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Stuurpraat 
 Zo kalm aan is de eerste helft van 2009 zonder noemenswaardige zaken alweer verstreken. 

De langste dag is geweest maar de echte zomer moet nog beginnen. 
 

De werkgroepen zijn dit eerste half jaar al weer volop actief met hun inventarisatieactiviteiten 
op de Renderklippen. Een ochtend van ondergetekende met Gert en Marga mee inventariserend bleek 
dat ondanks het VVV uiterlijk van de heide op Heerders grondgebied de reptielen, uitsluitend in de 
vorm  van zand- en levendbarende hagedissen, nog in redelijke mate aanwezig zijn. De tijd van het 
jaar zat dan ook wel mee. In de paartijd van de zandhagedis laat het mannetje zich wel erg duidelijk 
van z’n kleurrijkste kant zien. De gifgroene kleur doet in eerste instantie op afstand al snel denken aan 
zwerfvuil, maar bij verdere benadering laat dit diertje zich van z’n meest kleurrijke kant zien. 
Ook andere werkgroepen zijn reeds volop actief, waarbij de waarnemingen van de vogelwerkgroep 
van een draaihals en een grauwe kiekendief uitzonderlijk genoemd mogen worden. Zo zal de 
eindrapportage moeten uitwijzen welke natuurwaardes er in dit gebied, dat onze beide gemeentes Epe 
en Heerde scheidt dan wel bindt, uiteindelijk aanwezig zijn. 
 

Tijdens de Vertegenwoordigende Vergadering van 18 april j.l. stelde het bestuur van de 
landelijke KNNV de afdelingen officieel voor een extra afdrachtverhoging aan de landelijke 
organisatie in hun begroting op te nemen. Oplopende kosten op diverse posten hebben het landelijk 
bestuur tot dit voorstel gedreven. Een algehele stemming t.a.v. dit voorstel, waarbij Epe-Heerde tegen 
stemde, viel voor de landelijke positief uit zodat alle afdelingen zich voor de taak gesteld zien dit 
financieel op te lossen. 
Het afdelingsbestuur Epe-Heerde zal komende bestuursvergadering(en) zich er over buigen of deze 
extra afdrachtverhoging geheel, gedeeltelijk of niet aan de leden doorberekend zal moeten worden. 
Een goed moment om alle inkomsten en uitgaven eens tegen het licht te houden. Het lijkt zowaar dat 
zelfs de KNNV niet ontkomt aan de gevolgen van de kredietcrisis. Hierover hoort u later ongetwijfeld 
meer.  
 

Mocht u misschien nog niet zijn opgevallen bij deze eerste bladzijde van Natuurklanken maar 
deze Natuurklanken is bij gebrek aan kopij wat dun uitgevallen. Schrijvers: waar blijven jullie 
waarnemingen en belevenissen? Ook de leden die minder in de gelegenheid zijn er op uit te trekken 
willen we toch blijven informeren? Laat ook anderen uw “natuurmomenten” meebeleven! 
 

Verder meld ik u op de valreep nog dat de vogelwerkgroep i.v.m. de openstaande vacature van 
de coördinator VoZoVAR nog steeds vleugellam is. Wie helpt deze weer op de wieken? Info bij het 
bestuur of leden van de vogelwerk. 
 
 

Namens het bestuur, de voorzitter, 
Ed van Dalfsen 

 
 

 

Wij heten als nieuw lid van harte welkom: 
 

  De heer en mevrouw Ammer, Noorderkampweg 15, 8191 JG  Wapenveld 
  

De heer Roger van der Velde, Sprengenweg 3, 8181 NM  Heerde 

 

Mevrouw Susanne Gabrieel, Willem Tellstraat 58, 8162 ET Epe
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Algemeen programma najaar 2009 
 
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. 
 

Donderdag THEMA-AVOND MOSSEN. 
24 september Enkele leden van de plantenwerkgroep hebben zich dit jaar extra verdiept in mossen. 

Inmiddels hebben ze de nodige kennis opgedaan en een presentatie gemaakt die ze 
 graag  met andere leden willen delen. De presentatie gaat in op de bouw, groei en de 
soorten die in onze omgeving voorkomen. 

   Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang:20.00 uur 
 

Zondag  EXCURSIE PADDESTOELEN LANGS HET NATUURPAD. 
18 oktober Met het inventarisatieproject “de Renderklippen” is de paddestoelenwerkgroep dit  

najaar regelmatig langs het Eper/Heerder natuurpad te vinden. Vorig jaar werd de  
excursie op een andere locatie gehouden, maar dit jaar wordt de oude traditie weer  
hersteld en is excursie weer langs een gedeelte van het natuurpad dat door ons afdeling  
wordt onderhouden. Dit alles weer onder de leiding van Janus en To Crum. 

Verzamelen: Hertenkamp aan de Dellenweg 
Start excursie: 14.00 uur 

 

Donderdag LEZING PADDESTOELEN.   
29 oktober De lezing wordt dit jaar verzorgd door de paddestoelenwerkgroep. Ze nemen u mee 

naar de verschillende gebieden (binnen het werkgebied van de afdeling) waar de 
laatste jaren  is geïnventariseerd. Op die manier wil de werkgroep iets meer laten zien 
wat er zoal voor bijzondere en opmerkelijke paddestoelen in onze omgeving 
voorkomen. 

   Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang:20.00 uur 
 

Donderdag LEZING VOGELS. 
26 november In samenwerking met de vogelwerkgroep is er gekozen voor een lezing over een 

bijzonder onderwerp. Nadere bijzonderheden in de volgende Natuurklanken. 
 

Donderdag LEDEN VOOR LEDENAVOND. 
17 december Ook  dit jaar is uw inbreng in wat voor vorm dan ook weer van harte welkom. 
 PowerPoint- of diapresentatie het maakt niet uit. Naast deze presentaties is er ook 

ruimte voor een bijzondere vondst of een kleine verzameling maken we graag ruimte 
in ons programma. Ook een andere bijdrage in welke vorm dan ook zijn van harte 
welkom. 

 De organisatie zal verzorgd worden door Gerard Plat. Telefoon 0341-253583 
 Opgave voor 1 december. 
   Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang:20.00 uur 

 
Excursieprogramma insectenwerkgroep 
 
De inventarisatie van de Renderklippen  vindt plaats op de onderstaande donderdagen : 
9 juli, 20 augustus en 17 september. 
Start: bij de Schaapskooi op de Renderklippen. 
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Verder:   
23 juli excursie naar het Smitsveen aan de Tepelbergweg in Tongeren.  
Start om 13.30 op de parkeerplaats aan het begin van het Van Manenspad. 
 
10 augustus (maandag) excursie naar Frieswijk ten noorden van Schalkhaar 
Start om 11.30 bij het VVV-kantoor te Epe of om 11.00 op de parkeerplaats 
van de pont naar Olst. 
 
Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een inventarisatie of excursie contact opnemen met de 
coördinator van de insectenwerkgroep, Bertus Hilberink 
 

Programma Plantenwerkgroep 
 
Verzamelpunten: 

Gaan we naar de Renderklippen, 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. 

Voor de  hoogwatergeul 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. 
 
DATUM: DOEL:   COÖRD.: KM-HOK: VERZAMELEN: 
         
Ma   6 juli Markluiden  199-486 27.34.45 Oenerweg 42 
Ma 13 juli Hoogwatergeul Veessen ?  ? Veesserenkweg 42  
Ma 20 juli Hoogwatergeul 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 Hoogwatergeul 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 
 
Binnenactiviteiten 

• 28 september, determineren. Aanvang 20.00 uur Eper Gemeentewoning. 
 

• 26 oktober en 30 november komen we ook bij elkaar in de Gemeentewoning, maar we hebben 
nog geen invulling voor die avonden. Suggesties welkom! 

 
       Egbert de Boer 

       Mariet van Gelder 
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De 1000-soortendag 
Op 6 juni j.l. vond de door de VOFF 

(Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna), 
Waarneming.nl en Staatsbosbeheer 
georganiseerde 1000-soortendag plaats. Doel 
van deze dag was om zoveel mogelijk 
beesten en planten te ontdekken. Daarnaast 
was het natuurlijk ook een gezellige dag 
waarop medewerkers van de PGO,s en 
actieve vrijwilligers elkaar ontmoetten. Het 
was geen dag voor het publiek.  
Plaats van actie was het Kuinderbos in de 
Noordoostpolder. De meeste activiteiten 
gebeurden met een wijde boog rondom de 
werkschuur en de camping van SBB. Vrijdagmiddag werd door sommigen al begonnen met 
inventariseren en ook zondag waren er nog inventarisatie-excursies. De  succesvolle en innemende 
boswachter van SBB  Harco Bergman was onze gastheer. We mochten de camping gebruiken en de 
werkschuur; koffie en thee was er de hele dag en ‘s avonds een barbecue. 
 
  Er waren minstens 25 inventarisatie-excursies georganiseerd; van vliegen, libellen, vissen, 
slakken tot waterkevers aan toe. Zondag ging Harco Bergman met Frank de Roder roofvogels ringen.  

