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Stuurpraat 

 
Het jaar 2011 lijkt snel voorbij gegaan te zijn en wat we allemaal gedaan hebben, is te lezen in de 

verschillende jaarverslagen in deze Natuurklanken. We kijken terug op de geslaagde publicatie van 

het  Wisselse Veen rapport en kijken vooruit naar de publicatie van zowel het Renderklippen 

Rapport als ook de nieuwe Natuurpadgids. Wij hopen die samen te kunnen presenteren met veel 

publiciteit  in het voorjaar; aankondigingen over hoe wij dat precies gaan doen zullen in de volgende 

Natuurklanken staan. 

 

Natuurklanken: Een aantal van onze relaties ontvangt Natuurklanken als een digitaal bestand. Dit 

heeft het voordeel dat de illustraties in kleur zijn en er geen portokosten zijn. Leden die geen 

behoefte hebben aan een papieren versie kunnen Natuurklanken ook op deze wijze ontvangen. Wilt 
u zich hiervoor opgeven bij Herman Snoek? Kleur in een blad geeft een extra uitnodiging om te lezen 

en dus willen wij experimenteren met een paar bladzijden in kleur. Dit betekent  wel extra werk voor 

de redactie en de opmaak;  de redactie zou daarom graag ondersteuning willen krijgen met foto’s 

uitzoeken en rangschikken voor de illustraties van de artikelen. We hadden al een nieuwe kleur 

papier voor het voorblad uitgezocht, dus komen de kleurpagina’s ergens binnen in. We hopen dus te 

beginnen met kleur in de volgende Natuurklanken. 

 

Contact met de leden: Het bestuur en de leden van de verschillende werkgroepen kunnen via  email 

gemakkelijk contact met elkaar houden. In november heeft de spreker over roofvogels plotseling de 

datum veranderd en het was moeilijk mensen buiten de werkgroepen te waarschuwen. Als u op de 
hoogte wil blijven van wijzigingen in ons programma kunt u uw email adres aan secretaris Herman 

Snoek doorgeven. Mailadres: secretaris@epe-heerde.knnv.nl  

 

Programma voor 2012: Gerard Plat heeft weer een interessant  algemeen programma samen 

gesteld. In het afgelopen paar jaar is hij geholpen door Diny Kornegoor, die zorgde dat publiciteit 

over onze activiteiten de plaatselijke kranten op tijd bereikte. Op haar verzoek neemt Herman Snoek 

nu de publiciteitstaken over.  Het is handig om bij de voorbereiding van de activiteiten Herman ook 

even te betrekken, zodat persberichten en andere PR zaken op tijd kunnen worden geregeld. Veel 

dank aan Diny voor haar inzet voor deze werkzaamheden. 

Het bestuur en de coördinatoren hebben onlangs een vruchtbare vergadering gehad. Eén van onze 
suggesties is om een 1000 soorten dag te organiseren op 25 augustus 2012. Het Vossenbroek zou 

een mogelijke locatie kunnen zijn, maar andere suggesties zijn welkom. We beginnen met onze 

Nieuwjaars wandeling op zondag 8 januari, deze keer bij de Dellen. We zouden het trouwens erg op 

prijs stellen als meer leden naar de algemene vergadering op donderdag 23 februari zouden komen. 

Net als vorig jaar zal de Ledenvergadering in een zaal van de Regenboogkerk plaats vinden 

 

Website: Er zijn de laatste tijd weinig aanpassingen op de website gedaan omdat er technische 

problemen zijn geweest bij het uploaden van nieuw pagina’s. Henk Gremmer is bezig om dit in orde 

te krijgen en we hopen dat er binnenkort weer actuele informatie op Internet zal staan. Landelijk is 

de KNNV bezig een uniforme opzet te ontwikkelingen en we bekijken of dit voor ons voordelen biedt. 

