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Stuurpraat 
  

Als u dit leest, zijn met zekerheid de kerstdagen achter de rug en staat hopelijk de jaarwisseling nog 

voor de deur. Ik spreek namens het bestuur bij deze dan ook de wens uit dat de Kerstdagen bij jullie 

allen goed zijn verlopen en dat ook de jaarwisseling dat nog mag gaan doen. 
 

Voor U allen een Gezond en natuurlijk een Natuurlijk 2010 toegewenst. 
 

Het bestuur hoopt weer velen van u te mogen begroeten op de 
 

10 januari geplande Nieuwjaarswandeling met Receptie. 
 

De organisatie hiervan, wederom door Bauke verzorgd, zal ongetwijfeld weer resulteren in een fraaie 

en interessante wandeling met receptie na afloop. 

 

We hebben een rustig najaarskwartaal achter de rug. Het vele slechte weer zal het merendeel van u 

binnen hebben gehouden. De uitzondering hierop is ongetwijfeld de paddenstoelenwerkgroep. Deze 

heeft ons dit seizoen weer op een fraaie excursie getrakteerd. Het grote aantal bezoekers heeft met hun 

komst de organiserende paddenstoelenwerkgroep  onder leiding van Janus en To Crum, dan ook geen 

groter compliment kunnen maken. Deze excursie blijft toch altijd weer een publiekstrekker. 

Ondanks het gure weer heeft toch ook het najaar altijd weer z’n “beleef” momenten. De eerste 

klapekster weer te spotten, is ieder jaar weer een verrassing. Hij werd op 22 november waargenomen 

op de Tongerense Heide. 

 

In deze, ook voor het bestuur rustige periode, wordt langzaamaan weer naar de Algemene Leden 

Vergadering toegewerkt. Aandachtspunt is onze financiële strategie voor de vereniging. 

De penningmeester praat u in een apart artikel hierover bij. Puzzelend over onze financiële positie 

worden op zo’n moment zaken wel heel helder. Zaken die je anders zo vanzelfsprekend ervaart. Dit is 

het geval met de kostenpost op de begroting van Natuurklanken. Het is bij nader onderzoek niet 

Natuurklanken zelf waar de meeste kosten mee gemoeid zijn, maar de verzending is hier bijna het 

dubbele van. 

 

Dat brengt je op zo’n moment tot het besef wat de bijdrage is van al die bezorgers binnen de 

vereniging, die Natuurklanken bij andere leden bij hen in de buurt bezorgen. Zij zijn dan ook een 

bedankje en vernoeming zeker waard. 

Het zijn: Frans Bosch, Anka Ebens, Rob Gerrits, Hilary Jellema, Dik Koopmans, Margriet Maan, 

Erik Murris, Bauke Terpstra, Wout Boomsluiter, Chris Drevijn, Marianne Faber, Lous Heine, 

Rudi Heideveld, Marcel Langevoort, Micky Marsman, Oeti Slot, Gerard Plat en Joop Wiessenberg 

die onder leiding van Wim en Paula Bijlsma er ieder kwartaal weer voor zorgen dat u Natuurklanken  

bezorgt krijgt. 

De inzet van al deze leden zorgt er wel voor dat de vereniging geen kosten hoeft te maken m.b.t. 

verzenden via TNT. We hopen dan ook dat we ook voor de komende periode op deze mensen mogen 

rekenen. 

 

Met deze dankzegging sluit ik af en hoop U allemaal in 2010 weer in goede gezondheid te mogen 

ontmoeten, te beginnen met de nieuwjaarswandeling. Tot zolang, een mooi winterseizoen met veel 

sneeuw en weinig regen, hoewel iedereen daar anders over mag denken. 

 

 

Namens het bestuur,  

de voorzitter, 

Ed van Dalfsen 
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Uitnodiging 
 

AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
die op 

 

donderdag 18 februari 2010 
 

in de Eper Gemeentewoning-locatie Stationsstraat-zal worden gehouden. 

 

Aanvang 20.00 uur. 
 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2009 nr. 2. 

Eventueel na de pauze een presentatie van Bauke Terpstra. 

 

 

Agenda 
 

 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2009 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

• KNNV ledenwervingsjaar (10-10-2010) 

• Jaarplan 2010 

• Afdelingspluim 

• Vacatures 
5. Jaarverslag 

6. Financiën 

• Verslag penningmeester over 2009 

• Verslag kascommissie 

• Begroting 2010 
7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering 

9. Werkgroepen over hun plannen voor 2010 

10. Natuurklanken 

11. Meningen over de aktiviteiten van het bestuur 

12. Suggesties voor het komend seizoen 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Financieel beleid 
  

Alvast vooruitlopend op de Algemene Leden Vergadering (ALV) wil ik alvast een toelichting geven 

op de financiële situatie en het financiële beleid van onze afdeling. Ondanks de huidige recessie 

hebben wij als vereniging daar weinig last van. Het enige wat wij merken is dat het aantal 

opzeggingen hoger is dan het aantal aanmeldingen, maar of dit met de recessie te maken heeft, dat 

weten wij ook niet. Onze financiële situatie is stabiel. 

  

Uitgangspunt bij het financiële beleid is dat wij als vereniging geen winstoogmerk hebben. De 

afgelopen jaren is er een behoudend beleid geweest. We zijn zuinig geweest met uitgaven en de extra 

uitgaven die wij moesten doen werden, zoveel mogelijk, bekostigd vanuit subsidies en sponsorgelden. 

Dit heeft er toe geleid dat wij de laatste jaren ons eigen vermogen op peil hebben kunnen houden. Dit 

eigen vermogen schommelt al jaren tussen € 10.000 - 11.000. Als bestuur zijn we hiermee zeer 

tevreden. We zouden dit graag zo houden; echter de omstandigheden veranderen en als bestuur 

 willen we hierop graag van tevoren anticiperen. 

  

Al jaren voeren we het beleid dat wij de contributie zo laag mogelijk willen houden en 

contributieverhogingen proberen te vermijden. De laatste jaren is er dan ook geen verhoging 

doorgevoerd, maar voor het jaar 2010 lijkt dit bijna onvermijdelijk. Naast het feit dat alle 

kosten toenemen, komt de grootste kostenstijging vanuit het Landelijk Bestuur. Landelijk gezien 

kampt  men al jaren met een negatief exploitatieresultaat. Er zijn chronische kostenoverschrijdingen 

bij Natura en het Landelijk Bureau. Er zijn een aantal bezuinigingen doorgevoerd, maar dat heeft 

echter nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Om dit tekort weg te werken heeft het bestuur in de 

laatste Vertegenwoordigende Vergadering (VV) voorgesteld de afdracht extra te verhogen. Hierdoor 

komt de afdracht in 2010 uit op € 18,75 (was € 17,75) per lid en € 7,75 (was € 7,50) per huisgenootlid. 

De VV heeft dit voorstel geaccordeerd. U zult begrijpen dat dit besluit een directe impact heeft op 

onze financiën; hier zullen wij tijdens de ALV op terugkomen.  

  

Een ander punt is het financieren van extra uitgaven door middel van sponsorgelden en/of subsidies. 

Het afgelopen jaar hebben we met zijn allen inventarisaties uitgevoerd op de Renderklippen; een 

arbeidsintensief project, hetgeen uiteindelijk weer moet leiden tot een fraai rapport. We hebben voor 

dit project echter nog geen sponsorgelden of subsidies weten te vergaren. Wij zijn hier hard mee bezig, 

maar als dit niet gaat lukken dan zullen de kosten 100% ten laste van het eigen vermogen komen. 

  

Bovenstaande ontwikkelingen zal het bestuur meenemen in het te voeren financiële beleid. Tijdens de 

ALV zal het bestuur een nadere toelichting geven op het toekomstige beleid. 

  

Rob van de Burgt 

penningmeester 

 

 

 

Jaarverslag Insectenwerkgroep 2009 
 

De insectenwerkgroep telt momenteel 16 leden en enkele belangstellenden. Door ziekte en wegens 

andere bezigheden waren niet altijd alle leden betrokken bij de verschillende activiteiten, zoals 

excursies en werkgroepbijeenkomsten. 