Mariet van Gelder en ondergetekende namen vrijdag de planten rond het meer 
en zaterdag de bladmossen in het bos onder de loep. Wij zijn immers 
vrijwilligers van de PGO Floron, voor wie de plantenwerkgroep menig km-hok 
inventariseert. 
 

In het Kuinderbos valt zeer veel te beleven. We schreven daar twee jaar 
geleden al over in Natuurklanken 2007 nr 4. Het is een goed ontwikkeld loof-en 
naaldbos met veel verschillende soorten bomen en struiken. Er zijn extensief 
begraasde weiden en een meer met glashelder, zuiver water. De bermen langs 
de wegen zijn goed beheerd. Allemaal condities voor een grote biodiversiteit. 
De rietorchissen staan er in de berm en de grote keverorchis staat er in grote 

aantallen midden in het  bos. De ronde zonnedauw langs het meer heeft fel rode blaadjes zo groot als 
een (oud) dubbeltje.  
Moeraswolfsklauw vormt er hele tapijten. Langs een bospad groeit de bijzondere bergknautia.  Het 
Kuinderbos is beroemd om zijn diversiteit aan varens. In de berm van de weg, terug lopend naar de 
werkschuur, kronkelde zich een dikke ringslang langs Mariet haar schoenen. 
 

Zaterdag 6 juni vonden we onder deskundige leiding van Klaas van 
der Veen alleen al 48 soorten bladmossen in het bos. Waaronder het zeer 
fijnzinnige kammos en het grappige struik- en boompjesmos. 
 

De waarnemingen worden zo veel mogelijk ingevoerd op 
Waarneming.nl. Het kost enige tijd om alle soorten te vermelden, want zoals 
gebruikelijk worden sommige ontdekkingen nog uitvoerig gecheckt.  
Dat belooft een interessante site te worden. Het was een leuk gezicht al die 
specialisten bezig te zien met vlindernetjes, insectenzuigers, waterbakjes, 
loepen en wat dies meer zij.  
 
We kunnen u een wandeling of fietstocht door het bijzondere Kuinderbos van harte aanraden.  
 

Margriet Maan  
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Verslag voorjaarskamp 2009 te Gouvy 
Paula en Wim Bijlsma hadden ook dit jaar weer voor een prima onderkomen gezorgd. Het 

dubbele woonhuis stond in het gehucht Limerle (gemeente Gouvy) in een glooiend en aantrekkelijk 
landschap aan de rand van het bos, vlak aan de grens met Duitsland en Luxemburg. De eerste dag 
hebben we een wandeling in de directe omgeving van Limerle gemaakt. Houtwallen, weilanden en 
bossen met voornamelijk naaldbomen, met als dominante soort de fijnspar. De randen maakten op mij 
geen kruidenrijke indruk. Of dat nu door het beheer, bodemgesteldheid of het daar aanwezige klimaat 

werd veroorzaakt, weet ik niet. In ieder geval was alles wel later dan bij 
ons in ontwikkeling. Tijdens deze wandeling konden we 40 soorten 
vogels noteren. De geelgors, zwartkop en fitis deden het erg goed en ook 
de grote lijster was vaak mooi te horen. Boven alle weilanden was het 
gejubel van de veldleeuwerik te beluisteren. Wat zoogdieren betrof 
zagen we drie reeën, hoefafdrukken van een wildzwijn en veel 
dassensporen.  
           De tweede dag met de auto naar Burg Reuland, een kleine 20 km. 
Het was koud; om 10 uur was het nog pas 7 graden met veel wind. In het 
dal lag een mooi fietspad dat beschut op een omgebouwde oude 
spoorlijn was gesitueerd. Maar wij kozen voor de weg omhoog door het 
bos, waarna we konden genieten van prachtige vergezichten met jagende 

wolken. Enorme lege velden in een glooiend landschap afgezet met stukjes bos en in de verte de 
grotere bosgebieden van de Eifel en Luxemburg. De veldleeuweriken lieten zich weer horen. Veel 
kraaien, een enkele buizerd, rode wouw en torenvalk waren er te zien. Opvallend vond ik het 
ontbreken van akker- en weidevogels, niet alleen daar, maar tijdens ons hele verblijf heb ik er geen 
een gezien. Na de afdaling naar het dorpje Lascheid konden we toch nog een eind van de oude 
spoorbaan volgen, lunchten  bij viaduct over een mooi beekje en keerden aan de andere kant van het 
dal over de velden weer terug naar het slot. In het struweel langs de spoorbaan barstte het van de 
zangvogels, helaas geen bijzondere soorten. 
Aan de lijst kon ik maar 3 nieuwe soorten toevoegen: gaai, boomkruiper en wilde eend. 
           De derde dag wat dichterbij  naar het dal, waar de  Ourthe  in  enige natte graslanden zijn 
oorsprong vindt. Het was koud regenachtig weer, maar tijdens de wandeling knapte het wat op. 
Naast de alom aanwezige fijnsparbossen was er wat meer ruimte voor loofbos met sleedoornopslag en 
wilgen. Ook leek men wat aan natuurontwikkeling te doen langs de beek. 
In het dal kon ik een blauwe reiger noteren en in het meer gevarieerde bos de 
eerste kuifmees en een geschrokken bosuil.  
Overige waarnemingen op die dag waren 1 x haas en ree. 
           De vierde dag stuurden we circa 25 km in NW richting omgeving 
Bihain, hoogveengebieden vlak bij de Hautes Fagnes. Na enig zoekwerk en  via  
een modderig pad met diepe kuilen bereikten we een geschikte parkeerplaats. 
Gerard wist een beekje te vinden, die we vanuit het bos tot aan de oorsprong 
probeerden te volgen. Het terrein werd steeds opener en natter en de begroeiing 
gevarieerder met o.a. grove den, wilg en berk. We ploeterden voort totdat we te 
ver wegzakten tussen de hoge pollen. Daar zagen en hoorden we de eerste 
matkoppen en de koekoek was daar ook van de partij.  Na een patatstop zochten 
we nog een ander hoogveengebiedje op waar ook weer matkoppen zich duidelijk lieten horen. 
Verder zagen we 1 x haas en 1 x levendbarende hagedis. 
           De vijfde dag zochten we het wat verder op. Het dal van de Sure in Luxemburg zou wat meer 
ouder en gevarieerd loofbos opleveren. Het dorp Boulaide vlak voor het begin van  het stuwmeer werd 
het startpunt van een rondwandeling van 15 km. Het werd een prachtige wandeling , misschien ietsje 
te koud maar af en toe het zonnetje maakte veel goed. 
We liepen inderdaad langs gevarieerde  hellingbossen, waar we minstens 3 fluiters hoorden ratelen en 
fluiten.  Boven over de kam van een bergrug  lag een grillig eikenhakhoutbos waar meerdere 
zomertortels zich lieten horen.  Vanaf dat uitzichtpunt zagen we tot onze verrassing nog  5 
aalscholvers rondvliegen. Verder weer langs de beek de eerste en enige grote gele kwikstaart. Dat de 
bomen hier wat ouder mochten worden was duidelijk te merken. Hier hoorden we voor het eerst 
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boomklevers, terwijl ook boomkruiper en grote bonte specht zich goed lieten  horen. Overige 
waarnemingen op die dag waren nog een flinke hazelworm en 1 x eekhoorn. 
Wat ons opviel, dat we zo weinig sporen van grotere zoogdieren zagen. Behalve in het reservaat bij 
Bihain zijn we bijna nergens sporen tegengekomen. Wel zagen we overal looppaadjes wat we voor 
dassensporen hielden. 
           Doordat het  over het algemeen vrij winderig en koud weer was gedurende ons verblijf was het 
niet zo gunstig voor de insecten. De Oranjetipjes deden het toch nog goed en af en toe werd, 
dagpauwoog en distelvlinder gezien. Volgens de boeken kan hij (nog) niet overwinteren bij ons, dus 
de distelvlinder moet dan wel een heel vroege trekvlinder zijn geweest. Er werd opvallend vaak 
geroepen ‘Kijk, een tauvlinder!’ Tauvlinders zijn nachtvlinders behorend tot de familie van de 
nachtpauwogen, waarvan vooral de mannetjes overdag vliegen. Ze hebben okergele tot donkerbruine 
vleugels met op de vleugel een oogvlek en daarin een witte vlek in de vorm van een T. De vliegtijd is 
eind april en zijn woongebied beukenbos.  
 
