
Fijn laddermos, Kindbergia praelonga, is net als de vorige 
twee een bodemmos. Maar deze soort groeit vooral aan 
boomvoeten en kruipt ook wel eens een stukje de boom in. 
Ook in gazons voelt het zich thuis.       
Sporenkapsels zijn te vinden in de winterperiode, maar ze zijn 
niet talrijk aanwezig. De kapselsteel is ruw, om dat te kunnen 
zien heb je wel een loep nodig.  
De kleur is donker groen.  
 
 

Fijn laddermos 

Mariet van Gelder. 
 
Vogel bij het Land van Jonker 
 
In de grauwe ochtend, kil en koud 
Zingt orgelend een vogel in ’t kale hout. 
 

Zijn luide lied doet ons doodstil staan 
En speuren naar: waar komt dat zingen vandaan? 
 

In de elzen beweegt het, een grijze plek 
Een donker oog, vaag een oranje vlek. 
 

Een roodborst zingt bij het biezenland 
Wij luisteren geboeid aan de greppelrand. 
 

Achter ons wordt de lucht al lichter 
Maar de ochtendkoude omringt ons dichter. 
 

We staan daar en voelen ons nauw verwant 
Met de zingende vogel aan de westerkant. 
 

Geen mens kan later dit beeld ons roven: 
De zingende roodborst, de nevel erboven. 
 

Els Koopmans-Grommé 
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Nachtvlinders in het voorjaar 
 

     Elke maand van het jaar is het mogelijk 
nachtvlinders te zien. In december komen de 
Kleine wintervlinders vaak massaal voor, of op 
het keukenraam of in het licht van de 
koplampen van de auto. Ze zijn allemaal 
mannetjes omdat de vrouwtjes geen vleugels 
hebben en rustig op een boomstam afwachten 
tot de mannetjes hen door hun geur vinden. Op 
een milde, vaak vochtige avond in januari of 
februari kom je ook een vrij grote donkere 
grijze spanner tegen, de Perentak; het vrouwtje 

heeft ook geen vleugels. Dan zijn er een paar uilen die zowel in de herfst als in de winter vliegen als 
het weer geschikt is. Maar het is pas in maart, april en mei dat 
nachtvlinders regelmatig beginnen te verschijnen. 
     Het voordeel van vroeg in het jaar naar nachtvlinders te kijken, 
is dat de vliegtijd helpt met ze op naam te brengen; de vlinders die 
later in het jaar vliegen kan je uitsluiten. Bruine uilen zijn vaak 
lastig, maar in het voorjaar moet je beginnen te kijken bij de 
Orthosia familie (p.318 van de veldgids). Tenminste 7 soorten 
zijn in onze omgeving in maart en april te zien. Een van de 
vroegste spanners is de Voorjaarsboomspanner, een kleine vlinder 
die er meer als een micro uitziet. Een andere vroege en zeldzame 
vlinder is de Oranje berkenspanner, die overdag van eind februari 
tot begin april rond de toppen van kale berken vliegt voordat ze in blad komen. Veel mensen kennen 
de Wapendrager, een vlinder die zelfs van heel dichtbij op een berken twijgje lijkt. Hij begint te 
vliegen in april net als andere kleinere wapendragers die ook vroeg te zien zijn, maar ook later in het 

jaar omdat ze in twee generaties vliegen. De 
Wapendragers zijn lid van de Tandvlinders die 
soms moeilijk te determineren zijn omdat hun 
houding doet denken aan vlinders van de Uilen 
familie. Andere opvallende april vliegers van de 
Tandvlinder familie zijn de Maantandvlinder en 
het heel druk vliegende Kroonvogeltje dat er als 
een dor blad uitziet als hij stil zit. 
     De Spanners zijn meestal wat gemakkelijker te 
determineren. Veel van de mooie groene spanners, 
zoals de verschillende Zomervlinders, vliegen 
zoals hun naam aangeeft bij het begin van de 
zomer. Begin mei vliegen prachtige gele vlinders 