 

Werkgroepen:  Het bestuur is onder de indruk van de gevarieerde programma’s van de 

werkgroepen. Het is nog niet gelukt om een contactpersoon voor de Vogelwerkgroep te vinden, 

maar onderling organiseren ze vogeltellingen en avondlezingen. Het blijft wel een probleem voor het 

bestuur om te weten wie te benaderen! Mariet van Gelder stopt na meer dan 20 jaar als 

coördinator van de Plantenwerkgroep. Zij heeft talloze nieuwe leden over de jaren verwelkomd en 
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op een plezierige manier ingewijd in de plantenwereld en ook talloze excursies rond Epe en Heerde 

geleid, samen met Egbert de Boer.  Mariet, geweldig bedankt! Egbert wordt nu contactpersoon voor 

de Plantenwerkgroep en de andere taken worden verdeeld onder werkgroepleden. Misschien een 

idee voor de Vogelwerkgroep! Mariet blijft overigens actief lid van de Plantenwerkgroep en wordt nu 
contactpersoon voor de Mossenwerkgroep, een groep met leden van onze afdeling en een aantal 

van de KNNV- Zwolle.  

Het succes van een afdeling hangt niet alleen af van het aantal deelnemers, maar ook van mensen 

die de armen uit de mouwen willen steken. Je leert nieuwe taken door ze uit te voeren! 

 

Wij wensen elkaar een leerzaam, betrokken en gezellig 2012 toe! 

Hilary Jellema-Brazier 

 

 

 
 

 

Uitnodiging 

 
Aan de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde 

 

Hiermee nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de 

 

Algemene ledenvergadering 

 
op donderdag 23 februari 2012 

 

Aanvang 20.00 uur 

 

in het gebouw Antenne 

 

Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162 HA Epe 
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

 

Donderdag 23 februari 2012 in de Regenboogkerk Epe 

                                             In het gebouw Antenne, Beekstraat 33   8162 HA   Epe 

 

                                                                    Aanvang 20.00 uur 

 

1. Opening 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering van 17 februari 2011  

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

a. Presentatie van het Renderklippen rapport en de Natuurpadgids 

b. Jaarplan 2012 

c. Afdelingspluim 

5. Jaarverslag 

6. Financiën 

a. Verslag penningmeester 2011 

b. Verslag kascommissie 

c. Begroting 2012 

d. Benoeming nieuwe kascommissie 

7. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende; 

   dd. zaterdag 14 april 2012 (Zwolle of Nijkerk) 

8. Werkgroepen over hun plannen voor 2012 

9.  Natuurklanken en de website 

10.  Meningen over de activiteiten van het bestuur 

11.  Suggesties voor het komend seizoen 

12.  Rondvraag 

13. Sluiting  
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Jaarverslag 2011 KNNV Epe-Heerde 

Leden 

Eind 2011 stonden 140 leden ingeschreven in het ledenregister. Het ledenaantal is vrijwel constant, 
door verhuizing zijn enkele leden vertrokken naar een andere afdeling. 

Bestuur 

In de algemene ledenvergadering is Herman Snoek als nieuwe secretaris benoemd. Het bestuur is 

daarna uitgebreid met twee algemene leden, Loes Jansen-de Smidt en Cintia Wedemeijer. Deze 

moeten in de algemene ledenvergadering van 2012  formeel worden benoemd, maar hebben in 2011 

al deelgenomen in het bestuur. Daarmee is na lange tijd het bestuur voltallig wat een positieve 
ontwikkeling is.  

Algemene ledenvergadering 

Op 17 februari is de algemene ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 20 leden. Belangrijke 

punten waren de plannen van de werkgroepen voor 2011, Natuurklanken, de rapporten die worden 

uitgegeven, de contacten met IVN Apeldoorn, de Natuurpadgids en het opknappen van het 

natuurpad. Ook is een discussie geweest over de vertegenwoordiging in de klankbordgroep 

Hoogwatergeul. Ander punt was het onderbrengen van het verenigingsarchief in het Streekarchief 
Noord Veluwe te Epe. In het verslag van de Algemene Ledenvergadering staan de onderwerpen 

verder in detail beschreven. 