Waargenomen vogelsoorten; totaal 55: 
Huismus, merel, zanglijster, grote lijster, kramsvogel, spreeuw, zwarte roodstaart, houtduif, 
zomertortel, zwarte kraai, ekster, gaai, boerenzwaluw, vink, putter, kneu, groenling, kruisbek, 
heggenmus, tjiftjaf, fitis, geelgors, winterkoning, roodborst, veldleeuwerik, witte kwikstaart, grasmus, 
zwartkop, tuinfluiter, braamsluiper, koolmees, pimpelmees, zwarte mees, kuifmees, matkop, 
vuurgoudhaantje, goudhaantje, boompieper, boomklever, boomkruiper, grote bonte specht, fluiter, 
groene specht, koekoek, buizerd, rode wouw, torenvalk, havik, boomvalk, bosuil, steenuil, grote gele 
kwikstaart, wilde eend, blauwe reiger, aalscholver. 
           Met dank aan Gerard Plat, die schijnbaar moeiteloos toch maar weer 5 gevarieerde 
dagwandelingen op de kaart zette. 

Jan Kuijper 
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Als een spin in het WEB 
  
Ik zoek graag op internet naar onderwerpen die me interesseren. Ik voel me als een spin in het WEB in 
het ‘World Wide Web’. Ik zal U in Natuurklanken informeren over interessante websites die ik heb 
ontdekt bij mijn speurtochten. Natuurlijk gaan die over de Natuur !  
  
WWW.NATUURNU.NL 
Dit is eigenlijk een internet-tv-zender. Op deze website presenteert Nico 
de Haan programma’s over, tja ..... vogels natuurlijk. 
Als U trouwens een liefhebber bent van Nico de Haan, is de volgende 
website ook een aanrader : 
 
WWW.VOGELSKIJKEN.NL  
Op deze website kunt U zich ook inschrijven voor Nico’s Ornithonieuws. Dat is een wekelijkse email 
die U dan automatisch ontvangt met Columns van Nico over zijn vogelaarsavonturen. Ook behandeld 
hij in deze email foto’s, filmpjes en vragen van andere lezers van Ornithonieuws. 
 
De website WWW.GELDERLAND.NL wil ik U ook niet onthouden. Dit is de website van Provincie 
Gelderland. Onder het kopje ‘Thema’s’ en daarna ‘Landelijk gebied’, vindt U veel informatie over de 
Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000 en U vindt daar ook het Gebiedsplan Natuur en Landschap. 
In dit laatste plan vindt U informatie over subsidies die de Provincie verstrekt voor Natuurinrichting 
en natuurlijk beheer van o.a. (voormalige)  landbouwgronden. 
 
Voor kinderen vind ik HTTP://WWW.KINDERPLEINEN.NL/SHOWPLEIN.PHP?PLNID=217 
erg leuk. Hier is informatie te vinden over allerlei insecten. Bijvoorbeeld over mieren, spinnen, 
kakkerlakken, libelles maar ook over schorpioenen en andere kruipertjes. Ook zijn er spelletjes en 
opdrachten voor kinderen over dit onderwerp te vinden.  
 
Tot slot een heel bijzondere website die nog maar weinig mensen kennen : 
HTTP://BOOKS.GOOGLE.NL 
GOOGLE heeft al vele honderdduizenden documenten, zoals boeken, gedigitaliseerd. U kunt hier dus 
online boeken zoeken over een bepaald onderwerp en deze geheel of gedeeltelijk inzien. Het gaat vaak 
om heel bijzondere boeken en boeken uit voorgaande eeuwen. 
Zo vond ik bijvoorbeeld een boekje ‘Natuurlyke historie voor kinderen’ uit 1781 ! Ook zijn er 
rapporten over onderzoeken en dergelijke te vinden. Zo vond ik 3 pagina’s rapporten van Alterra over 
diverse, aan de natuur gerelateerde, onderwerpen.  
  
De volgende Natuurklanken ga ik weer verder .......  

         Anita Bannink 
 

є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є 
є      Beste leden,                 є 
є                    є 
є      Tot op heden heb ik nog steeds van 12 leden en 4 huisgenootleden geen contributie        є 

є      voor 2009 ontvangen, zou degene die nog niet betaald heeft dit per omgaande        є 

є      in orde willen maken?               є 
є                    є 
є      Alvast bedankt.                є 
є                    є 
є      Rob van de Burgt                є 

є      Penningmeester                  є 
є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є є  
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Water-en oeverplanten 
 Grote egelskop(Sparganium erectum subsp.erectum) 
met bloemen in bolronde hoofdjes; onderaan de 
vrouwelijke bloemen, bovenaan de mannelijke. 
Aan het begin van de vertakkingen in de bloeiwijze 
groeit een groot schutblad. 
 
Er bestaat ook een kleine egelskop. Daarvan is de 
bloeiwijze niet vertakt, maar staan de bloemen aan  
de hoofdas van de steel. 
 
De grote egelskop is een oeverplant van sloten die  
regelmatig geschoond worden, want ze houdt niet  
van een dichte, gesloten begroeiing. Vaak vind je ze  
op klei, in voedselrijk water met veel carbonaten. 
 
Deze foto is genomen in de sloot aan de Nijoeverse- 
weg in Vorchten,  in augustus 2008 door Margriet 
Maan. 
 
 
 

 
Dit jaar heeft de KNNV water-en oeverplanten als thema gekozen. Er is weer een mooie schoolkrant 
over dit onderwerp verschenen.  
Op 23 mei j.l. was er in dit kader een zeer interessante excursie naar Vosbergen in Heerde. De tweede 
excursie, die de plantenwerkgroep voor u heeft georganiseerd, gaat naar de Ossenwaard bij Deventer; 
een zeer soortenrijk gebied met planten die u niet dagelijks tegenkomt.  
 
Zaterdagmiddag, 29 augustus a.s. is de tweede water- en oeverplantenexcursie (zie Algemeen 
programma). 

 
         De gele lis aan de Nijoeverse weg in Vorchten, mei 2009. 



  
 
10

 

Groot rimpelmos 
 

Een veel voorkomend en goed herkenbaar mos is het Groot rimpelmos. 
Het is een bodemmos, op plekken waar verstoring plaatsvindt voelt het zich thuis. Daarom zie je het 
veel langs paden en wegen. 
Bekijk je het door een loep, dan zie je duidelijk het gerimpelde blad. De bladrand is getand en houd je 
het tegen het licht dan kun je zien dat op de onderkant  kleine tandjes zitten. De nerf loopt door tot in 
de bladtop. De kleur is donkergroen. 
Het plantje heeft vaak sporenkapsels. De kleur is glanzend roodbruin, het lijken net kleine 
knakworstjes. Het zijn forse, stevige kapsels met een gesnaveld deksel. 
Heb je de plant goed bekeken en in je opgenomen, dan herken je het de volgende keer weer, maar dan 
zonder bukken. Voor het herkennen van sommige soorten is het juist beter om niet door de knieën te 
gaan. Door de kleur en de habitat zijn ze beter te herkennen van  een afstand.  
  
Voortplanting van mossen kan op twee manieren, 
geslachtelijk en ongeslachtelijk. 
Bij ongeslachtelijke voortplanting krijg je een kopie. 
Een afgebroken stukje mos kan onder gunstige 
omstandigheden doorgroeien. Ook komen er veel 
mossen voor met broedlichamen  in allerlei vormen 
waarmee zij zich vegetatief voortplanten. 
De geslachtelijke voortplanting gebeurt middels sporen, 
die worden gevormd in de sporofyt. Dit is een 
ingewikkeld proces. De sporofyt bestaat uit 
verschillende onderdelen. In het kapsel vindt de rijping 
van de sporen plaats. 
 
De vorm van de verschillende onderdelen van de 
sporofyt kan velerlei zijn. Iedere soort heeft zijn eigen 
kenmerken die bepalend zijn voor determinatie. 
Zoals al in een vorig artikel vermeld, de haarmossen hebben en huikje dat bestaat uit dicht tegen elkaar 
liggende haren. 
 
Bron veldgids mossen.               Mariet van Gelder 
 

Waar een hond al niet goed voor is ....... 
  
Mijn hond Dimo is een kruising jachthond, van het staander type. Als je buitenaf woont, kan dat lastig 
zijn, maar zolang iets niet weg rent, heeft Dimo meer de neiging ze aan te wijzen dan ze op te jagen. 
Als natuurliefhebber heb ik daar veel gemak van, want hij ziet VEEEEEEL  meer dan ik! 
Zo’n twee weken geleden snuffelde hij op de Langeweg in Emst aan het prikkeldraad. Dat doet hij wel 
vaker. Meestal zie ik dan wat zwarte en witte haartjes zitten; bewijs dat de dassen daar nog steeds 
aktief zijn. Dit keer zag ik echter helemaal geen haartjes, maar hij vond toch dat er in de betreffende 
bostuin iets interessants was. Zijn blik volgend zag ik ineens wat! Achter de daar aanwezige 
dassenburcht zag ik twee rode oortjes en een rood kopje. Het bleek om een jonge vos (welp) te gaan. 
Nieuwsgierig keek hij onze richting uit en wij de zijne! Uiteindelijk ben ik doorgelopen om hem niet 
verder te verstoren. Op de terugweg keek ik natuurlijk meteen of hij er nog was. 
Tot mijn verbazing waren er nu twee (!) welpen te zien. Ze dartelden samen over de zandhoop voor 
hun hol. Nooit eerder was me dit vossenhol opgevallen. 
Uiteraard heb ik onze vondst ingevoerd in Waarnemingen.nl. De vindplaats houd ik angstvallig stil. 
Niet iedereen is zo gecharmeerd van deze dieren als Dimo en ik zijn. De volgende dag en de dagen 
daarna was ik gewapend ..... met een camera! Helaas heb ik ze niet meer gezien.  