 

De insectenwerkgroep houdt zich bezig met onderzoek, studie en inventarisatie van allerlei soorten 

insecten. Het accent ligt hierbij vooral op dag- en nachtvlinders en libellen. Maar ook aan andere 

soorten, zoals (zweef)vliegen, sprinkhanen, bijen, wespen, hommels en allerlei soorten (loop)kevers 

wordt aandacht besteed. 
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Dagvlinders 
Dit jaar werden er meer dagvlinders 

gezien dan het vorige jaar. De 

Distelvlinder werd al vanaf het 

voorjaar, soms in grote aantallen, 

waargenomen. O.a. Dagpauwogen, 

Kleine vossen, Atalanta’s en 

Gehakkelde aurelia’s werden vaak 

gezien. In het voorjaar werden op de 

heide (o.a. de Renderklippen) veel 

Groentjes gezien en Boomblauwtjes in 

de zomer (o.a. de Renderklippen). De 

verschillende soorten Zandoogjes 

vooral het Bont zandoogje kwamen 

veel voor. Een uitzondering hierop was 

de Argusvlinder. Deze vlinder werd 

weinig gezien. De diverse Witjes, met 

uitzondering van de Citroenvlinder, deden het ook          Braamvlinder (door Hilary Jellema) 

redelijk goed. In de maand september werden o.a. op de Renderklippen veel Kleine vuurvlinders 

gezien. Bijzonder waren de waarnemingen van een Koninginnepage en een Keizersmantel op het 

terrein van onze voorzitter. Ook het Heideblauwtje werd veelvuldig gesignaleerd (o.a. de 

Renderklippen). 

Dikkopjes werden minder gezien. Het Zwartsprietdikkopje liet het bijna helemaal afweten. Met de 

Bosparelmoervlinder gaat het nog steeds niet goed. Op de monitoringroute in het Kroondomein  

werden ook dit jaar geen vlinders waargenomen. Op enkele andere plaatsen in het Kroondomein komt 

de soort nog wel voor. 

 

Libellen 
Van de echte libellen werden naast de algemene soorten, zoals o.a. de Viervlek, de Platbuik, de 

Gewone oeverlibel, de Blauwe glazenmaker, de Bruine glazenmaker, de Paardenbijter, de Grote 

keizerlibel en enkele soorten heidelibellen, ook de Smaragdlibel (o.a. Pluizenmeer), de Noordse 

witsnuitlibel, de Glassnijder, de Bandheidelibel (Landgoed Frieswijk) en de Plasrombout (langs een 

van de Weteringen) waargenomen. 

Van de juffers o.a. veel Watersnuffels, Vuurjuffers, Weidebeekjuffers, Lantaarntjes en verder de 

Variabele waterjuffer, de Azuurwaterjuffer, de Houtpantserjuffer en de Grote roodoogjuffer. 

 

Activiteiten van de werkgroep in 2009 
Werkgroepbijeenkomsten in de Eper Gemeente Woning 

12 januari Lezing met diapresentatie door Albert Lutjeboer 24 deelnemers 

 9 februari Lezing met beamerpresentatie door Jeannette Hoek 20 deelnemers 

 9 maart Werkgroepmiddag + diapresentatie   14 deelnemers 

 5 oktober Werkgroepavond + diapresentatie     8 deelnemers 

 9 november Dia- en beamerpresentatie door Cintia en Henk  13 deelnemers 

 

Excursies 
  9 april  Inventarisatie Renderklippen     7 deelnemers 

23 april  idem       9 deelnemers 

14 mei  idem       9 deelnemers 

18 juni  idem       9 deelnemers 

16 juli  idem       6 deelnemers 

23 juli  Excursie Smitsveen        afgelast 

10 augustus Excursie Frieswijk               11 deelnemers 

20 augustus Inventarisatie Renderklippen    9 deelnemers 

17 september idem       7 deelnemers 
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Andere activiteiten 
21 maart Nationale Vlinderdag Wageningen   4 deelnemers 

28 augustus Nacht van de nachtvlinder       afgelast 

 

Monitoringroutes Vlinders 
Oude spoorbaan Epe-Heerde      Hilary Jellema   

Wisselsche Veen       Mia Leurs/Jean Felix 

’t Harde bij A28 (Heideblauwtje)     Jan Kuijper 

Renderklippen/Schaapskooi (Heideblauwtje)    Diet de Ridder 

Kroondomein (Bosparelmoervlinder)     Bertus Hilberink 

Enkele leden noteren de eigen waarnemingen van vlinders en/of libellen en geven deze informatie 

door aan de Vlinderstichting. 

De contacten met de insectenwerkgroep Apeldoorn zijn wat verflauwd. Momenteel vindt er geen 

uitwisseling plaats. 

 

                                                                                                                Bertus Hilberink 

 

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2009   
Ledenaantal 17. Aan de activiteiten nemen gemiddeld 6-8 personen deel, met eenmaal een uitschieter 

van 16 ! 

In het winterseizoen kwamen we 5 keer bij elkaar. Bezigheden: dia’s Bulgarije, determineren 

omgevingssoorten, knoppen van bomen en kustsoorten, door Margriet meegenomen uit Zeeland.  De 

eerste maanden van het jaar konden we niet terecht in de Eper Gemeentewoning, uitgeweken naar de 

Berghoeve in Wissel. 

Met 7 personen zijn we vertegenwoordigt op de florondag, een initiatief van district 6 (Beneden-IJssel, 

Piet Bremer) en met 10 personen (Flevoland, Egbert de Boer) ditmaal georganiseerd door Egbert. 

 

BUITENACTIVITEITEN 

  11 mei Renderklippen, het Wollegrasven doet zijn naam eer aan. Stonden er een paar jaar 

geleden nog maar enkele planten van het eenarig wollegras, nu telden we er zeker 20! 

Ook de eerste zonnedauw liet zich al zien. 

  18 mei Oenerweg Heerde. De bermen zijn al gemaaid, toch 139 soorten gevonden. Mede 

doordat in het hok veel variatie is in bodemtype. Ruw parelzaad, waarvan één 

exemplaar, voor de eerste keer gevonden door onze werkgroep. 

  23 mei Publieksexcursie Vosbergen. Vooral de slootjes met waterviolier maken veel indruk. 

  25 mei Emsterbroek. Terrein van het Waterschap, enige jaren geleden is het afgegraven, 

daarna verscheen het melkviooltje. Maar helaas nu niet gevonden. Een floristisch 

rijke plek, 141 soorten. Echte koekoeksbloem, grote- en moeraswederik, 

moerasvaren, blauwe zegge en veel geelgroene zegge met het kenmerkende afgezakte 

onderste aartje. Terrein wordt af en toe begraasd door paarden. 

   3 juni Met Egbert naar zijn Floron-district de Flevopolder, Revebos tegen de randmeren. 

Leuk omdat je soorten tegenkomt die niet of nauwelijks voorkomen in onze regio. 

Zoals gladde vrouwenmantel, kamgras, zeegroene rus en moeraszoutgras. Het was 

erg koud. Gelukkig viel het de langsrijdende motoragent niet op dat we ons met zes 

personen in één auto hadden gepropt. 

   8 juni 

 

 

 

 

 

Renderklippen, omgeving Galgenberg. Vier trajecten gedaan voor het gezamenlijk 

project. Vooral leuk is de vondst van klein warkruid, vroeger beter bekend onder de 

naam ‘duivelsnaaigaren’. Verder vermeldenswaardig noorse ganzerik en bosaardbei 

uit de potentillafamilie, veenbies en mannetjesereprijs. Ook nog even naar het 

voormalig parkeerplaatsje gelopen met als resultaat; borstelgras, heidespurrie, 

bosdroogbloem, grondster en één gevlekte orchis.  

  15 juni Heerde, Apeldoorns kanaal en Grift. Totaal 201 soorten, waarvan 10 aandachtsoorten 

én dubbelloof met rode lijst status. Vooral  grote boterbloem, maar ook dotterbloem, 

zomerfijnstraal, dicht langbaardgras, beekpunge en de vijf geraniumsoorten worden 
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uitgebreid bekeken. De gele maskerbloem die we vinden staat dicht bij een 

nieuwbouwwijk en zal wel een ontsnapte tuinplant zijn, net als één van de geraniums. 

  22 juni 

 

 

 

Een km hok tussen Emst, Oene en Nijbroek. Vandaag 159 soorten gevonden, 

waarvan goudhaver op de rode lijst staat. Van de aandachtsoorten valt de enorme 

hoeveelheid waterviolier op, maar ook kleine bevernel, zwanenbloem, echte 

koekoeksbloem en grote kattenstaart. 

Van de wikke soorten vinden we er vijf: vogel-, ringel-, vergeten-, heggen- en 

vierzadige wikke. Verschil tussen ringelwikke – vuilpaars van kleur en maar twee 

zaadjes per peul - en vierzadige wikke – roodpaars en uiteraard vier zaden in de peul 

- wordt bekeken. 

De gewone bermzegge zien we ook niet zo vaak, maar is hier goed aanwezig. Ten 

noorden van het hok groeit een grote boterbloem, gaat het beter met deze soort? 

Een hoornaarvlinder krijgt alle aandacht. 

  29 juni Renderklippen, we beginnen op het speel/vliegerveldje. Een schraal graslandje met 

o.a. eenjarige hardbloem, zandblauwtje, klein tasjeskruid, aandachtsoort hazenpootje 

en de rode lijst soort slofhak. 