zoals de Hagedoorn vlinder, de Lieveling en de Gestippelde oogspanner. Nog een prachtige voorjaars 
spanner is de Halve maanvlinder. Hij zit met opgeklapte vleugels net als een dagvlinder. Zijn Latijnse 
naam is Tetralunaria vanwege de vier maantjes op zijn vleugels. Een andere opvallende nachtvlinder- 
familie van het voorjaar zijn de Eenstaartjes (vaak zijn vlinders naar de rupsen genoemd). De engelse 
naam Hook-tip geeft beter aan dat deze vlinders opvallende haakvormige vleugelpunten hebben en dus 
gemakkelijk op naam te brengen zijn. Deze vlinders vliegen ook in twee generaties en zijn dus ook 
later in het jaar te zien.  
     Nachtvlinders kan je bekijken vanuit je eigen huis. Hoe meer inheemse planten en bomen er zijn in 
de omgeving, hoe meer kans op een gevarieerd aantal nachtvlinders. Zelfs midden in Amsterdam 
kwam ik de prachtige Vliervlinder tegen. Dit jaar zijn wij weer van plan om deel te nemen aan de 
Nationale Nachtvlinder Nacht; waarschijnlijk weer bij de Schaapskooi  op vrijdag 28 augustus 2009. 
 

Literatuur: Veldgids Nachtvlinders, Paul Waring en Martin Townsend 

Hilary Jellema-Brazier 
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2009, het Jaar van de Visdief! 
 
Jaarlijks staat voor SOVON Vogelonderzoek en 
Vogelbescherming Nederland een bepaalde 
vogelsoort centraal in het kader van ‘het Jaar 
van…’. Voor 2009 is de keuze gevallen op de 
Visdief. Het is een leuke aansprekende stern, die behoorlijk bekend is bij veel 
vogelaars en die in grote delen van ons land voorkomt. Bovendien sluit de soort 
goed aan bij de kustcampagne (flyways) van Vogelbescherming Nederland. Zoals 

van de meeste soorten, weten we van de Visdief al het een en ander, maar eigenlijk toch ook weer te 
weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die fluctuaties in de populaties veroorzaken. 
Samen met vrijwilligers willen we proberen om een aantal vragen te beantwoorden. Naast o.a. gerichte 
tellingen in (bestaande en nieuwe) kolonies willen we ook graag waarnemingen verzamelen van de 
eerste en de laatste Visdieven van het jaar.  
 
Fenologie: Wanneer komen Visdieven aan in 
Nederland en wanneer vertrekken ze? 
Wie ziet de eerste Visdief van het jaar? Aan 
dit onderdeel kan iedereen meedoen. Via 
kaartbeelden willen we laten zien hoe de 
vogels zich in het voorjaar door het land 
verspreiden en hoe ze in het najaar weer 
vertrekken. We roepen iedereen op om uw 
eerste en laatste waarnemingen via de site 
door te geven. We werken daarbij samen met 
diverse waarnemingensites zoals: 
www.natuurkalender.nl, 
www.waarneming.nl en www.trektellen.nl.  
 
Kan de Visdief het dak op? 
Hoewel veel kolonies jaarlijks worden geteld 
hebben we geen compleet beeld van de 
verspreiding. Van het binnenland verwachten 
we dat daar nog niet ontdekte kolonies te 
vinden zijn, bijvoorbeeld op daken in 
stedelijke gebieden. We roepen iedereen op 
om op broedverdachte Visdieven te letten en 
nieuwe kolonies aan ons door te geven via 
www.jaarvandevisdief.nl 
 
Vaststellen bezettingsgraad en broedsucces  
Voor de tellers van bestaande kolonies zijn een aantal extra vragen geformuleerd over bezettingsgraad 
(wanneer, hoeveel) en broedsucces. Er zal een instructie worden geschreven om de bezoeken aan 
kolonies zonder verstoring te doen verlopen. Dit onderdeel is vooral bedoeld voor de ervaren 
vogelaars die ook nu al meedoen met het tellen van Visdieven. 
 