Anita Bannink 
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Libellen langs het Apeldoorns kanaal en omgeving 
 
     De meest algemene libellen kun je overal zien, maar sommige zijn meer gebonden aan een 
bepaalde biotoop. Zo zie je een verschil tussen de libellen bij het Pluizenmeer bijvoorbeeld, en die van 
het kanaal. De Weidebeekjuffer, één van de fraaiste juffers of kleine libellen, kun je gemakkelijk vanaf 
de Vemdebrug bij Epe of de Olstbrug bij de Oenerweg in Heerde zien. De mannetjes zijn donker 
blauw met blauw gekleurde vleugels en de vrouwtjes zijn meer goudgroen gekleurd; ze kunnen alleen 
verward worden met de Bosbeekjuffer, die hier in de omgeving niet voorkomt. De Weidebeekjuffer 
zie je ook meestal wel bij de Grift, die parallel loopt met het kanaal, omdat hij aangewezen is op 
zuurstofrijk, stromend water. Nu de kwaliteit van het water steeds vooruit gaat (vroeger was de Grift 
erg verontreinigd) is de Weidebeekjuffer niet zeldzaam meer. Het is prachtig om te zien hoe de 
mannetjes hun territorium, een uitkijkpost op een rietstengel, proberen te verdedigen en achter de 
vrouwtjes aan jagen. 

     Een andere opvallende juffer is de Grote 
roodoogjuffer. Deze lijkt in eerste instantie op een 
Lantaarntje, maar zijn rode ogen en een gedeelte 
van het borststuk vallen op, zelfs van een afstand. 
De Grote roodoogjuffer is vooral te zien op drijvend 
blad zoals gele plomp en waterlelie. Hij is alleen te 
verwarren met de wat kleinere Kleine 
roodoogjuffer, die wat later in het jaar vliegt. Ik heb 
deze laatste nooit gezien maar hij is aan het 
uitbreiden, dus wie weet!  
De veel verschillende blauwe juffers, die je vaak bij 
een tuinvijver ziet, zijn heel moeilijk om op naam  
te brengen. Mijn manier is ze te fotograferen en het 
beeld te vergroten op de computer. Eén van de 
blauwe juffers die langs het kanaal vliegen is de 
Variabele waterjuffer; die heeft twee  

                                                        Plasrombout   uitroeptekens op zijn schouders. 
             . 

     Eind mei zag ik twee niet zo gewone libellen. Langs 
de wetering zag ik de Plasrombout, een libel van oost 
en zuid Nederland. Hij lijkt in eerste instantie op een 
vrouwtje Gewone oeverlibel, maar alleen met één geel 
streepje langs het achterlijf (geen ladder) en met 
lichtblauwe ogen. Ze zitten graag op de grond wat 
fotograferen mogelijk maakt. Ook zij zijn aangewezen 
op zuurstofrijk water maar zijn minder afhankelijk van 
stromend water dan andere Rombouten. Een andere 
bijzondere grote libel zag ik bij de Vemdebrug, de 
Smaragdlibel (ook gezien bij het Pluizenmeer). Met die 
naam zou je een felgroene libel verwachten maar alleen 
zijn ogen zijn groen en de rest is meer koperbruin en 
doet meer denken aan de Vroege glazenmaker; 
kenmerkend is het knotsvormige achterlijf. Het 
vrouwtje is wel groen en te verwarren met de       Smaragdlibel 
Metaalglanslibel die groener overkomt maar deze vliegt later.  
De Smaragdlibel is één van de eerste libellen die vliegen en kan al vanaf eind april gezien worden; van 
dichtbij is hij wat harig. Een andere vroeg vliegende libel is de Glassnijder, familie van de 
Glazenmakers. Hij lijkt op de later vliegende Paardenbijter. Vorig jaar zag ik hem langs de wetering 
bij Hooge Gulbroek net voorbij de Bonenburg; hij staat als kwetsbaar op de Rode lijst. Ook hij is harig 
op het borststuk en kan net als de Smaragdlibel bij wat lagere temperaturen vliegen.  

Hilary, Jellema-Brazier 
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        Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
                         

                         Op de grote stille heide 
                        Dwaalt de herder eenzaam rond. 
 

Dit lied zullen jullie niet kennen, maar je grootouders zingen het 

allemaal mee. Door het rooien van bossen, ontstond op de kale grond heide. 

Door er schapen op te laten grazen kreeg nieuwe 

opslag van bomen geen kans meer. Ook afplaggen en 

maaien hielden het terrein open. De plaggen werden 

gebruikt voor dakbedekking. De heideplanten als 

brandstof, veevoer en bezems. Verdwijnen de 

schapen en wordt er niet meer geplagd en gemaaid, 

dan wordt heide snel weer bos. Sinds kort begint men te beseffen dat dit 

aantrekkelijke landschap behouden moet blijven. Een nieuwe methode om 

heide te behouden is het om de 8 tot 15 jaar afbranden van kleine stukken, 

waardoor verjonging kan optreden. Behalve dat heide het landschap 

verfraaid en afwisseling geeft, was het vroeger voor boerenbedrijven even 

onmisbaar als akkers en weiden. Heide is voedsel voor schapen, die wol, vlees, 

melk en mest leverden. 

Het lijkt zo’n mooi leventje, dwalen op de hei, maar het herdersleven 

was toen een eenzaam, eentonig en armoedig leven. Nu worden door 

stichtingen nog kudden in stand gehouden en trekt het jaarlijkse 

schaapscheren veel publiek. Het spinnen van wol met het spinnenwiel is een 

hobby geworden. 

Zomers staan er nu nog steeds bijenkasten met de bijen die, smullend 

van de nectar van de heideplanten, weer was en honing leveren.  

Het lijkt of die arme grond weinig diersoorten en planten aantrekt, 

toch blijkt dat bij nader inzien nog wel mee te vallen. Er leven nog slangen, 

(adder en gladde slang), hagedissen, hazelworm, heikikker en vele insecten. 
adder                gladde slang                        hazelworm                          heikikker                  heideblauwtje 

 AanAanAanAan de randen van de hei vinden we vaak de  

tormentil, dit  helder gele plantje bloeit de hele 

zomer. Ook de gele brem kunnen we daar soms 

vinden.  
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‘Zullen we eens een wandeling op de hei hei hei hei 

maken?,’ vroegen wij onze buitenlandse gast. Die 

keek ons verbaasd aan. Het woord  - hij -  kende hij 
wel, maar hoe zou je daar op moeten lopen? Het 

misverstand was snel opgehelderd en die ––––hei hei hei hei ---- 

wilde hij wel eens zien. Onderweg vertelden wij 

hoe die heide was ontstaan en dat er verschillende 

soorten heide zijn. 

Zo kennen wij de algemene struikheidestruikheidestruikheidestruikheide, die 
op droge, voedselarme grond groeit en in augustus 

prachtig paars bloeit. Een geopend bloempje biedt 

volop suikerhoudend nectar aan de bezoekende 

insecten, waarbij zij onwillekeurig wat stuifmeel meenemen en dat ze bij een 

volgend bloempje weer achterlaten op de kleverige stempel. Bij het wroeten 

en duwen om de nectar onderin het bloempje te bereiken, wordt de harige 

rugzijde van de bij of hommel weer bestrooid  met droog stuifmeel. Ook de 

wind kan het stuifmeel op de andere bloempjes overbrengen.  

Op vochtige heidevelden overheerst de 

dopheide,dopheide,dopheide,dopheide, die opvalt met zijn oudroze kleur. Deze 
struik wordt maximaal 50 cm hoog en verjongt zich 

onophoudelijk. Hij verdringt de struikheide, die wel 

80 cm hoog kan worden.  

Ook van vee of wild heeft dopheide nauwelijks te 

lijden. Het schijnt niet voedzaam of smakelijk te zijn.    