Via het leempad lopen we naar de sprengen, waar we dubbelloof (rl gevoelig) vinden. 

In de bermen van het pad groeit kleine leeuwentand en rode lijstsoort borstelgras. Een 

deel van de struikhei is hier nog vrij jong,  klein warkruid (rl kwetsbaar) profiteert 

daarvan. We vinden enkele planten.  

   6 juli Heerde, Bijsterboschweg. De leukste vondst is die van de dauwnetel, een 

aandachtsoort. Het is een akker(on)kruid, die door de komst van maïs zeldzaam is 

geworden. Gewone ossentong valt ook op.  

Voor degene die denkt dat er maar een soort vetmuur is, het liggende, moet de flora 

er maar eens op na slaan. Wij determineren de uitstaande vetmuur. 

Totaal 245, waarvan 15 aandachtsoorten en 1 rode lijst : dubbelloof. 

  13 juli I.v.m. de toekomstige hoogwatergeul hebben we besloten enkele hokken in dit gebied 

te inventariseren, met nadruk op de sloten. Vanavond zijn we aan het eind van de 

Assendorperstraat, Heerde. De slootjes zijn wel soortenrijk, maar helaas is een deel al 

geschoond. We vinden de fijne waterranonkel (a-soort) en een heel klein plukje van 

de klimopwaterranonkel (rl kwetsbaar), ook gekroesd fonteinkruid en watergentiaan 

wil ik noemen. 

  20 juli Heerde, Ziebroekseweg. Ook weer voornamelijk de slootjes, hoewel de schrale berm, 

bij goed beheer wel potentie heeft. Brunel en zenegroen overleven hier de 

klepelmaaier. In de sloot valt vooral de grote watereppe op. 

  27 juli 

 

 

 
 

 

Doel van deze avond is het Pluizenmeer. We starten ook nu weer bij de schaapskooi, 

we moeten dus even een stukje lopen. Bij het meertje komen de eenden enthousiast 

op ons af, helaas we hebben geen lekkere hapjes bij ons. 

De meest voorkomende plant is wel het pijpenstrootje. Tot onze verbazing staan er 

twee flinke pollen hangende zegge aan de rand van het water en in het meer groeit 

een waterlelie, na later blijkt met roze bloemen. Iemand vond kennelijk dat de boel 

daar wat moest worden opgevrolijkt. Aan de achterkant van het meertje veel veenmos 

en ook veenpluis en de witte en bruine snavelbies. 

Terug nemen we nog even een stukje Renderklippenpad. Een heel klein plantje van 

de gewone agrimonie staat hier in bloei. Inmiddels verwijderd door de wilde varkens. 

Aan de andere kant van het pad staat een egelantier. De bekende appeltjesgeur is 

goed te ruiken. 

   3 augustus  Wapenveld, Luttenbroekseweg. Soorten die we ook in de andere sloten hebben 

gevonden. Conclusie is dat de sloten in het gebied waar de hoogwatergeul komt 

soortenrijk zijn. Hopelijk krijgen ze straks wat meer aandacht. 

 10 augustus Km hok 190/488. Net voor de “Knobbel” kruising Elburgerweg, Nwe. Zuidweg, 

Woldbergweg. Het is een regenachtige avond, toch zijn we met 13 personen! 

Totaal 131 planten, waarvan 5 aandachtsoorten en 3 rode lijstsoorten. Grondster, veel 
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borstelkrans en 1 zeeweegbree. Voor de meeste  van ons een onbekende soort. Hoe 

komt die hier? Ook een plant die door het pekelen van de wegen steeds meer in het 

binnenland zal verschijnen?  

In de berm van het fietspad treffen we een hazelworm aan. 

17 augustus 

 

Renderklippen, Eper grondgebied. Welriekende agrimonie (rl kwetsbaar) lijkt zich 

hier goed te kunnen handhaven.                                                                    

24 augustus Nog een keer naar Emsterbroek, bij de Leugebrug. Deze keer vinden we 134 soorten, 

dat brengt het totaal op181. 

29 augustus Publieksexcursie naar de Ossenwaard bij Deventer. Deelnemersaantal 12 . 

Verslag Natuurklanken nr. 4 Margriet Maan. 

 

                                                                                                 Mariet van Gelder 

 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 2009 
Zoals ik al heb aangekondigd in het laatste nummer van vorig jaar, hebben we nu toch heus een 

mossenwerkgroep. We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Zwolle.  
Elja van Dongen, van de afdeling Zwolle, is de coördinator. Ondergetekende is de sous-coördinator. 

De groep telt 11 leden, waarvan 6 tot de actieve kern behoren. 

We hebben contact met de landelijke mossenwerkgroep BLWG. Ons doel is om kennis te vergaren en 

te vergroten en uiteindelijk ook het inventariseren van km hokken. 

 

 7 maart Met 5 personen naar de mossenlezing van de BLWG in Zwolle 

14 maart Engelse werk, aantal deelnemers 10. We hebben 16 mossen in het veld op naam 

kunnen brengen, 3 zijn er meegenomen om thuis te determineren. 

21 maart Renderklippen, met 8 personen hebben we 21 soorten gevonden en op naam kunnen 

brengen. 

 4 april Tuin en omgeving Sprengenweg 5 Heerde 

13 mei Determinatieavond bij Elja. 

10 juni Pollense Veen, uiteindelijk niet doorgegaan vanwege hevige regenval. 

 5 augustus Kloosterbos. Maar vier personen. 

10 oktober Lezing en excursie Wissels Veen, Rudi Zielman van de BLWG. Zeven personen. 

 7 november Zalkerbos. Zeer de moeite waard en voor herhaling vatbaar. Nogal wat zeldzame 

soorten als glad kringmos en knikkersterretje. Ook bijzondere levermossen. 

 9 november Determinatieavond, gevonden soorten Zalkerbos. 

 

                                                                                        Mariet van Gelder 

 

Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 2009 
Door de hoge temperaturen konden we tot ver in het jaar nog paddenstoelen vinden, waardoor al onze 

excursies doorgingen. 

Hoewel er het hele jaar paddenstoelen gevonden kunnen worden, hebben we indertijd besloten om 

vanaf eind augustus/begin september onze activiteiten als werkgroep te ontplooien. 

 

Dit jaar stond in het teken van het project Renderklippen van onze afdeling. 

We bezochten dit gebied in totaal 11 keer, met als traject de Natuurpaden Epe en Heerde. Daardoor 

was de traditionele publieks-excursie langs een deel van het Natuurpad Epe nu ook onderdeel van het 

project (aantal deelnemers 28). 

Verder waren er weer drie werkgroep-avonden. We houden die bij Micky Marsman en dat wordt 

zowel door haar als door de aanwezige andere leden op prijs gesteld. 
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Vanuit de werkgroep werd ook een paddenstoelen-avond voor de afdeling ingevuld, waarvoor 

voldoende belangstelling was (mede door de persactiviteiten van Diny Kornegoor; overigens geldt dit 

ook voor de afdelingsexcursie). 

 

Het aantal leden van de werkgroep bedraagt nu 15. 

Janus Crum 

 

 

Jaarverslag Geologie & Landschapwerkgroep 2009 
 

Geologie en landschap bieden vele mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen, in theorie en 

praktijk, binnen en buiten, binnen de gemeente grenzen maar ook er buiten. Ook geven veel 

onderwerpen die een goede relatie hebben met deze thema’s ons de ruimte om uitstapjes te maken naar 

andere interessante zaken. Kortom er is veel variatie. 

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd deze variatie neer te leggen in ons programma. De eerste 

maand van het jaar hebben we ons bezig gehouden met gesteenteherkenning, hier zijn we al eens 

eerder mee bezig geweest maar om dit lastige onderwerp handen en voeten te geven hebben we de 

basis hiervan nog eens doorgenomen. Echter herhaling zal hier de beste leermeester blijken. Om deze 

redenen verzochten de werkgroepleden om het één en ander nog eens te doen aan het begin van het 

afgelopen jaar. In maart hebben we ons bezig gehouden met het wel en wee van de grote zoogdieren 

die op de Veluwe leefden gedurende een tweetal zeer koude perioden die Nederland kende.  

 

Dan breekt de tijd aan om naar buiten te gaan. Onze eerste verkenning vond plaats rond het 

Uddelermeer een ijstijdrelict in een bijzonder landschap met veel archeogische aspecten. 

Onderweg, op de Elspeterheide, bezochten we een opengewerkte grafheuvel die ons een kijkje gaf in 

het “Leven en doodgaan” van onze zeer vroege voorouders. Schokland was in mei het onderwerp van 

onze aandacht. Dit jaar werd herdacht dat 150 jaar geleden de laatste bewoners werden gedwongen het 

eiland te verlaten. Een eiland met een rijke doch moeizame historie. 