Bestuursvergaderingen 

Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest op 13-4, 25-5, 10-8 en 9-11. De belangrijkste punten 

die zijn besproken: 

• Rapport Wisselse Veen. Het rapport is verschenen en er is op 4 juni een bijeenkomst 
georganiseerd waarin de ereleden Henk Menke en Els Koopmans het eerste exemplaar 

kregen uitgereikt. Egbert de Boer en Mariet van Gelder gaven een toelichting op het rapport. 

Aansluitend heeft een excursie plaatsgevonden in het Wisselse Veen met toelichting door 

Egbert de Boer. Met een huifkar zijn de genodigden rondgeleid. De ontvangst vond plaats bij 

de fam. Verstraten. Aan deze geslaagde bijeenkomst hebben 40 personen deelgenomen. In 

de pers is ruime aandacht geschonken aan het Wisselse Veen en we konden hierdoor enkele 

nieuwe leden verwelkomen. 

• Rapport Renderklippen. Dit nadert zijn voltooiing en eind 2011 is een voorstel van Gert Prins 
ontvangen waarmee het rapport 1 maart 2012 kan zijn afgerond. Een bijeenkomst wordt 

voorbereid om hier ruime aandacht aan te schenken. 

• Natuurpadgids. Hier wordt hard aan gewerkt door Margriet Maan, Mariet van Gelder en 

Geert Kuper. De route in Heerde is van nieuwe routepaaltjes voorzien en aan het opknappen 

van de route in Epe wordt gewerkt. Ook het startpaneel bij de kiosk in Epe wordt vernieuwd. 

Als de gids klaar is, wordt een feestelijke bijeenkomst voorbereid om het pad weer een 

nieuwe stimulans te geven. 

• Op 30 mei hebben Geert Kuper, Janus Crum en Menno Boomsluiter een geslaagde dag 
verzorgd voor vier groepen van in totaal zo'n 90 brugklassers van Scholengemeenschap De 

Noordgouw in Heerde. Voor elke groep werd er een excursie verzorgd over een deel van het 

Natuurpad Heerde. Tevens was er een stand met de belangrijkste houtsoorten in het 

betreffende gebied. 

• Afscheid Janus Crum en Menno Boomsluiter als secretaris. Janus en Menno hebben een jaar 

lang de continuïteit verzorgd waarvoor hartelijk dank.  

• Het archief van de afdeling is dit jaar naar het Streekarchief Noord Veluwe gegaan na het 
opschonen van de zilvervisjes. Ook het archief van de laatste jaren is daar opgeborgen 
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alsmede enkele stukken van het landelijk archief. Hiermee is het archief in goede handen in 

een geconditioneerde, veilige omgeving. Besloten is om alle stukken ouder dan 2 jaar in het 

archief onder te brengen. Tegelijk is ook gewerkt aan het opzetten van een digitaal archief 

wat makkelijker is te ontsluiten. Er wordt geprobeerd om verschenen rapporten en 
Natuurklanken in digitale vorm om te zetten. 

• 16 oktober is een paddenstoelenexcursie op het natuurpad in Epe verzorgd door de 

paddenstoelenwerkgroep. Janus Crum gaf een toelichting met ondersteuning van Menno 

Boomsluiter. Een gezellige en leerzame middag die bezocht werd door 45 personen. 

• De coördinatorenvergadering is gehouden op 16 november, waarin het programma is 

besproken en actuele zaken zijn doorgenomen. 

Commissies 

Programmacommissie 

Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende  zaalbijeenkomsten: 

• Lezing “de Flora van het Iberisch schiereiland” door Leo Knol op 24 maart 2011. 

• Stinsenplanten excursie in Friesland op 17 april 2011. 

• Rondom de Zuiderzee deel 2, lezing op 29 september 2011. 

• Lezing bijen (wilde en honingbijen) door Arie Koster op 27 oktober 2011.  

• Lezing over vogels door Stef van Rijn op 17 november 2011. 
 

Daarnaast stond op het programma: 

• Nieuwjaarswandeling en receptie op 9 januari 2011. 

• Werkgroepenavond op 27 januari 2011. 

• Algemene ledenvergadering op 17 februari 2011. 

• Leden voor ledenavond op 8 december 2011. 