Meer weten: 
Op www.jaarvandevisdief.nl staat alle informatie over het Jaar van de Visdief en staan alle activiteiten 
op een rij waaraan u mee kunt doen. Begin 2009 volgen er nadere instructies over hoe u kunt meedoen 
en wordt de invoer voor bovenstaande activiteiten geactiveerd. Voor allerhande vragen kunt u daar 
terecht of u stuurt een mail naar visdief@sovon.nl. 
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 Waargenomen 
 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer AB.=Anita Bannink, EKG.=Els Koopmans-Grommé, 
EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, HvD.=Harry van Diepen, MF.=Marianne Faber, MM.=Micky 
Marsman. 
Er staan veel waarnemingen bij die vrij ver teruggaan in 2008, deels omdat ze om onduidelijke 
redenen aan de aandacht ontsnapt waren, deels omdat ze nu eerst ingeleverd werden. 
 
VOGELS    
Blauwe reiger  Ardea cinerea 
09/01/09 1 ex. Centrum Epe (geregeld te zien – tuinvijvertjes!) EKG.  
Brandgans  Branta Leucopsis) 
14/12/08 Veel! Polder Oosterwolde. 
Gaai  Garrulus glandarius 
Winter 2008/09 dagelijks op voer. Tuin centrum Epe. EKG.  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  

11/01/09 2 mannetjes gelijktijdig op de voedertafel. Tuin Officiersweg, Epe. MF.  
Grote bonte specht Dendrocopos major 
14/10/08 Om huis en tuin, centrum Epe. EKG.  
20/11/08 Op vetbol. Tuin centrum Epe. EKG.  
17/01/09 2 vrouwtjes op de pinda's. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Grote zilverreiger  Ardea alba 
14/12/08 4 exx. Polder Oosterwolde (zie ook 10/02/2008.) EKG.  
10/01/09 2 exx. Plasjes bij Zalk. EKG. 
26/01/09 In de wei langs de Papenstraat, Vaassen. AB 
Heggenmus  Prunella modularis  

03/01/09 Zingt in de tuin bij 8oC vorst! Centrum Epe. EKG.  
Houtsnip  Scolopax rusticola  

15/12/08 1 ex op de  Tongerense Heide. EvDT.   
Kauw Corvus moledula 
nov./dec.2008 zoeken 25 exx. eikeltjes van de Moeraseik. Epe. 
Klapekster  Lanius excubitor  

07/12/08 1 ex vloog boven de heide van het Greveld en 1 ex. zat in de top van een berk op de 
Tongerense heide, Epe. EvDT.   

18/12/08 2 exx. vlak bij elkaar in hetzelfde heidevak  Tongerense heide, Epe. EvDT.   
29/12/08 weer 2 exx in hetzelfde heidevak als 18/12 Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Koperwiek  Turdus iliacus  

31/12/08 een grote groep op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Kruisbek  Loxia curvirostra  

31/01/09 1 man en 2 vrouwtjes. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Nijlgans  Alopochen aegyptiacus  
14/12/08 2 exx. ’t Zande a.d. IJssel. EKG.  
Ooievaar 
18/10/08 In de wei bij Vorchten. EKG.  
06/01/09 2 exx. op nest bij Vorchten. EKG.  
Smelleken  Falco columbarius  
15/09/08 ♂ Streek neer op het voerhuisje vlak voor mijn raam, rond 18.30 u. Lang genoeg om zich 

goed te laten bekijken. Ik heb hem ooit uitgetekend, daarom dacht ik hem te herkennen, en 
het klopte. Alleen blijkt hij veel kleiner te zijn dan ik dacht. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Smient  Anas penelope 

24/11/08 4 exx. IJssel nabij Vorchten. EKG.  
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Staartmees  Aegithalos caudatus  

04/12/08 5 exx. op pinda’s. Tuin centrum Epe. EKG.  
10/01/09 een aantal exemplaren in de tuin.  Officiersweg, Epe. MF.  
 
Sijs  Carduelis spinus 
20/11/08 Groepje op voer in de tuin. Centrum Epe. EKG.  
Turkse tortel Streptopelia decaocto  

01/01/09 Foeragerend op de  Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Zwarte specht   Dryocopus martius  

18/02/09 2 exx vlogen al roepend achter elkaar aan. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
 
VLINDERS 
Atalanta  Vanessa atalanta 

23/10/08 In de tuin. Centrum Epe. EKG.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
13/09/08 In de tuin. Centrum Epe. EKG.  

01/03/09 Sedert ongeveer een week klopt er elke avond een vlindertje tegen mijn raam. Het is een 
wat grauwgrijs spannertje met een vleugelwijdte van tussen de 3 en 4 cm.  