 
     Lunch te Schokland  (door Tjada Amsterdam) 

 

Na het zomerreces werd Havelte en omgeving aangedaan. We beklommen de Havelterberg en de 

Woesterberg en keken naar de geërodeerde gevolgen van een voorbije ijstijd, zochten naar keileem en 

keien en verbaasden ons over de grote brokken noordelijk materiaal, afkomstig uit Scandinavië, in de 

omgeving van Steenwijk.  

Oktober bracht ons iets bijzonders. Tussen Ommen en Oudleusen waren we in de gelegenheid de Laag 

van Usselo te aanschouwen in het weiland van een goedwillende boer. Deze laag geeft al jaren veel 

stof tot heftige discussies in geologieland, tussen aanhangers van vulkaanuitbarstingen en anderen die 

een inslag van een meteoriet verantwoordelijk houden voor de vorming van deze laag. Als afsluiting 

van dit jaar brachten we een bezoek aan de particuliere verzameling van Louis Verhaard in Olst. 

 

Bauke Terpstra 
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Algemeen Programma voorjaar 2010 
Zondag  NIEUWJAARSWANDELING IN HET KROONDOMEIN 

10 januari Verzamelen op de parkeerplaats aan het einde van de Wieselseweg. 

Start wandeling: 14:00 u. 

Na afloop traditioneel samenzijn/nieuwjaarsreceptie in de “Sprengenhorst”. 

Adres en tijd receptie: Wieselse enkweg 35 te Wiesel/Apeldoorn, 16.00 uur. 

Organisatie Bauke Terpstra tel : 0578-615863. 

Opgave voor 8 januari. 

 

Donderdag WERKGROEPENAVOND 

21januari Alle werkgroepen geven een korte presentatie van de activiteiten van het afgelopen 

jaar. Vanzelfsprekend zal dat over het algemeen over de inventarisaties van het 

jaarproject op de Renderklippen gaan. 

Deze avond is een mooie gelegenheid om met de leden en het werk van de 

werkgroepen kennis te maken. De vorm en de inhoud is aan de werkgroepen. Graag 

wel even afstemmen met Gerard Plat. 

Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe. 

Aanvang: 20.00 u. 

 

 Zondag PRESENTATIE RAPPORT LANDGOED TONGEREN 

7 februari 13.30 u. Ontvangst door mevr. Rauwenhoff. 

14.00 u. Korte wandeling op een deel van het Landgoed. 

15.00 u. Presentatie resultaten. 

16.00 u. Gezellig samen zijn. 

Plaats: Tongerenseweg 212 (laatste boerderij en voormalig Provinciaal steunpunt,

            gelegen voor de rotonde naar 't Harde). 

Aanvang: 13.30 u. 

  

Donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 

18 februari Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene ledenvergadering. 

  Zie hiervoor ook de uitnodiging en agenda elders in dit blad. 

Plaats: Eper Gemeente Woning Stationsstraat 25 Epe. 

Aanvang: 20.00 u. 

  

Donderdag LEZING OVER SPITSBERGEN  
25 maart In deze lezing over dit bijzondere eiland komt aan de orde: 

De rijke historie met o.a. Willem Barentz en zijn volgelingen, 

veel sneeuw en ijs maar ook Geologie en landschap, alsmede  

de bijzondere rijke Fauna en Flora. 

Een verslag van Bauke Terpstra. 

Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 

Aanvang: 20.00 u. 

 

Donderdag Wij zijn nog op zoek naar een goede invulling voor deze avond. 

22 april  Meer hierover in de volgende Natuurklanken die vlak voor deze datum zal  

verschijnen. 

Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe. 

Aanvang: 20.00 u. 

     

1-7 mei  VOORJAARSKAMP IN GEROLSTEIN (VULKAANEIFEL) 
We zijn daar in 2006 geweest en zijn er nog lang niet uitgekeken. Zo zijn er nog wel 

een paar mooie beekdalen en kalkhellingen met orchideeën en vlinders enz. die we 

nog niet bekeken hebben. Voor verdere inlichtingen fam. Bijlsma (0578-614482) of de 

fam. Hofstede (0578-573187) en het inlegvel bij deze Natuurklanken. 
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Programma Insectenwerkgroep 
Maandag 18 januari om 20.00 uur Ds. Prinszaal 

Lezing en dia/ beamerpresentatie door Hilary Jellema 

 

Maandag 15 februari om 20.00 uur Ds. Prinszaal 

Lezing en beamerpresentatie door Henk van Woerden 

 

Zaterdag 6 maart Landelijke Dag van de Vlinderstichting 

Aanvang 10.00 uur, De Junushoff, Wageningen  

 

Maandag  15 maart om 20.00 uur Ds. Prinszaal 

Lezing  en diapresentatie over insecten uit Afrika(Nigeria) door Max Ammers 

 

Bertus Hilberink 

Programma Plantenwerkgroep  
25 januari Dia-avond, afgelopen jaar is Gerard met een KNNV-reis mee geweest naar 

Kazachstan. Vanavond zal hij zijn bijzondere waarnemingen met ons delen. 

Aanvang 20.00 uur Eper Gemeentewoning, Alkoof. 

30 maart Het voornemen is om een determinatie-avond te houden. Hopelijk werkt het weer 

mee en zijn er al planten te vinden.  

20.00 uur, Eper Gemeentewoning, Alkoof. 

 

                                                                                         Mariet van Gelder. 

Programma Mossenwerkgroep 

16 januari IJsseloevers bij Veessen, 14.00 – 16.00 uur. Om 13.45 uur verzamelen bij de 

Rabobank, Eperweg Heerde.  

18 januari Determinatie-avond. We spreken nog af bij wie. 

13 februari Wezeperhei, 14.00 – 16.00 uur. Verzamelen 13.45 parkeerplaats van het station in 

Wezep. 

22 februari Determinatie-avond bij  ??? 

20 maart Zalkerbos, 14.00 – 16.00 uur, verzamelen toegangsweg naar het pontje. 

29 maart Determinatie-avond  bij Elja. 

 

        Mariet van Gelder. 

Programma Geologie & Landschapwerkgroep 
26-Jan:  Een avond om de vakantie ervaringen uit te wisselen, vondsten te bekijken e.d. 

23-Febr: Fossielen staan deze avond op het programma  
25-Mrt:  We verkennen het bijzondere eiland Spitsbergen 

April:  Sprengen en Beken op de Veluwe 

Mei:  Bezoek Naturalis 

Sept:  Excursie naar de Dinkel bij het Lutterzand 

Okt:   Excursie of lezing door de archeoloog Cor van Baarle 

Nov:  Nog in te vullen 

 

Bijzonderheden van bovengenoemde activiteiten worden de werkgroepleden nog bekend gemaakt. Dit 

programma is een voorstel, suggesties en verbeteringen zijn altijd welkom. 

Ook kunnen we inhoud geven aan het milieu, milieuverandering en de invloed op het landschap. We 

onderzoeken hoe we dit in kunnen passen. 

Bauke Terpstra 
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                                Wetens(w)aardigheden voor de jeugd        

Bomen en onweer.Bomen en onweer.Bomen en onweer.Bomen en onweer.    

Koeien schuilen samen onder een boom 

tegen de regen. Het is te hopen dat het 

niet gaat onweren, want elk jaar komen 

ongeveer honderd koeien om het leven 

door blikseminslag. Vaak zijn dat koeien 

die tijdens het onweer schuilen onder 

zwarte elzen, bomen die het meest 

gevoelig zijn voor de bliksem. Dat komt omdat de zwarte els veel langs de 

waterkant staat en de wortels van de boom reiken tot in het grondwater. 

Hierdoor trekken ze bliksem aan, want water en koper zijn goede geleiders 

van elektriciteit. Slechte geleiders zijn hout, aarde en lucht.  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

             zwarte els                                   zwarte els                   warte els                                   zwarte els                   warte els                                   zwarte els                   warte els                                   zwarte els                             elzenproppen                              elzenproppen                              elzenproppen                              elzenproppen                        

    

De zwarte els is bij ons een zeer algemene boom van moerassige plaatsen en 

waterkanten. Bloeit in februari-maart. De mannelijke katjes hangen in trossen 

en zijn donkergeel. De vrouwelijke katjes vormen korte rechtopstaande 

trossen en zijn donkerrood. Ze rijpen in het voorjaar en blijven het hele jaar 

aan de boom. In de winter vormen ze de typische houtige elzenproppen. 

Vogels zijn er dol op. De zwarte els heeft een mooi wintersilhouet.  

 

Nog een voorbeeld van inslag gevoelige bomen. In een weiland staan twee 

bomen, beiden zijn even groot. Alleen is de ene boom dood en kaal en zit de 

andere vol in het blad en is kern gezond. Nu komt er onweer; welke boom 

heeft de meeste kans op een inslag? Dat is de gezonde boom. Omdat door de 

gezonde boom veel sappen stromen voor de voedselvoorziening van de boom. 