Voor publiciteit zorgde weer Diny Kornegoor in die gevallen waarbij zij hierom tijdig gevraagd werd. 
Medio dit jaar is de pr begeleiding naar de secretaris gegaan, die dit verder zal verzorgen.  

 

Evenementencommissie 

Deze wordt gevormd door Margriet Maan, Mia Leurs en Geert Kuper. 

Onze stand met informatiemateriaal verscheen op een aantal evenementen: 

• Pure Pinksterfair op Nijesteen in Veessen op 13 juni 2011. 

• Bijenmarkt in Epe op Woensdag, 3 augustus 2011. 

• Officiële opening van Vrieze's Erfgoed in Wapenveld op Zaterdag, 10 september 2011. 
 

Commissie voorjaarskamp 

Aan het Voorjaarskamp in Nieheim (Duitsland) in het gebied tussen het Teutoburgerwoud en de 

Weser  van 30 april  t/m 6 mei 2011 namen 12 personen  deel. De geslaagde organisatie was weer in 

handen van de familie Bijlsma en de familie Hofstede. 
 

Commissie natuurpad 

Er wordt hard gewerkt aan het opknappen en bijhouden van het natuurpad.  De commissie bestaat 

uit Geert Kuper, Margriet Maan en Mariet van Gelder.  
 

Werkgroepen en contactpersonen 

Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:  

• Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra) 

• Insecten (coördinatie Bertus Hilberink) 

• Mossen (coördinatie Mariet van Gelder) 

• Paddenstoelen (coördinatie Janus en To Crum-Hendriks) 

• Planten (Mariet van Gelder) 
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Daarnaast zijn er contactpersonen voor: 

• Zoogdieren: Frans Bosch  

• Vogels: vacature 

• Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins 

Natuurklanken 

In 2011 zijn er weer 4 goed verzorgde nummers verschenen. Het derde nummer van 2011 in de vorm 

van het Rapport Wisselse Veen. De coördinatie is verzorgd door Hilary Jellema, de afwerking en 
redactie door Marlon met hulp van Micky Marsman. De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma 

met een netwerk van bezorgers geregeld. Naar relaties wordt Natuurklanken zoveel mogelijk digitaal 

verstuurd. 

Website 

Henk Gremmer heeft de website bijgehouden. Er zijn dit jaar wel technische problemen geweest bij 

het actualiseren die hopelijk op korte termijn zijn verholpen. Landelijk wordt gestimuleerd om over 
te gaan op een uniforme layout. Daar wordt over nagedacht maar er is nog niet toe besloten. 

Bibliotheek 

De rijk gevulde bibliotheek van onze afdeling staat bij Hilary Jellema.  

Vertegenwoordiging 

Het laatste jaar is door onderbezetting van het bestuur de vertegenwoordiging minder aan bod 

gekomen. Dit jaar is de draad weer opgepakt. De voorzitter en secretaris zijn naar de 

Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in Leiden geweest. Deze vond plaats op 16 april. 

Op de Renderklippen is de opening van het nieuwe infocentrum “Het Spiekertje” bijgewoond op 11 

juni. 

De gemeente Epe heeft op 13 oktober een symposium over het Jaar van de Vrijwilliger georganiseerd 

welke de secretaris heeft bijgewoond. Daarin uitwisseling van ervaringen met de gemeente Gronau 

(Duitsland). 

De vergadering van het gewest KNNV IJsselstreek waar Epe-Heerde deel van uitmaakt, is op 7 
november  bezocht.  

Contributies aan andere verenigingen 

• Gelderse Milieufederatie 

• Sovon 

• KNNV Landelijke Jongeren 

• Vogelwerkgroep IJsselstreek te Gorssel 

• Milieuzorg Epe 

Contacten met andere organisaties 

• Staatsbosbeheer 

• Floron 

• Sovon 

• Ravon 

• Vlinderstichting 

• Kerkuilenwerkgroep Veluwe 

• VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde 

• Gelderse milieufederatie 

 

In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties zoals 

Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten. 
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Uitwisseling tijdschriften 

• alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek 

• Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe 

• Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 

• Rijksherbarium 

Gegevens verspreiding 

• KNNV Veldbiologische Commissie  

• Floron (structureel) 

• Sovon 

• Ravon 

• Rijksherbarium 

• Nederlandse Mycologische Vereniging (structureel) 

• Vlinderstichting 

• Trekvlinderregistratie 

 

 

Algemeen programma voorjaar 2012 

   
Zondag  Nieuwjaarswandeling en receptie. 