  

 Kraaiheide Kraaiheide Kraaiheide Kraaiheide houdt van vochtige, kalkarme 
grond en komt vooral voor in ijle dennenbossen. Het 

plantje wordt 10 tot 45 cm hoog. De bladeren zijn 

opvallend groen en in de winter bruinrood. Zij 

hebben een omgekrulde rand. De roze bloemen 

groeien uit tot zwarte bessen 

 

Het pijpenstrootjepijpenstrootjepijpenstrootjepijpenstrootje is weer een sterke 

concurrent van de dopheide. Dit is een vaste plant 

uit de grassenfamilie. Hij groeit op natte, maar ook 

op zure droge zandgronden. Van juli tot september 

bloeit hij met lange, smalle pluimen, die wel 40 cm 

lang kunnen worden. Hij overheerst snel en zo wordt 

duidelijk dat voortdurend onderhoud nodig is 

.    O.Slot  
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Camouflage, bedreiging en mimicry 
 
Insecten hebben veel manieren om te 
proberen te ontsnappen aan hun belagers. 
Sommige nachtvlinders lijken op groene 
bladeren (zomervlinders van de spanner 
familie) of herfstbladeren of takjes 
(Wapendrager) en rupsen lijken vaak op 
twijgjes. Andere insecten bedreigen met hun 
uiterlijk. De mooie ogen van de Dagpauwoog 
moeten de aandacht wegtrekken van het 
kwetsbare lichaam. De Pauwoogpijlstaart 
heeft een bruine camouflage kleur maar als 
gevaar dichtbij komt, laat hij zijn 
ondervleugels met twee doordringende 
“ogen” zien die zijn vijand laten schrikken. 

        Hommelreus 

Volucella bombylans  
 
Bijen, wespen en veel vliegen 

gebruiken felle kleuren; meestal geel en 
zwart om te waarschuwen dat ze niet lekker 
zijn maar ook gevaarlijk met hun angels. 
Vliegen hebben natuurlijk geen angels 
hoewel sommige behoorlijk kunnen bijten 
met hun monddeel; ze gebruiken mimicry 
van wespen of bijen om hun vijanden op 
afstand te houden. 

 
 

       Pauwoogpijlstaart 

         Op een zomerse dag vormen de bloemen van de Berenklauw en andere schermbloemigen een 
gespreide tafel voor allerlei insecten. In eerste instantie is het moeilijk te zien welke daarvan wespen 
en bijen zijn en welke vliegen. Een goede karakteristiek om op te letten is de lengte van de antennen of 
sprieten. In het algemeen zijn de antennen van wespen en bijen lang en die van vliegen kort, hoewel er 
een paar zweefvliegen zijn die door evolutie 
langere sprieten beginnen te krijgen. Onlangs 
fotografeerde Henk van Woerden de Grote 
fopwesp (Chrysotoxum cautum), een  
zweefvlieg met redelijk lange antennen. Bijen 
en hommels zijn meestal behaard zodat het 
gemakkelijker is om stuifmeel mee te nemen 
naar hun broed. Koekoeksbijen daarentegen 
leggen hun eieren in de nesten van andere bijen 
en hoeven alleen stuifmeel voor eigen 
consumptie te verzamelen en lijken vaak op 
wespen. Zo heb je de Roodharige wespbij die 
op de Grijze zandbij parasiteert (ondanks de 
“roodharige” naam lijkt deze bij meer op een 
wesp dan een bij). Deze insecten voelen zich 
redelijk veilig op Bereklauw en andere 
bloemen dankzij hun felle kleuren en de         Wespbij of koeksbij 
veronderstelling dat ze een angel hebben.  
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     Onlangs is het mooie boek van de Nederlandse Zweefvliegen (nummer 8 in de serie van 
Nederlandse fauna) verschenen. Er staat een beschrijving van alle Nederlandse soorten, hun 
verspreiding en ecologie. Een prachtig boek! Een interessante familie van de zweefvliegen is de 
Volucella familie die hommels nabootsen. Ze hebben de Nederlandse naam van Reuzen gekregen 
omdat ze de grootste onder de zweefvliegen zijn. Er komen 5 soorten in Nederland voor en 3 heb ik in 
Heerde en omgeving gezien, meestal in de overgang van bos of singel naar lagere begroeiing 
(ecologen bevelen aan dat er minder abrupte overgangen komen tussen bos en weilanden). Iedereen 
kent hommels druk zoemend tussen de bloemen en dan valt een erg rustige hommel op een 
schermbloemige (niet echt een hommelbloem) op. Zweefvliegen hebben een korte tong en kunnen niet 
dezelfde bloemen bezoeken als hommels en bijen. 
 
 

 De Volucellas of Reuzen hebben een interessante 
levenswijze door hun eieren in hommel nesten of 
die van plooivleugel wespen te leggen. De 
Hommelreus (Volucella bombylans) heeft drie 
verschillende kleurvormen: zwart met een 
oranjerode achterlijfspunt die een Steenhommel 
nabootst, geel met zwarte strepen die op een boom- 
of weidehommel lijkt en een zeldzamer soort met 
een rode achterlijfspunt. Je zou verwachten dat de 
Hommelreus een hommelnest zou kiezen dat 
overeenkomt met zijn eigen kleur, maar dat blijkt 
niet het geval te zijn. 
 
 
 Hoe voorkomt de Hommelreus dat ze niet wordt 
gezien als een indringer in het nest? Waarschijnlijk 
heeft het iets met geur te maken. Vrouwtjes zijn 

      Witte reus Volucella pellucens      geobserveerd die voor een hommelnest uitgebreid  
 
poetsbewegingen over hun vleugels en achterlijf 
aan het maken waren, kennelijk om de geur van 
het nest over zich heen te verspreiden. Ze gaan 
naar binnen net na een hommel om te voorkomen 
dat ze een vertrekkende hommel tegenkomen. De 
larven van de Hommelreus leven van het afval en 
dode larven van de hommels en lijken geen 
schade te veroorzaken aan de hommels. Het 
voordeel voor de Hommelreus is duidelijk: een 
beschutte omgeving met een voedselvoorraad en 
nadat de hommels het nest hebben verlaten 
(alleen de hommelkoningin overleeft de winter) 
hebben de Hommelreuslarven een comfortabele 
plek om te overwinteren. De Witte reus 
(Volucella pellucens) en de Stadsreus (Volucella       Stadsreus Volucella zonaria 
zonaria) tonen vergelijkbaar gedrag maar dan in wespennesten. 
     De evolutie van insecten zowel van hun uiterlijk als ook hun gedrag blijft boeien en verrassen. 
 
Verwijzing: De Nederlandse Zweefvliegen; Menno Reemer et al; KNNV Uitgeverij. 
 

Hilary Jellema-Brazier 
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HOOP doet leven! 
 

Nauwelijks is een verse koeienvla gevallen of honderden vliegen, kevers 
en wormen storten zich bovenop hem. Daarna wordt er druk 
gewedijverd om de beste plek in de mest. Een kijkje in deze bizarre 
wereld waar men naast drek vooral elkaar opeet. Ik waarschuw alvast. 
Dit wordt een beetje een vies praatje. Het gaat over poep. Er staat in de 
natuur een heel leger van dieren klaar om in de mest te duiken. Vooral 
koeienmest. Alleen ruimen zij het niet op. Ze doen er veel creatievere 
dingen mee. In en rond de koeienvla bestaat een ongekend ingewikkeld 
netwerk van insecten dat zonder die mest zelfs niet tot nakomelingschap 
zou komen. Het gaat om tientallen soorten die met duizenden 

exemplaren in een koeienvla leven. Dat doen ze niet allemaal tegelijk. De soorten volgen elkaar in snel 
tempo op. Dat hangt dan weer samen met de ouderdom van de koeienvla. Die ouderdom en de afbraak 
van de mest is weer afhankelijk van het jaargetijde, de plek waar de vla “gedropt” wordt, de 
temperatuur, wind, regen en zonneschijn. Bovendien is de insectenwereld in een vla vlakbij een bos 
heel anders dan die op een weiland. 
 
Vliegen zitten al op de mest voor die de grond raakt. 
Eigenlijk is al ons melkvee voortdurend aan de diarree. Het Engels raaigras dat onze weilanden siert, 
is zeer eiwitrijk. Goed voor de melkproductie. Maar de koeien gaan er wel van aan de poeperij. Veel 
insecten zijn juist op deze drek ingesteld. Als je de koeienvla volgt vanaf het moment dat hij valt tot 
zijn uiteindelijke verschrompeling, kom je de wonderlijkste dieren tegen. 
De eerste golf insecten die op de nog warme vla afkomt, zijn vliegen. Sommige zitten al op de mest 
voordat die de grond heeft geraakt. Vooral de kleine steekvlieg Haemotobia irritans.  
Deze vlieg kiest juist de nog warme mest uit, omdat zijn eieren zich dan sneller 
ontwikkelen. Die “pioniers” onder de vliegen hebben bijna allemaal een legapparaat 
dat alleen geschikt is om eieren in de zachte mest te plaatsen. Sommige eieren 
hebben een ademhalingsbuis, bijvoorbeeld die van het wenkvliegje Sepsis cynipsea. 
Andere halen adem doordat hun ouders luchtbellen maken in de bovenlaag van de 
mest. 
Sommige vliegen leggen geen eieren omdat deze te kwetsbaar zijn maar baren 
jonge larven die meteen aan het eten slaan. De prachtige vlieg Mesembrina 