Hierdoor geleidt de boom net iets beter dan de dode boom. Nu gaat het 

regenen, loopt dan de gezonde boom nog steeds meer risico? Nee, want  door 

de regen is de stam van de dode boom nat geworden en stroomt het water zo 

langs de stam naar beneden. Hij heeft nu meer  kans op een inslag dan de 

gezonde boom. Maar de gezonde boom is toch ook nat denk je misschien, ja 

maar door de bladeren is de stam goed beschermd en vrijwel "droog", 

hierdoor loopt er bij de gezonde boom niet veel water langs de stam naar 

beneden. 
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 Directe inslag, 

het woord zegt 

het al, is als het 

voorwerp of 

persoon direct 

door de bliksem 

wordt getroffen. 

Directe inslag 

kan ook nog via 

een ander  

voorwerp voorkomen. Bijvoorbeeld: je staat onder een boom te schuilen, de 

bliksem slaat in de boom, maar halverwege de stam slaat de bliksem over op 

jou, omdat je nu eenmaal een lagere weerstand hebt. Je spreekt dan ook van 

een directe inslag.  We kunnen ook nog te maken krijgen met stapspanningstapspanningstapspanningstapspanning. Je 
hebt vast wel eens gehoord hoe je buiten tijdens een onweer het risico van 

inslag kunt verkleinen door jezelf zo klein mogelijk te maken. Voeten tegen Voeten tegen Voeten tegen Voeten tegen 

elkaar,elkaar,elkaar,elkaar, in elkaar duiken en dus vooral nietnietnietniet onder een boom gaan staan.  
    

Op een dag lazen we in de krantOp een dag lazen we in de krantOp een dag lazen we in de krantOp een dag lazen we in de krant:  

5 KOEIEN ONDER BOOM DOOR BLIKSEM GETROFFEN EN OP SLAG DOOD. Hoogst    

waarschijnlijk zijn deze koeien het slachtoffer geworden van het effect van 

"stapspanning". De bliksem was in de boom geslagen en de spanning heeft zich 

door de grond heen verspreid. Doordat de koeien onder deze boom stonden 

bevonden zij zich ook dicht bij het inslagpunt, hierdoor was de spanning 

tussen hun voor- en achterpoten erg hoog waardoor de beesten zijn 

bezweken. De voor en achterpoten van een koe liggen nu eenmaal verder uit 

elkaar dan de pas die wij met onze benen kunnen maken.  

Er bestaat een oud Duits spreekwoord dat zegt : ‘Tijdens onweer moet men 

bij eiken vandaan blijven, maar schuilen onder een beuk is veiliger’. De reden 

zou kunnen zijn: een eik heeft een sterk gegroefde bast, een beuk een heel 

gladde. Daardoor ontstaat er op de beukenstam bij onweersbuien bijna altijd 

een doorlopende stroom water, waardoor de bliksem snel en zonder veel 

schade langs de stam naar de grond geleid kan worden. 

Bij de veel grilliger bast van de eik  

daarentegen wordt die waterstroom 

onderbroken. De bliksem dringt dus verder 

in de boom door en kan daar,   wegens de 

brede vaten en het daarin opgeslagen water 

   stam beuk            stam eik        grote schade aanrichten 

Een blikseminslag in een eik valt dus eerder op dan eentje in een beuk en 

daardoor lijkt het onder een eik gevaarlijker. Veel verstandiger is het bij 

onweer niet onder een boom te gaan staan.  

      O.Slot 
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Onze KNNV Bibliotheek Epe-Heerde 
      Na de verbouwing van de Eper Gemeente Woning was er geen plaats meer voor de kast met onze 

bieb en archief. Het was een verre van ideale plek maar had het voordeel dat je boeken kon lenen 

tijdens avonden van de KNNV. Als voorlopige oplossing staan de boeken nu bij mij aan de 

Mussenkampseweg 1 (tel. 0578 694762) in Heerde. Hier is veel meer ruimte en licht en wij hebben er 

veel oude boeken uitgehaald waardoor het nu veel overzichtelijker is geworden. Alleen vind ik het zo 

jammer dat zo weinig boeken worden uitgeleend. Jullie kunnen een afspraak maken om zelf een boek 

te kiezen maar ook mij vragen om een bepaald boek mee te nemen naar één van onze activiteiten. 

     Veel leuke boeken zijn geschikt voor de lange winteravonden. Een serie Spectrum 

Natuurgidsen over Planten, Vogels, Paddenstoelen en Mossen. Ook is er de Readers 

Digest serie over Insecten, Planten en Bomen. Soms is het leuk om een boek te lenen  

om te zien of je het zelf wilt aanschaffen. Dan is er de serie van de Nederlandse Fauna 

met recent onderzoek over Vlinders, Libellen en Sprinkhanen; duur om te kopen maar 

gratis te lenen! 

     Landschap en Terrein is één van  de onderdelen van de bieb: er zijn oude boeken zoals Ontdek de 

Duinen maar ook splinternieuwe over de Natura 2000 gebieden dat wij onlangs cadeau kregen. 

(Europese Natuur in Nederland in 3 delen: Hoog Nederland, Laag Nederland, Zee en Kust).  

Misschien maak je een uitstapje naar het strand; neem een boek over schelpen mee. De eigen tuin 

brengt vaak verrassingen: egels en allerlei muizen bijvoorbeeld. Er is een erg leuk algemeen boek van 

wijlen Etiënne van Dissel “Geen tuin zonder dieren”, maar ook staan er boeken alleen over zoogdieren 

(wat is het verschil tussen een boommarter en een steenmarter). 

     Er zijn prachtige boeken over planten: de 5 delen van de Nederlands Oecologische Flora 

bijvoorbeeld, hoewel rekening moet worden gehouden met de plantenwerkgroepavonden waar ze vaak 

worden gebruikt. Dan zijn er zowel oude als nieuwe boeken over de Orchideeën van Nederland. Er is 

een fraaie Atlas van de Flora van Oost Gelderland maar ook boeken voor vakantie over de flora van de 

Alpen en het Middellandse Zeegebied. Dankzij Etiënne van Dissel zijn er de nieuwste boeken over 

insecten: de Veldgids voor Nachtvlinders, allerlei boeken over dagvlinders, libellen en zweefvliegen. 

Ook zijn er algemene boeken, bijvoorbeeld Opgewarmd Nederland of het Woordenboek van het 

dialect van Epe. Keuze genoeg dus. 

     Mijn oproep is deze mooie bieb te gebruiken. Er zijn ook oude biebboeken voor een klein prijsje te 

koop; je kan op je gemak rondsnuffelen. Natuurlijk, als iemand weet van een betere en meer centrale 

plek voor onze bibliotheek, hoor ik het graag. 

Hilary Jellema 

  

Planten voor bijenhotels 
In toenemende mate worden er in particuliere en in educatieve tuinen nestkastjes voor wilde bijen 

opgehangen en bijenhotels gebouwd. Dit is toe te juichen. De aandacht voor wilde bijen groeit. We 

moeten deze aandacht proberen vast te houden. Maar we moeten ook teleurstelling proberen te 

voorkomen.  

Nestkastjes voor bijen en minihotels voor bijen worden steeds meer te koop aangeboden.  

Waar men echter vaak niet bij stilstaat, is dat de bijen die de nestkastjes en hotels moeten gaan 

gebruiken vaak speciale plantensoorten nodig hebben. Geregeld komen deze plantensoorten niet in de 

omgeving van kunstmatige nestgelegenheid voor. Dit gebeurt zelfs bij het insecten/bijenhotel van 

Ecomare op Texel! 

Met uitzondering van de roze metselbij, zullen de nestkastjes en bijenhotels onbewoond blijven.  

Om dat te voorkomen heb ik een plantenlijst samengesteld speciaal voor bijen die gebruik maken van 

kunstmatige nestgelegenheid. De link staat op www.bijenhelpdesk.nl 

De meest rechtstreekse link is:    

http://www.bijenhelpdesk.nl/pld/FAUNA/PlantBijHotel2.htm 

Via deze link is ook toegang tot de pagina en de foto's van nestgelegenheid voor bijen. 

  

Ingezonden door Arie Koster (e-mail: arie-itty@planet.nl) 
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Muur en dakbewoners 
Aan planten valt nu niet zoveel te beleven. Daarom de blik maar weer gericht op mossen. 

Schuurdaken zien er momenteel heel interessant uit. Hoe ouder het dak, hoe beter. 

Mooie plukjes mos in allerlei groentinten trekken de aandacht. 