8 januari Nieuwjaarswandeling onder leiding van Menno Boomsluiter bij de Dellen. Mariet van 

Gelder zal wat vertellen over de geschiedenis van het gebied. 

   Start wandeling 14.00 uur. 

Verzamelen bij de parkeerplaats aan de Nieuwe Zuidweg 194.9-490.5.  

Vanuit Heerde, Elburgerweg en rechtsaf bij de Zuidweg. 

Vanuit Epe, naar de Zuidweg  P-plaats voorbij de afslag voor Heerde. 

De wandeling zal naar verwachting ongeveer 2 uur duren. 

Na afloop kunnen we in De Hoeve van Loo, Kamperweg 76 te Heerde, onder het 

genot van een kopje koffie bijpraten. 
Bij deelname aan deze wandeling vooraf opgeven voor  01-01-2012 bij Hilary 

Jellema.   

Leden die niet meewandelen maar wel graag bij de receptie aanwezig willen zijn, zijn 

van harte welkom vanaf ongeveer 16.30 uur in De Hoeve van Loo, Kamperweg 76 in 

Heerde .Wel graag even doorgeven. Zie hier boven. 

 

Donderdag Werkgroepenavond 

26 januari De werkgroepen zullen laten zien waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig 

gehouden hebben. Een jaarverslag in woord en beeld 

van het werk wat ze het afgelopen jaar verricht 

hebben. Al toegezegde bijdragen zijn: geringde ganzen 
en hun historie, planteninventarisatie in het 

Kroondomein, een algemene presentatie van de 

plantenwerkgroep en een algemene presentatie over 

insecten. Natuurlijk komen ook de andere 

werkgroepen nog aan bod. 

Tevens is het voor nieuwe leden een goede manier om 

kennis te maken met de diverse werkgroepen.  

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 

Aanvang: 20.00 uur  
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Donderdag  Algemene ledenvergadering 

23 februari Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de zestigste jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van onze afdeling Epe/Heerde. Een uitgelezen moment 

om als lid je stem te laten horen over het beleid van onze vereniging. 

 De uitnodiging en agenda staan elders in dit blad. Ook de notulen en het jaarverslag 
zijn in deze editie van Natuurklanken opgenomen 

Plaats: Regenboogkerk, Beekstraat 33 8162 HA Epe in het gebouw Antenne 

Aanvang: 20.00 uur  

 

Donderdag  Dialezing over Namibië door Bauke Terpstra 

29 maart Namibië, een groot, uitgestrekt maar vooral heel erg leeg land met oneindige 

vergezichten. Boomloze vlakten, veel woestijn en woeste bergruggen met veel 

bijzondere en onverwachte natuurbelevenissen. 

Een land met een lange geschiedenis, bijzondere mensen en landschappen van soms 

ongekende schoonheid. De ontmoetingen met de vele wilde dieren waren heel 

verrassend in dit bijna on-Afrikaanse land. 

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 

Aanvang: 20.00 uur  

 

 

Zaterdag VOORJAARSKAMP 2012 IN BOURCY (BELGIE) 

28 april t/m Bourcy ligt in het noordoosten van de provincie Luxemburg in het hart van 

4 mei de Hoge Ardennen. Zo’n 8 km van Bastogne,10 km van Houffalize en 8km van de 

grens van Luxemburg. Enkele van onze leden kennen het gebied heel goed. In de 

directe omgeving zijn volop excursiemogelijkheden, b.v. de gebieden bij Houffalize, 

Bastogne en de Baraque Fraiture. 

Voor inlichtingen fam. Bijlsma (tel 0578-614482), G. Plat, tel. 0341-253583 of  

fam.Hofstede (0578-573187). 
 