meridiana doet zelfs allebei. Afhankelijk van de omstandigheden legt hij één ei of 
één larve per keer, per koeienhoop. 
Muggen- en vliegeneieren komen meestal de tweede dag uit. De larven eten zich 
een weg naar boven tot net onder het oppervlak, omdat daar de meeste zuurstof zit. Daar blijven ze tot 
ze volwassen zijn. 
Ook kevers leggen hun eieren in de koeienpoep. De meest voorkomende is Sphaeridium 

scarabaeoides.  
Een tor die nauw verwant is met de spinnende waterkevers. Misschien duikt hij er daarom helemaal in 
onder. Hij zwemt werkelijk in de mest. Door die zwembewegingen maakt hij een heel tunnelstelsel. 
Daar blijft zuurstof in achter die weer essentieel is voor insecten, schimmels en bacteriën. Een 
algemeen voorkomende mestbewoner is de gewone drekvlieg Scatophaga stercoraria. Hij legt 
schitterende eieren in de mest. De larve leeft van de mest, de volwassen vliegen zijn rovers die kleine 

vliegjes en mugjes overvallen en leegzuigen. Al heel vroeg in het voorjaar komen 
ze in actie. Dat kan doordat ze als volwassen insect overwinteren. Zo zijn er nog 
tientallen andere vliegensoorten, allemaal verslaafd aan koeienpoep. Na drie dagen 
is er een stevige korst op de koeienvla gekomen. Iedereen die wel eens door een 
weiland loopt, kent het gevaar: de bedrieglijke onschuld van zwarte, dikbekorste 
vlaaien. Zodra je er argeloos op trapt, zinken je voeten weg in een zachte, 
lichtbruine brij. In deze substantie breekt de strijd los. De meeste vliegenlarven 
hebben zich volgegeten met mest en stappen nu over op een ander menu: 
soortgenoten. Vliegen van andere soorten zijn nog veel minder veilig.  

 
                  Koeienvla 

 
Haematobia 

irritans 

 
Sphaeridium 

scarabaeoides 
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De larven ontwikkelen stevige kaken. Ze zuigen hun slachtoffers leeg en laten de lege huidjes achter 
in de koeienvla. Maar wie denkt dat vliegen het alleenrecht hebben op een mesthoop, zit er naast. 
Spoedig verschijnen de kevers.  
De allerbekendste die zich aan dierendrollen vergrijpen zijn natuurlijk 
verschillende soorten mestkevers. In ons land vooral paardenmestkevers 
en driehoornmestkevers Typhaeus typhaeus.  
De laatste komen op heide en andere zandgronden voor. Ze werken dan 
ook met drogere mest, meestal van konijnen. Daar maken ze balletjes van 
die ze in diep uitgegraven gangen leggen. Gangen van zo’n anderhalve 
meter diep. Geweldig voor planten, want zandkorrels worden hier 
losgewoeld, zodat wortels de ruimte krijgen. Naast de mestbal leggen de 
kevers een eitje. 
De samenwerking tussen mannetjes en vrouwtjes is vertederend. Vaak werken ze samen aan het 
graven van een gang. Zij graaft en werkt het zand tot halverwege omhoog, hij werkt het verder naar 
buiten. Zij legt de eieren, hij haalt de mest. Daar maakt zij dan weer een prop van, waarin de larve zich 
kan ontwikkelen. Hoe groter de prop, hoe meer de larve te eten heeft en hoe groter de uiteindelijke 
kever wordt. Grote kevers maken later weer meer kans op een vrouwtje. Na een week is onze 
koeienvla echt aan het indrogen. Op dit rimpelig excrement, dat al door zoveel beesten is gebruikt, 
komen nieuwe insecten af. Bloeddorstige. Een legertje kortschildkevers Staphylinus olens valt aan. 
Het zijn vreemde creaturen met korte dekschilden en dodelijke kaken. Door rare onvolgroeide 
schilden, waar hun vleugels opgevouwen onder zitten, kunnen ze overal behendig inkruipen. Ze jagen 
op alles wat zich in de koeienvla beweegt. Maar ook kortschildkevers moeten zorgen voor nageslacht. 

Een aantal van hen legt zijn larven in de vla. Die zijn daar allesbehalve veilig. 
Want zij worden weer weggesleurd en verorberd door de spiegelkever Histor 

unicolor, een alleseter die behoorlijk huishoudt. 
Al dit geweld gaat voorbij aan de kleinste kever van de koeienvla, de 
paddenstoelkever Acrotrichus fascicularis. Als de vla ver heen is en schimmels 
het zaakje aan het overnemen zijn, komt dit één millimeter grote torretje in actie. 
De schimmels ontwikkelen kleine paddenstoeltjes die de koeienvla als een 
grijswitte deken kunnen bedekken waardoor de hoop vaak niet eens meer te 
onderscheiden is. Het torretje leeft van deze zwammendeken. 
Tenslotte nog een blik op de allerkleinste inwoners, alleen met een microscoop te 
zien. Het zijn nou niet de prettigste gasten: parasieten, merendeels wormen. Ze 
wonen eigenlijk in de koe maar liften als eitje of jonge worm met diens 

ontlasting mee naar buiten. In de vla wachten ze op een kans om hun gastheren opnieuw te infecteren. 
Een scala van mogelijkheden staat tot hun beschikking. Sommige laten zich opeten samen met het 
gras. Andere liften mee terug met mestvliegen die bij de koeien bloed zuigen. Weer andere klimmen 
op insecten die worden opgegeten door vogels. Via de vogelpoep landen de wormpjes op een ander 
grasland, waar een koe hen weer opslokt. 
 
Uiteindelijk blijft er van de koeienvla niet veel over. 
Maar de draadworm Dictyocaulus viviparus slaat  alles.  
Volwassen dieren infecteren de longen van kalveren. Kleine jonge wormpjes van 
0,3 millimeter kruipen uit de mest en klimmen in de eerder genoemde mini 
paddestoelen. Deze zwammen van de soort Pilobolus crystallinus schieten hun 
sporen weg en de wormpjes liften mee. Zo komen ze via planten rond de 
kalverenvla weer in de longen van een ander kalf terecht. 
Uiteindelijk blijft er van de koeienvla niet veel over. Het netwerk van kevers, 
vliegen, wormen, schimmels en bacteriën heeft de mest zo grondig afgebroken dat de planten in de 
omgeving floreren door de losgekomen voedingsstoffen. Wat van het romige hotel met zijn duizenden 
gasten rest, is een hard, uitgedroogd flensje. 
 
 

Martijn Roos. 
 

 
Scatophaga stercoraria 

 
Typhaeus 

typhaeus  

 
Dyctyocaulus 

viviparus 
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Wat de Goudvinken lieten weten. 
 
Ze zijn toch zo prachtig, die Goudvinken. Helaas op het voer komen ze nooit af. 
Op het voerplaatsje hangt een containertje voor zaden. Laatst kocht ik een morsschotel; dan komt er 
iets minder op de grond terecht. De schotel schroef je gewoon onderaan die koker. 
 
Op het moment van dit schrijven was de lente bezig wat dichterbij te komen. Behalve de 
Sneeuwklokjes enzovoort waren er ook andere tekenen die erop wezen. De Goudvinken aten nog niet 
van de knoppen van de Krentenbomen maar af en toe knabbelden ze daar wel een beetje aan. 
 
Goudvinken kunnen heel lang rustig in een struikje zitten en rondkijken. Zo zag ik vrouwtje Goudvink 
eindeloos kijken naar het voerplaatsje. Ze had dit al jarenlang kunnen waarnemen maar nu was er die 
schotel!! 
Uiteindelijk waagde ze het om op het eten af te komen. Blijkbaar was het lekker en voedzaam. Ze is 
niet meer weg te slaan. 
Het mannetje heeft nog een paar dagen gedraald. 
Nu zijn er twee mannetjes en twee vrouwtjes die af en aan vliegen.  
Ook nu is het glasheldere verhaal: “Dat gedoe met die gaatjes in een koker waar je 
de zaden uit moet pikken is niets voor ons. Waarom heb je die schotel niet eerder 
opgehangen?”  Ja, waarom? 
 
Kijkend naar het vogelgedoe even gniffelen. Het was het vrouwtje dat het 
voortouw nam. 
Ze kan heel gemoedelijk met het andere vrouwtje, een man en bijvoorbeeld een Koolmees op de 
schotel zitten en eten. 
Maar het mannetje – en twee mannetjes!!! – dat is een ander verhaal. 

Louk Witkamp 
 
 
 

Ik heb ook twee koppeltjes Goudvink in de tuin en daarbij valt het me op dat ze dikwijls met vier 
tegelijk op stap zijn. 
Heel frappant is dan dat de twee dames op de prunus, die over de vijver hangt, gaan zitten en een 
beetje blasé toekijken hoe de heren een bad nemen. 
Zelf baden ze nooit of misschien doen ze het liever ergens anders – is het hier gewoon niet chic 
genoeg… 
 

Micky Marsman 
 
 

 
 

Tinkels aanbeveling 
 
Wat zou het leuk zijn als we met dieren konden praten. Misschien zou het een beperkte conversatie 
zijn, maar goed. Met een aantal dieren gaat het communiceren redelijk, maar met vogels?  
Ja, dat gaat toch ook, alleen in dit geval is het meer kijken en luisteren. 
 