Een van de eerste soorten die je ziet verschijnen op zowel pannen als golfplaten is het Muursterretje 

ofwel gewoon muurmos, Tortula muralis. Ook op beton, keermuurtjes e.d. komt de soort veel voor. In 

het najaar vallen ze op door de heldergroene kleur. Het plantje bestaat uit een  1 cm. hoog rozet met 

tongvormig blad, dat een nerf heeft die als glashaar naar buiten komt. De rozetten rijgen zich aaneen 

tot een toef of zode. 

Muurmos maakt veel sporenkapsels die in verhouding lang zijn. De kapsels staan recht op de steel en 

zijn een groot deel van het jaar aanwezig. De peristoomtanden zijn lang en smal; ze draaien 

spiraalsgewijs om elkaar. 

 

Gewoon muisjesmos, Grimmia pulvinata, is ook een 

goed herkenbare soort. Op warme, droge muurtjes en 

betonpalen, maar ook op daken en metselwerk kun je 

de mooie donkergroene tot muisgrijze kussens van 

deze soort vinden.  De blaadjes hebben een nerf, zijn 

breed lancetvormig en hebben ook een glashaar. Een 

middel waarmee het mos zich beschermd tegen al te 

sterke uitdroging door de zon. De kussentjes zijn 

mooi afgerond en kunnen tot 2 cm hoog worden. 

Hoe droger het is, hoe grijzer het mos. Let in het 

vroege voorjaar op de ontwikkeling van de 

sporenkapsels. Het onrijpe kapsel ligt tussen de 

blaadjes, pas als de sporen rijp zijn zal de steel zich rekken 

en het kapsel oprichten.   

 

Hebben het muur – en muisjesmos zich eenmaal gevestigd, 

dan nestelen zich er al gauw andere soorten  tussen. Het 

muurachterlichtmos, Schistidium crassipilum, is herkenbaar 

omdat het een tot 5 cm hoge toef kan vormen die erg donker 

van kleur is. Het lancetvormig blad heeft een getande 

glashaar. Heeft de plant sporenkapsels, dan is determinatie 

eenvoudig. Het kapselsteeltje is erg kort en als het huikje is 

afgevallen, valt het felrode dekseltje op. 

Zijn de sporen rijp en valt ook het dekseltje af, dan komen de 

rode stervormig uitstaande peristoomtanden in zicht. 

Het is een algemeen mos, maar zeker niet zoveel 

voorkomend als de eerste twee genoemde soorten. 

 

Verder bevinden zich in dit gezelschap meestal ook wel een 

paar toefjes gesteelde en grijze haarmuts. Beiden groeien in 

kleine donkergroene toefjes. 

Gesteelde haarmuts, Orthotrichum anomalum, wordt 1 tot 2 

cm hoog, heeft vaak sporenkapsels met een kort steeltje; het huikje is min of meer behaard. Het rijpe 

kapsel heeft duidelijke ribben. Deze soort verdraagt van al de genoemde soorten het beste schaduw. 

Grijze haarmuts, O. diaphanum, wordt maximaal 1,5 cm hoog en zoekt warme, zonnige plekjes. Het is 

de enige haarmuts met een glashaar. Is het sporenkapsel rijp, dan vallen de 16 lichtgekleurde 

peristoomtanden op. 

 

Bronnen: Veldgids mossen en Beknopte mosflora van Nederland en België.  

 

          Mariet van Gelder 
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As the crow flies? 
30-10-09 

Ik dacht dat ik een visarend had gezien bij Welsum in een boom. Dit kan natuurlijk, want nu is de tijd 

dat ze elk jaar wel gezien worden als ze op doorreis zijn. Maar omdat ik geen verrekijker bij mij had, 

de auto was in de garage geweest, besloten Hilary en ik de volgende dag, 29 oktober, nog eens te gaan 

kijken. We reden vanuit Heerde zo’n drie kilometer voorbij Welsum, maar nee, we vonden geen 

visarend. 

Op de terugweg pauzeerden we, op de middag, bij het bankje dat staat bij Katerstede, de plas 

die tussen Welsum en de IJssel ligt. We bekeken de honderden eenden en ganzen van verschillende 

soorten, de aalscholvers, de futen. Het water stond laag. 

Opeens vloog op vijf meter hoogte, vlak van achter ons, een grote roofvogel recht in de 

richting van de IJssel (atcf), met in zijn klauwen een pikzwarte kraai die niet bewoog. Hij werd 

luidkeels belaagd door een troep van ongeveer vijftien kraaien. Zo gauw de roofvogel boven de plas 

kwam, ontstond een luid gesnater en gegak, terwijl alle eenden, ganzen enzovoorts, zich naar de 

vliegende roofvogel richtten. Hij had een langzame maar krachtige vleugelslag. Toch leek hij moeite 

te hebben met zijn vracht. Hij zakte steeds lager tot de poten van de kraai het water raakten, eerst 

alleen tussen de vleugelslagen van de roofvogel in maar verdergaand sleepten ze door het water. Het 

leek ons dat de honderdenvijftig meter om de plas over te vliegen, maar net gehaald werd. Aan de 

overkant verdween de vogel, na toch nog wat hoogte verkregen te hebben, tussen het kreupelhout. De 

onrust onder de watervogels hield nog wel vijf minuten aan, terwijl ze bleven kijken naar de plek waar 

de roofvogel was verdwenen. 

De roofvogel was ruwweg twee keer zo groot als de kraai, was lichtgrijs gestreept op vleugels, 

borst en staart. Hoewel ik nog dacht aan de ontsnapte zeearend die niets zag in het voetballen bij 

Vitesse, denk ik dat dit wel een havik moet zijn geweest. Helaas hadden we geen camera paraat, maar 

al hadden we er een gehad, dan is het maar de vraag of we geschoten hadden. Het drama absorbeerde 

ons volkomen.  

Bert Jellema 
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Verslag Paddenstoelenexcursie 
 

Zondag 18 oktober 2009 ging ik met mijn opa en oma naar de paddenstoelenexcursie bij de 

Renderklippen. 

 

Ik ging mee omdat mijn opa en oma het organiseerden en ik vond het ook gewoon leuk. 

Het was een geslaagde middag en er was veel belangstelling. Er waren ongeveer 28 mensen gekomen. 

Ik had me helemaal voorbereid en ik had er echt zin in. Ik had een handig tasje meegenomen waar 

mijn verrekijker in zat en een handig bakje waar ik mijn vondsten in kon doen. 

 

Ik heb mooie foto’s gemaakt waaronder: het Kleverig  

koraalzwammetje (hiernaast), het Vuurzwammetje en 

de Rode koolzwam en nog veel meer. 

Mijn opa en oma konden geen foto’s maken want zij 

waren druk om de mensen uit te leggen wat het 

allemaal was. Dus gingen we maar de volgende dag 

maandag 19 oktober foto’s maken en ik ging weer mee. 

We hebben ook weer mooie foto’s gemaakt, vooral veel 

landschapfoto’s. Mijn opa heeft mooie dia’s gemaakt en 

het was weer een geslaagde middag. 

 

We gingen weer terug naar de auto om naar huis te 

gaan. Toen ik thuis kwam, ontdekte ik dat ik mijn 

handige tasje was kwijtgeraakt bij het Hertenkamp in Epe, want daar gingen we heen om foto’s te 

maken. Ik vond het natuurlijk jammer dat ik mijn tasje was 

kwijtgeraakt met mijn handige bakje er in. Mijn opa vond het ook 

jammer en mijn oma ook. Dus mijn opa zei: wij gaan morgen terug 

om het tasje en het bakje te zoeken.  

 

Wij gingen de volgende ochtend 20 oktober weer terug naar het bos. 

De hond Rocky van mijn opa en oma ging ook mee want hoe meer 

zoekers hoe groter de kans was dat we het terug zouden vinden. We 

gingen weer terug naar het Hertenkamp want daar ben ik hem ook 

kwijtgeraakt. De zoektocht duurde niet lang. Want een 

voorbijganger die het tasje had gevonden, had het opgehangen aan 

een paaltje aan het begin bij het Hertenkamp. Dus ik blij en mijn opa 

ook, maar Rocky niet want hij kon niet meer wandelen want we 

hadden het tasje toch al gevonden. Dus we dachten: we gaan toch 

nog maar met Rocky wandelen. 

 

Toen we uitgewandeld waren, gingen we naar huis. Ik heb het 

meteen aan mijn oma verteld dat we het tasje en bakje hadden 

gevonden en mijn oma had meteen wat drinken klaargemaakt met 

iets lekkers. Voor mijn opa een bak koffie, voor mijn oma thee, en 

voor mij warme chocolade melk. 

  

We hebben ook nog de Armbandgordijnzwam gezien in Tongeren. Voor meer informatie over de 

Armbandgordijnzwam kijk dan op www.waarneming.nl en kies paddenstoelen en dan 

Armbandgordijnzwam. 