 Welke soort vliegt zo vroeg en maalt niet om een beetje vorst? Belvédèreweg, Epe. MM.  
 
ANDERE INSECTEN    

Boomsprinkhaan  Meconema thalissinum 

25/09/08 1 x in de keuken en 1 x in de badkamer. Centrum Epe. EKG.  
Rododendroncicade  Graphocefala fennahi 

21/08/08 In de tuin. Centrum Epe. EKG.  
Tienstippelig lieveheersbeestje  Adalia decempunctata 

30/10/08 Binnenshuis. Centrum Epe. EKG.  
Zevenstippelig lieveheersbeestje  Coccinella septempunctata 

11/10/08 Epe. EKG.  
       
ZOOGDIEREN   

Das 
18/07/08 Hol en mestputjes. Vossenbroek, Emst. EKG.  
Edelhert  Cervus elaphus  

04/12/08 Een prachtige roedel van 12 mannen op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
24/01/09 15 exx. dames en heren. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Egel 
04/12/08 Overdag in de tuin. Centrum Epe. EKG.  
Mol 
dec.08/jan.09 Opvallend veel molshopen overal rond Epe. EKG.  
Ree 
25/01/09 Gortel. EKG.  
    
REPTIELEN  
Hazelworm  Anguis fragilis  

28/08/08 Een groot exemplaar. Jagerstee, Epe. MF.  
 
AMFIBIEËN  
Heikikker  Rana arvalis 

28/02/09 Het eerste exemplaar dit jaar. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
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PADDENSTOELEN 
Blauwplaatstropharia Psilocybe ferrei 

26/10/08 Plantsoen Epe-C. EKG.  
Harslakzwam Ganoderma resinaceum) 
18/10/08 In Emst. EKG.  
Spitsschubbige parasolzwam  Lepiota aspera  
07/10/08 Tuin centrum Epe. EKG.  
Vliegenzwam  Amanita muscaria 
07/10/08 Op verscheidene plaatsen in plantsoenen, Epe. EKG.  
Weidechampignon  Agaricus campestris 

15/12/08 Tuin centrum Epe. EKG.  
 

PLANTEN 
Klein springzaad  Impatiens parviflora 
16/09/08 Overal zeer veel in bossen rond Epe. EKG.  
Muurleeuwenbek  Cymbalaria muralis 
18/07/08 Tussen de tegels bij VVV, Epe. EKG.  
Schaafstro  Equisetum hyemale 
10/01/09 Vrij veel. Zalkerbos. EKG.  
 
 
 

9 oktober 2008 
Er ontsnappen kennelijk meer slangen in Epe e.o. 
Vanmorgen werd ik gebeld door een loodgieter. 
Tijdens werkzaamheden onder een chalet op een park in Epe vond hij een nest jonge slangen. 
Ze waren nog maar klein (potlooddik) en ca. 30 cm lang. 
Hij wist er één te vangen. Het leek mij een jonge Rattenslang. 
Rattenslangen kunnen zich blijkbaar goed handhaven en voortplanten in het wild. 
De nuchtere opmerking van de slangenvanger was: “Als er zoveel van die kleintjes zijn, dan moet er 
ook een grote in de buurt zijn”. 
De slangenbezweerder is op de hoogte gesteld. De familie die voor de slangen zorgt, was op vakantie 
naar Turkije. 

Harry van Diepen. 

 
 
 
 

Mededeling: Bijna-nieuwe boeken te koop 
 

Wijlen Etienne van Dissel heeft een groot aantal mooie boeken aan onze KNNV afdeling nagelaten. 
Een aantal ervan hadden wij al in onze bibliotheek en daarom bieden we ze te koop aan.  
Nederlandse Oecologische Flora 5 delen met Index               €   100.00 
De Sprinkhanen en krekels van Nederland                             €     37.50 
De Dagvlinders van Nederland                                               €     37.50 
De Nederlandse Libellen                                                         €     37.50 
  
Als u belangstelling heeft of de boeken eerst wil bekijken neem contact op met Hilary Jellema (0578- 
694762). Als meer mensen belangstelling hebben voor een bepaald boek, moet er geloot worden. 
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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 
 