Neem nu Tinkel. Tinkel is een Roodborst. Zo genoemd naar de tinkelende geluiden die zo’n vogeltje 
maakt. 
Tinkel kwam dikwijls heel dicht bij me zitten als ik weer eens bezig was de Wilde varkensschade op te 
ruimen. Omleggen van grasplaggen levert voor vogels voedsel op. 
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Ook was hij (of zij?) er als de kippen bij als ik ’s morgens voer in het vogelhuis deed. Altijd hipte het 
vogeltje als eerste naar het bakje met vette havermout. 
 
Op een morgen was het nog schemerig toen ik na dit werkje naar binnen wilde gaan. Vlak voor mijn 
voeten dwarrelde iets neer. Ik dacht een blad, maar het was Tinkel. De vogel hipte vlak voor me uit. 
Wat betekende dat? 

 
Ik hoopte dat ik het goed geraden had en strooide een beetje 
havermout op de grond. De Roodborst dook er onmiddellijk 
op af. 
De aanbeveling luidde: Wij Roodborsten eten liever van de 
grond dan uit die bakjes. 
 
Tinkel heeft enige maanden een voorkeursbehandeling 
genoten. Elke morgen een klein beetje voer op de grond. 
Ook als hij zich gedurende de dag meldde, haalde ik het 
havermoutpotje tevoorschijn. Een beetje tussen duim en 

wijsvinger. Op mijn hurken gezeten zag ik het aan hoe Tinkel vlakbij zelfs het kleinste vlokje oppikte. 
Dan was de boel op en wij beiden waren zeer tevreden. 

Louk Witkamp 
 
 

Een indringend vogelbetoog 
 
Een algemeen dringend vogelbetoog gaat over baden en drinken. 
De vogelbadjes, twee in getal, zijn oud. De ene bak is lek en bladdert. Voor totale instorting wordt 
gevreesd. 
De beste bak staat op de meest geliefde plek. Die is ook oud en voor het geval dát, kocht ik op een dag 
een grote donkergroene onderschotel, bedoeld voor een kuipplant. De maat was ongeveer zoals van 
dat oude ding, maar het zou toch wel een paar dagen duren voordat de vogels zich erin zouden wagen. 
 
Het duurde veel langer en ik werd erg ongeduldig.  
Tenslotte kwamen er een paar Koolmezen. Ze gingen op de rand zitten, namen een 
paar sipjes water en maakten zich uit de voeten. 
 
Eindelijk begreep ik ook deze boodschap: Wij vogels willen een oevertje zoals in een regenplas. Aan 
de randen ondiep en in het midden wat dieper – dan is het geschikt voor alle vogels, kleine of grote. 
 
Het eindigde zo: Ik zette de oude bak weer neer, en die voldeed aan de eisen van de vogels: geen 
vlakke boden maar een punt en een geleidelijk verloop. 
De vogels kwamen zeer snel terug en gingen met meerdere tegelijk baden. 

Louk Witkamp 
 
 

En gie gleuve dat? 
 
Een paar jaar geleden is het afgekondigd: we mogen het hele jaar door vogels voeren. Leuk voor ons 
allemaal en de commercie zorgt dat het zomervoer niet te zwaar is. 
Maar hoe gaat het dan met de jonge vogeltjes? Die moeten toch met insecten gevoerd worden? 
Doen de ouders dat instinctief, ook als er ander voer beschikbaar is? Blijkbaar. 
Toch probeer ik altijd het wintervoer op te maken vóór het broedseizoen, en in de herst weer voer 
kopen. 
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Een paar jaar geleden was er een klein restje pinda’s over. Ik voerde dus door tot een Grote bonte 
specht verschillende keren een pinda kwam halen en die regelrecht naar het nest bracht. Ik ben subiet 
gestopt met de uitdeling. 
 
De vogels, vooral de specht en de Roodborst, zijn dol op vette havermout. Hiervoor doe ik in een klein 
pannetje wat vet (uitgesmolten rundvet van de slager – dat heeft geen enkele toevoeging) en roer daar 
havermout uit het pak doorheen tot de havervlokken geen vet meer opnemen. 
 
Vorig jaar bleef hiervan en van universeel voer een beetje over. 
Op een morgen kom ik beneden. Altijd eerst kijken of er buiten iets leuks te zien is. Nou leuk…. daar 
zit de bonte specht in het voerhuis met schuim om zijn snavel. Hij draait zijn kop heel wonderlijk en 
het ziet er afschuwelijk uit. 
Heeft deze vogel pijn of is hij niet goed snik? 
De kijker erbij gehaald en wat blijkt? Het schuim is geen schuim maar havermout. De vogel legt zijn 
kop zo plat mogelijk neer om tegen de havermout te duwen en zo, moeizaam, tot een brokje te kneden 
en dat brokje, ja hoor, dat gaat rechttoe rechtaan naar het nest. 
En hoe ongelooflijk het ook klinkt, heus waar, het universeel voer, zo rul als het was, ging toch 
dezelfde weg: in balletjes naar het nest. 
 
Zomers voeren doe ik niet meer. Ik geloof daar niet meer in. 
 

Louk Witkamp 
 
 
 

Werkgroep Landelijke Jongeren - KNNV 
 
De Landelijke Jongeren (LJ) is een KNNV werkgroep voor jongeren tussen de 20 en 33 jaar. 

Elke maand trekken we een weekend of een dag de natuur in voor natuurstudie, excursies of 
beheerwerkzaamheden. We overnachten in de wintermaanden in een eenvoudig gebouw. 
Tijdens de zomermaanden gaan we kamperen op een rustige, landelijk gelegen camping. Elke 
maand gaan we naar een ander gebied binnen Nederland. Elk weekend/ dag heeft een apart 
thema, zoals bijvoorbeeld voorjaarsflora of vlinders. We gaan dan op excursie met een 
externe deskundige. Omdat we de kampen voor iedere jongere toegankelijk willen houden, 
zijn de kosten voor deze uitstapjes laag. 
 

Naast de maandelijkse kampen en dagen hebben we een zomer- en 
een winterkamp. Deze duren ongeveer een week. De winterkampen zijn 
tussen kerst en nieuwjaarsdag. De winterkampen zijn traditiegetrouw op 
een waddeneiland, waar we gezamenlijk oud en nieuw vieren. 
Tijdens het zomerkamp kamperen we op een locatie in het nabije 
buitenland. De afgelopen jaren zijn we o.a. naar Wales, Tsjechië en Polen 
geweest. De verkenning van de natuur in de omgeving staat centraal, vaak met  
dier- en plantsoorten die in Nederland niet (meer) voorkomen. 
 

Wil je graag een keer mee op kamp om eens te kijken hoe het er aan toe gaat en of het iets 
voor je is, dan kan dat. Geïnteresseerden zijn altijd welkom. 
Op de website www.knnv.nl/lj kun je meer lezen over de LJ en het actuele kampprogramma. 
Of stuur een mail naar lj@knnv.nl voor meer informatie. 
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ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT FORENZEN VOOR ONDERZOEK 

E-teams gaan dode egels tellen voor 
onderzoek  
 
Om te weten te komen hoe slecht het met de egels in 
Nederland gaat, start de Zoogdiervereniging een grootschalig 
onderzoek in het kader van het Jaar van de Egel. Daarvoor 
zoekt zij nog vrijwilligers, forenzen die dode egels tellen. De 
E-teams gaan tellen zodra de egels uit winterslaap zijn. 

Speciaal voor de onderzoekscampagne Jaar van de Egel gaat de Zoogdiervereniging E-
teams oprichten. Deze egelteams bestaan uit forenzen (auto) die elke dag hetzelfde traject 
afleggen en de wegen in de gaten houden. Zij registreren dode egels. De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen maar er zijn meer mensen nodig. 

Een vergelijkbaar onderzoek heeft eind jaren negentig plaats gevonden en leverde onder 
andere het inzicht op dat naar schatting zeker 100.000 egels per jaar slachtoffer van het 
verkeer worden in Nederland en een aantal aanbevelingen hoe dit aantal te verminderen. Dit 
soort onderzoek levert ook inzicht in landschap en egels. Waar vallen de meeste slachtoffers 
en waar juist niet. 
  
Door ook dezelfde wegen (20 routes) nog eens te monitoren, ontstaat bovendien een goed 
beeld van het aantal verkeersslachtoffers in 2009 en of dit gestegen of gedaald is. Dat geeft 
(rekening houdend met andere factoren) een indicatie van de afname van de populatie egels 
in Nederland. 
  