 

 

Geschreven door: Luc Koutamey, kleinzoon van Janus en To Crum (paddenstoel experts). 
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Beeldverslag paddenstoelenwandeling zondag, 18 oktober 
 

De excursie startte bij de Hertenkamp en volgde het Eper Natuurpad. Ondanks het feit dat er wel 28 

deelnemers waren kon iedereen het verhaal van Janus Crum goed volgen. Hij werd geassisteerd  door 

vier deskundige leden van de paddenstoelenwerkgroep. 

De foto’s zijn gemaakt door de jonge, enthousiaste fotograaf Christiaan van de Burgt. Jammer dat we 

ze niet in kleur kunnen afdrukken.  

 

Muizenstaartzwam (Baeospora myosura) op kegels van 

naaldbomen. Het bijzondere van dit paddenstoeltje is het 

harige worteltje.Toen eenmaal het eerste muizenstaartje 

gevonden was, vonden de kinderen er steeds meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) 

Viltig oranje tot bruin,  met groenige, onregelmatige rand. Groeit zowel op de wortels van levende 

naaldbomen als op stronken.  
 

 

Helmmycena (Mycena galericulata) 

Een grijs-bruin paddenstoeltje met 

een bleke, fijn geplooide  rand. 

Groeit op verterend hout en schors 

van loofbomen. 
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De ijszwam, officiëel  de stekeltrilzwam 

(Pseudohydnum gelatinosum). Een 

bijzondere paddenstoel op een stobbe. 

De steel is gelatine-achtig met 

“stekeltjes” en voelt heel koud aan. 

Bijna iedereen had hem nog nooit 

gezien. Een vondst dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegenzwam (Amanita muscaria). Een 

blikvanger en tegelijk een heel belangrijke 

paddenstoel voor een stabiel en gezond bos. 

Het geslacht van de Amanieten bevat in 

Nederland wel 21 soorten. Het zijn 

mycorrhiza vormers. Hun zwamvlok dringt 

binnen in het wortelgestel van de bomen 

waardoor dat wortelstelsel veel groter wordt en 

op die manier meer water en voedsel kan 

opnemen. 

 

 

 

Verslag  Excursie Geologie & Landschapwerkgroep  
27 september 2009 

 

Op een mooie, zonnige zondag 

gingen we onder leiding van Bauke 

Terpstra op weg naar Steenwijk en 

omgeving. 

Het eerste doel was om een 

hunebed te bestuderen in de 

omgeving van Havelte. Het 

materiaal bestaat uit grote 

steenblokken uit Scandinavië, die 

door het ijs naar ‘hier’ zijn 

verplaatst. ‘Hier’ tussen 

aanhalingstekens omdat het om een 

hunebed gaat dat om planologische 

redenen verplaatst is. Boorgaten 

illustreren deze werkzaamheden en 

waarschijnlijk zijn er ook niet-

zichtbare verbindingen tussen de 

blokken aangebracht. Dat zwakt de 

bewondering voor het Trechterbekervolk dat zo’n 5000 jaar geleden het oorspronkelijke graf heeft 

opgericht mogelijk een beetje af. 

Het omliggende zandgebied herbergt een grote massa vuurstenen, afkomstig uit Zuid-Zweden en 

omgeving. We zagen veelal klein materiaal. 
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Indertijd ontstonden er grote en hoge stuwwallen door de druk van het ijs. Een tweede ijsuitbreiding is 

er daarna weer overheen gegaan en er ook tegenaan gebotst. De stuwwal werd daardoor aanzienlijk 

verlaagd. Daarna deden wind en water hun werk. Zo ontstond de Havelterberg. 

Bij het beklimmen ervan troffen we ook keileem aan. Dit is vooral afgezet als grondmorene en door de 

genoemde geologische veranderingen troffen we het nu aan op de helling bij het beklimmen van de 

trap. 

Het uitzicht bovenop de Havelterberg is beperkt door de hoge begroeiing van het landschap, maar de 

Woldberg (+26 NAP) is nog steeds te zien. 

 

Via Frederiksoord en Eesveen reden we vervolgens naar het qua oppervlakte kleine geologische 

reservaat ‘Wolterholten’ bij het gehucht Tuk, nabij Steenwijk. Dit ‘geologisch monument’ zoals het 

wordt genoemd, bevat ruim 140 steenblokken die van 

informatie zijn voorzien door de KNNV-afdeling 'De 

Noordwesthoek' (van Overijssel dus).  

De foto ervan is afkomstig van de internetpagina van 

deze oorspronkelijke streekvereniging 

(http://www.knnv.nl/noordwesthoek/). Daar kan men ook 

een lijst van de gesteenten vinden. 

 

Het was Bauke weer gelukt om een interessante en 

leerzame excursie te organiseren.  

Bedankt daarvoor Bauke en ongetwijfeld ook door de 

andere deelnemers. 

 

Janus Crum 

 

Het nachtleven aan de Wildkamp te Epe 
 

Nu er een goed boek over nachtvlinders voorhanden is, is het niet moeilijk om nachtvlinders op naam 

te brengen. (Nachtvlinders, Veldgids met alle in Nederland en België voorkomende soorten).  In 

februari 2008 kreeg ik dit boek voor mijn verjaardag en in mei van dat jaar zag ik de eerste soorten.  

 

Meestal komen de vlinders op het raam van onze woonkamer als we ‘s avonds het licht aan hebben. 

De vlinders worden dan gevangen in een loupe-potje of met een netje. Na determinatie worden ze dan 

weer op dezelfde plek losgelaten. Ook heb ik met het vlindernet enkele nachtelijke uren bij de 

buitenlamp naast de voordeur gestaan om de zo gelokte vlinders te vangen. Verder enkele keren met 

smeer gewerkt. Zo zijn in 2008 dertig soorten op naam gebracht (twee soorten alleen als rups gezien) 

en in 2009 52 soorten. Daarnaast zijn er in 2008 nog eens zeven soorten die op naam gebracht zijn aan 

de hand van gevonden vleugeltjes. In 2009 zijn dit er tien soorten. Het totaal aantal soorten 

nachtvlinders van twee jaren is hiermee gekomen op 72. Zie Tabel 1. Soorten nachtvlinders 2008-

2009. 

 

Hoe zit het nou met die ‘gevonden vleugeltjes’? 

Tijdens de leden-voor-leden-avond zijn die 

gevonden vleugeltjes van 2008 getoond. 

Opgeplakt op papier. Het was nog onbekend 

hoe die vleugeltjes bij ons onder de overkapping 

terecht kwamen. Er zijn door verschillende 

mensen ideeën daaromtrent naar voren gebracht. 

In 2009 is het toen meest aannemelijke idee 

bevestigd. De nachtvlinders worden gevangen 

door een vleermuis, die vervolgens rustig aan 

een schrootje onder onze overkapping gaat 

hangen om een vlinder (of vlinders) op te 
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peuzelen. Dit hebben wij een keer gezien op 2 augustus 2009 om 22.10 uur. Na 40 minuten hing de 

vleermuis er nog. 

 

Elke dag verzamelde ik de vleugeltjes die op de grond lagen. Het is even zoeken op de gewassen 

grinttegels, in een rieten stoel, in m’n klompen of laarzen en andere spullen die onder de overkapping 

staan. Mogelijk eet de vleermuis ook wel eens een vleugeltje op? 

Van de meest algemene vlindersoort in 2009, de gamma-uil, zijn bijvoorbeeld 58 linker voorvleugels, 

54 rechter voorvleugels, 58 linker achtervleugels en 46 rechter achtervleugels gevonden. Niet 

compleet dus. Misschien waaien er soms wel wat vleugeltjes weg. Zie tabel 2. Vleermuizenprooien 

2008-2009. 

 

In 2009 heb ik ook gelet op de periode waarin de gevallen vleugeltjes te vinden zijn. Dit was vanaf 11 

juli, twee dagen na het drastisch snoeien van vlier en hulst vlak voor de overkapping. Na 1 september 

niets meer gevonden maar op 11 oktober wel weer, namelijk vleugeltjes van de wachtervlinder. De 

aldus gevonden soorten zijn op een enkele uitzondering na allen uiltjes. Mogelijk is dit doordat deze 

groep nachtvlinders gemakkelijk hun vleugels loslaat (mondelinge mededeling Hilary).  

 

Lang leve de vleermuis. Als de vleermuis blijft komen, ga ik door met het determineren van de 

vlindervleugels. Ik ben benieuwd wat ik allemaal nog kan zien aan nachtvlinders in 2010! 

 

Marga Dekker 

Epe, 30 november 2009 

Tabel 1.  Soorten nachtvlinders 2008-2009. 
 