Meedoen? 
We hebben vrijwilligers nodig voor dit onderzoek. Een overzicht van de trajecten is op 
www.jaarvandeegel.nl (klik op E-team)  te vinden. Ook buiten deze trajecten kunnen mensen 
meedoen. Deze wegen leveren tevens nuttige informatie op voor onze onderzoekers. Het 
gaat zowel om grotere als kleinere wegen. Wie interesse heeft, kan zich melden door een e-
mail te sturen naar: jaarvandeegel@vzz.nl. Doe dat liefst voor eind februari want dan 
beginnen de egels langzaam uit hun winterslaap te ontwaken. 

 
De Zoogdiervereniging maakt zich 
zorgen over de egel en heeft 2009 
tot Jaar van de Egel uitgeroepen. In 
een grootschalig onderzoek 
waaraan alle Nederlanders mee 
kunnen doen, wil de vereniging te 
weten komen hoe het precies met 
dit bijzondere zoogdier gaat en of de 
egel op de Rode lijst van bedreigde 
zoogdieren moet komen. De 

campagne is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van LNV en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
De Zoogdiervereniging, verzamelt gegevens over alle in het wild levende zoogdieren in 
Nederland en zet zich in voor de bescherming van deze dieren: van egel tot eekhoorn, van 
bever tot boommarter en van das tot otter. 
 
Foto: Rollin Verlinde 
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Waargenomen 
 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer: EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker  
HvD.=Harry van Diepen; LW.=Louk Witkamp, MM.=Micky Marsman en F.W. Geertsema-Voerhuis. 
 
VOGELS 
Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 
15/03 4 exx. tot begin mei op terrein 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
31/03 Voor het eerst op ‘morsbord’ onder containertje op vogelvoederplek. 'Noorleholt', 

Norelholtweg, Epe. LW.  
Beflijster  Turdus torquatus  

28/05 1 ex. op Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  

16/04 ♂ gearriveerd. Voor het vierde jaar in successie claimt hij een nestkastje dat nu gelukkig nog 
niet bewoond is. Hij zingt zich bijna letterlijk de longen uit zijn lijfje, maar evenmin als de 
vorige jaren heeft hij succes geboekt.  Toch denk ik af en toe zijn zang nog te horen, dus wie 
weet… misschien verderop toch gelukt? Belvédèreweg, Epe. MM.  

06/05 Gehoord. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
07/05  Idem. 
30/05  5 prachtige jonge diertjes vlogen uit Tongerensche Heide, Epe. EvDT. 
Fitis  Phylloscopus trochilus  

05/04 1e ex. gehoord en toen gezien op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
16/04  Gehoord. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Gekraagde Roodstaart  Phoenicurus phoenicurus  

19/04 1 ex. is weer gearriveerd op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Goudhaantje  Regulus regulus 

21/03 Meerdere exx. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  

15/03 4 exx. tot begin mei. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
31/03 Voor het eerst op ‘morsbord’ onder containertje op vogelvoerplek. 'Noorleholt', Norelholtweg, 

Epe. LW. 
12/04/ 2 ♀ en 1 ♂ gezellig bij elkaar. Tongerense heide, Epe. EvDT.    
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 

07/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
10/05 2 exx. zijn gebleven. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Groene specht  Picus viridis 

25/05 ‘Graast’ mieren. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Grote Bonte Specht Dendrocopos Major 
05/06 Op het hekje nog geen twee meter van mijn raam zit een moeder twee jongen te voeren. Ze 

vliegt elke keer naar de vijver waar ik een paar zoden heb omgelegd. Daar moet iets speciaals 
liggen. Belvédèreweg, Epe. MM.  

Keep  Fringilla montifringilla 
20/03 Een paar exx. tot begin april. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Kleine bonte specht  Dendrocopos minor 

29/03 1 ex. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
30/03 2 ex. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Kneu  Carduelis cannabina  

24/05 1 mooie man met zijn rode borst en rood petje. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Koekoek  Cuculus canorus  

01/04 Norelbosch bij Beukenlaan, Epe. Roep gehoord, heel duidelijk. Heb me in alle ernst 
 afgevraagd of daar iemand met ‘oma’s klok’ door het bos liep. MM.  
18/04 1e keer weer zijn roep over de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
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Koperwiek  Turdus iliacus 

24/03 Groep in de klimop. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  

24/05 3 exx. gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Sijs  Carduelis spinus 

20/03 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Tjiftjaf  Phylloscopus collybita 
01/04 Gehoord. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.   
07/04 Gezien en is gebleven. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Veldleeuwerik  Alauda arvensis  

11/03 1e ex. kondigt de zomer aan Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Zwartkop  Sylvia atricapilla  

06/04 Gehoord. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
07/04 Gezien. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
17/04 ♀ is gebleven. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
       
VLINDERS   

Bont zandoogje  Pararge aegeri 
19/04 Sindsdien nog een enkele keer. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
02/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Boomblauwtje  Celastrina Argiolus  

14/04 1e maal en sindsdien regelmatig. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
02/05 Heel veel exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Brandnetelmot  Eurrhypara hortulata 
30/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
30/03 1e maal en sindsdien regelmatig. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Dagpauwoog  Inachis io  
07/04 1e maal. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Distelvlinder Vanessa Cardui 

28/04 1e heel vroeg dit jaar en steeds exemplaren aanwezig. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
16/05 1e maal. Sindsdien vaak. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
11/04 1e maal. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Groen- en Witbandvlinder Campaea margaritata  

27/05 2 exx. voor de eerste keer gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Groentje  Callophrys Rubi  

22/04 Aantal op het heitje en een enkele in de tuin. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
02/05 Enorm veel exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Groot koolwitje  Pieris brassica 
20/04 Sindsdien nog een enkele keer. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Grote beervlinder  Arctia Caja 

29/05 Schitterende rups gevonden op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
(Klein geaderd ?) witje   
12/04 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Klein geaderd witje  Pieris napi 

16/04 Sindsdien regelmatig. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Klein koolwitje  Pieris rapae 
02/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Kleine vos  Aglais urticae 
29/05 1e maal. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
12/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Koninginnepage  Papilio machaon  

30/05 Voor de allereerste keer gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
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Landkaartje  Araschnia levana 
18/04 1e maal.'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
10/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Oranjetipje  Anthocharis cardamines  

16/04 Sindsdien tot eind mei. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Schimmelspanner  Dysstroma truncata 

31/05 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Speerpuntspanner  Rheumaptera Hastata  

24/04 1e ex. van dit seizoen op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Tauvlinder  Aglia Tau  

19/04 1 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 
03/05 Was aan het patrouilleren langs het onverharde stuk Holleweg, Epe. MM.      

     
ZOOGDIEREN         
Boommarter  Martes martes 

Begin mei is in ons vakantiehuis in Vaassen een marternest aangetroffen onder het 
dakbeschot. Over een van de jongen heeft dierenarts Jan van Duinen zich ontfermd en als alles goed 
gegaan is, is dit dier naar de Stichting Das en Boom gegaan, om later weer op haar geboorteterrein 
teruggezet te worden. F.W. Geertsema-Voerhuis 
Das  Meles meles  

03/03 ♂ leeftijd 2 jaar. Doodgereden op Pollenseveenweg, Emst. HvD.  
03/03 ♂ leeftijd 1 jaar. Doodgereden op Elspeterbosweg, Vierhouten. HvD.  
06/03 A50 Heerde. Doodgereden. Leeftijd 0, geslacht niet bekend. HvD.  
29/05 Liep op 5 meter afstand te neuzelen. Landgoed Welna, Epe. EvDT.   
Haas  Lepus Europaeus 

Eén keer gezien. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Ree  Capreolus capreolus  

19/03 3 ♀♀♀  'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
15/05 Reegeitje. Sindsdien regelmatig in beeld. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
 In de winter heb ik weinig reeën gezien. Wel hun sporen. LW. 
24/05 Een kalfje van nog geen dag oud. Een beauty! Tongerense heide, Epe. EvDT.   
Wild konijn  Oryctolagus cuniculus 
 De konijnenstand is bedroevend. Slechts één of twee keer gezien. 

'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
Aan de Belvédèreweg, Epe tieren ze welig! Wat ze op het plekje woeste tuin hier vlak voor 
mijn raam niet opknabbelen, stampen ze wel plat! 
Op het grasveld van de buren sprongen er eens vroeg in de avond tien rond. MM.  

Wild zwijn  Sus scrofa   
02/05 3 of 4 exx. + 15 kleintjes. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.  
31/05 3 of 4 exx. + 4 (?) kleintjes. 'Noorleholt', Norelholtweg, Epe. LW.      
    
AMFIBIEËN/REPTIELEN         
Adder  Vipera berus  

20/03 1e ex. dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
09/05 2 ♀♀ vlak bij elkaar. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Gewone pad  Bufo bufo  

17/03 Geluid van veel exx. op Landgoed Feithenhof, Epe. EvDT.  
Hazelworm  Anguis fragilis 

17/04  3 exx. en later nog eens één gezien. Ook een dood exemplaar gevonden. 'Noorleholt', 
Norelholtweg, Epe. LW.  

Zandhagedis  Lacerta agilis  

27/05 Zij groef een holletje voor haar legsel. Tongerense heide, Epe. EvDT.  
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