Soort 2008 2009 Soort 2008 2009 

Aangebrande spanner uil            X - Iepengouduil - X 

Agaatvlinder X X Kleine breedbandhuismoeder V V 

Appeltak  X - Kleine wintervlinder X X 

Bosbesuil   - X Kleine zomervlinder - X 

Bonte brandnetelmot  X X Koolbandspanner X X 

Bruine snuituil X X Kooluil  V V 

Bruine herfstuil  X - Koperuil  V X 

Breedbandhuismoeder V V Levervlek - X 

Bruine vierbandspanner (cf)  - X Lijnsnuituil - X 

Boogsnuituil - X Lieveling - X 

Driehoekuil - X Muntvlindertje X X 

Donkere marmeruil   - X Nunvlinder (rups) X - 

Dwergstipspanner  - X Open breedbandhuismoeder - X 

Donker brandnetelkapje  - V Oranje wortelboorder - X 

Geelbruine herfstuil - X Puta-uil - V 

Gepluimde spanner  - X Piramidevlinder X V 

Grijze stipspanner X X Paardenbloemspanner X X 

Gamma-uil X X Peper-en-zoutvlinder (rups) X - 

Gestreepte goudspanner X X Puntige zoomspanner - X 

Gewone wortelboorder X - Rode dennespanner    - X 

Groente-uil X V Roesje - X 

Grote wintervlinder X X Ringspikkelspanner - X 

Gewone breedvleugeluil V - Schimmelspanner X X 

Geveerde spikkelspanner - X Schaduwsnuituil     - X 

Gelduil - X Silenespanner - X 

Gewone brandnetelmot - X Schaduwstipspanner - X 

Grauwe monnik - V Taxusspikkelspanner X X 

Gewone grasuil - V Turkse uil (cf) V - 

Herfstbremspanner - X Volgeling X X 
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Soort 2008 2009 Soort 2008 2009 

Herfstspanner - X Vierkantvlekuil X - 

Hyena - V Vlierbandspanner - X 

Huismoeder X X Wachtervlinder X X 

Haarbos X X Zwarte-c-uil V X 

Hennepnetelspanner X - Zwarte-w-vlinder - X 

Hagedoornvlinder X X Zwartbandspanner X X 

Houtspaander - X Zwartstipvlinder X X 

 

V = in het betreffende jaar alleen waargenomen door middel van gevonden vleugeltjes. 

 

Tabel 2. Vleermuizenprooien 2008-2009 
 

 2008  2009     

Soort Exempl.  Exempl. Linksvoor Rechtsvoor Linksachter Rechtsac

hter 

Gamma-uil 13  58 58 54 58 46 

Piramidevlinder 4  6 4 6 5 4 

Zwarte-c-uil 3  4 2 4 - - 

Koperuil  3  2 1 2 - - 

Kooluil  1  4 2 4 - - 

Huismoeder  27  13 11 13 6 11 

Breedbandhuismoeder  1  1 1 1 1 1 

Kleine-  en Open 

breedbandhuismoeder 

 

3 

  

10 

 

10 

 

10 

 

9 

 

9 

Grauwe monnik                 -  2 2 2 2 2 

Gestreepte goudspanner  

- 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Donker brandnetelkapje  

- 

  

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Puta-uil -  3 3 0 1 - 

Hyena  -  1 1 1 - - 

Gewone grasuil -  3 1 2* - - 

Groente-uil -  1 1 1 - - 

Wachtervlinder  -  1 0 1 1 1 

Volgeling  -  2 2 1 1 1 

Bonte brandnetelmot 1  -     

Agaatvlinder  4  -     

Gewone breedvleugeluil  

1 

 -     

Cf. Turkse uil 1  -     

 

*Van de gewone grasuil was het duidelijk dat de 

linker voorvleugel en twee rechter 

achtervleugels afkomstig waren van drie 

verschillende exemplaren. Al deze vleugels zijn 

afkomstig van vlinders die gevangen en gegeten 

zijn door een (of meer?) vleermuis(-zen). 
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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, 

MM.=Micky Marsman, SH.=Stella Huiskamp.  

 

VOGELS 

Klapekster  Lanius excubitor  

22/11 1
e
 ex. in de top van een dennetje op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Oehoe   
20/09 Oene. Mogelijk een “tamme”? HvD.  

Zwarte specht   Dryocopus martius 

23/10 Op het terrein van “Het Hooge Einde”, Holleweg, Epe. MM.  

       

VLINDERS   

Bont schaapje Acronicta aceris 

06/09 Rups. Op het mos op een oude perenboom. Wippenbeldweg, Zuuk. SH. 

Dagpauwoog  Inachis io  

23/09 Nu nog 7 exemplaren bij elkaar gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

26/09 4 exx. op de allerlaatste toefjes bloemen van de Buddleija. Belvédèreweg, Epe. MM.    

 

 

Gepluimde Vlinder  Colotois Pennaria  

25/10 1 exemplaar vloog 's avonds de keuken in. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Hageheld  Lasiocampa Quercus  

20/09 3 grote rupsen van deze nachtvlinder kropen over een zandpad op de Tongerense heide, Epe. 

EvDT.  

Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 

10/09 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

12/09 Foeragerend op wilde kamperfoelie. Ds. Van Rhijnstraat, Emst. SH. 

     

ZOOGDIEREN         

Das  Meles Meles 

05/09 ♀ Verkeersslachtoffer, leeftijd drie jaar, Cannenburgherweg, Vaassen. HvD. 

15/09 ♀ Verkeersslachtoffer, leeftijd 0. Provinciale weg N309, Epe. HvD.  

21/09 ♂ (oud), gewicht 16,5 kg. Verkeerslachtoffer Eperweg, Emst. HvD.  

10/11 ♀ Verkeersslachtoffer, leeftijd vier jaar. Tongerenseweg, Epe. HvD.  

Edelhert Cervus elaphus  

08/09 De 1
e
 keer dit jaar dat wij een burlend hert hoorden op de Tongerense heide, Epe. EvDT 

26/09 ‘s Nachts werden wij wakker van het burlen. Een geweldig oergeluid rondom. Tongerense 

heide, Epe. EvDT.  

Steenmarter Martes foina 

25/10  ♂ Verkeersslachtoffer, gevonden door Bertus Vis, kantonnier PWS. Heerderweg t.h.v. 

Bijsterboschweg, Epe. Gewicht 1500 gram. HvD.  

 

PADDENSTOELEN 

Biefstukzwam  Fistulina hepatica 

01/10 2 exx., waarvan de eerste, duidelijk zichtbare, al gauw verdwenen was. Holleweg, Epe. MM.  

Bloedsteelmycena  Mycena haematopus 

08/10 Een grote kolonie – om niet op uitgekeken te raken. Zijpad Beukenlaan (Norelbos) Epe. MM.  

Dennenvoetzwam Phaeolus schweinitzii 
03/10 1

e
 zijpad links Beukenlaan v.a. Belvédèreweg, Epe. MM.  

Gekraagde aardster  Geastrum triplex 
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Verschenen half september al in het grind van de oprit, maar de Wilde varkens schoffelen ze allemaal 

om. Belvédèreweg, Epe.  MM.  

12/10  Twee grote groepen aan de Beukenlaan, Epe. De eerste omvatte zeker meer dan 20 exemplaren, 

            maar het woelen van de wilde varkens maakt tellen moeilijk. MM.  

Grote sponszwam  Sparassis crispa 

11/09 Norelbos, zijpad richting Renderklippen vanaf Beukenlaan, Epe. MM.  

Rechte koraalzwam  Ramaria stricta 

12/10 Twee kleine plukjes aan het begin van de Beukenlaan, Epe. Eerder stonden er veldjes van 

ettelijke vierkante meters… MM.  

Spikkelplooiparasol  Leucocoprinus brebissonii 

11/08 Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.    
Spitsschubbige parasolzwam  Lepiota aspera  

13/09 Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Vliegenzwam  Amanita muscaria 

30/09 36 stuks vlak bij elkaar. Prachtige exemplaren. Zij zijn bijna 2 weken blijven staan. Uniek, 

want meestal zijn ze na een paar dagen vernield. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

 

 

 

 

 

 

! FOTO TIP ! 

 

Stuur eens de foto mee bij uw waarnemingsmelding. 

De foto komt dan direct naast uw waarnemingsmelding te staan. 

 

De grootte van uw  foto maakt niet uit; bij te grote omvang zal deze 

tot ca. 100Kb gecomprimeerd worden. 

 

Hou er wel rekening mee dat de afbeelding soms op minimale 

afgedrukt moet worden (ca. 7 x 5 cm); veel details worden dan niet meer zichtbaar. 

 

Hoe? Stuur naast uw waarnemingsmelding naar Micky Marsman  

uw foto o.v.v. waarnemingsdatum en dier/plantnaam naar: 

 

redactie@epe-heerde.knnv.nl 

. 

Afhankelijk van de ruimte kunnen er ca. 3 kleine foto’s per pagina  

binnen deze Waarnemingrubriek getoond worden.  
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