  

Voor 2012 zijn verder de volgende data vastgelegd: 

• 27 september - Lezing over het Noaberpad 

• 25 oktober - Lezing/presentatie i.s.m. de paddenstoelenwerkgroep 

• 29 november - Lezing i.s.m. de vogelwerkgroep 

• 13 december - De leden voor ledenavond 

De bijeenkomsten zijn in het Kulturhus Epe, voorheen de Eper Gemeente Woning 

 

 

 

Programma Insectenwerkgroep  
Datum / Locatie Onderwerp 

16 januari  

20.00 uur kamer 118 

Werkgroepavond + beamerpresentatie Max Ammer 

13 februari 

20.00 uur kamer 118 

Werkgroepavond, determinatie vliegen, bijen en wespen 

12 maart 

20.00 uur kamer 118 

Werkgroepavond + beamerpresentatie Cintia Wedemeijer 
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Programma Geologie en Landschap werkgroep 
Voor de komende maanden zijn bij het Kulturhus in Epe de volgende data vastgelegd: 

• 18 januari 2012 

• 22 februari 2012 
Nadere bijzonderheden van de programmapunten zullen later volgen. 

 

 

Programma Plantenwerkgroep 
• 30 januari  -   Dia-avond o.l.v. Gerard 

• 27 februari  -   Nog in te vullen. 

Aanvang 20.00 uur in de Alkoof van het Kulturhus (Eper Gemeente Woning) 

 

 
 

 Jaarverslag - Geologie en Landschap 
 

Overzicht van activiteiten in 2011  

Traditioneel beginnen we meestal het nieuwe seizoen met 

twee binnenactiviteiten in het Kulturhus van Epe. De maanden 

januari en februari zijn nu eenmaal minder geschikt voor 

buitenwerk. De eerste bijeenkomst stond in het teken van hout: 

versteend hout, barnsteen en ijzer in hout (maar ook in andere 

gesteenten). Het één en ander op basis van lokaal 

vondstmateriaal, of uit andere delen van Nederland. En er blijkt 

heel veel in te beleven. 
De tweede avond werd benut om ons voor te bereiden op de eerstvolgende excursie naar de zanderij 

Maarn. We leerden in elk geval de Noordelijke zwerfstenen te onderscheiden van de Zuidelijke 

zwervers. Maar ook hoe deze te herkennen zijn naar kleur, structuur en minerale samenstelling; het 

blijkt altijd lastig om er goed grip op te krijgen.  

De eerste excursie ging naar de zanderij Maarn en het naastgelegen zwerfsteeneiland. Voor 

deze zanderij werd al in 1838 vergunning verleend in het kader van een werkverschaffing voor de 

aanleg van een spoorweg dwars door de Utrechtse heuvelrug. Als verrassing kwamen uit deze 

ontgrondingen vele grote en kleine Noordelijke zwerfstenen te voorschijn. Deze werden later o.a. 

benut voor de aanleg van een zwerfsteeneiland in de afgraving en kunstig gedrapeerd rond een 
hoogspanningsmast (buiten gebruik gesteld). We kregen een aardige rondleiding van de 

gids/kunstenaar Peter Enter die vanaf het begin betrokken was bij de aanleg van dit Aardkundig 

monument; voor de meer technische inhoud van de excursie waren we op ons zelf aangewezen. 

Vervolgens verkenden wij de Darthuizerpoort, een grote opening in de Utrechtse heuvelrug, waar 

zich ooit een enorme hoeveelheid smeltwater een weg baande door dit stuwwallen landschap. 

De volgende verkenning ging naar het verdwenen, vroeg Middeleeuwse dorp Kootwijk 

waarover we al eerder in Natuurklanken uitgebreid verslag hebben gedaan. 

Na twee prachtige excursiedagen bleken de weergoden ons minder goed gezind en viel de 

verkenning van de Staverdense beek door een beste plens regen letterlijk en figuurlijk in het water. 

Na enige tijd hebben we alsnog een doodijsgat (ijstijdrelict) bekeken bij het gehucht Ouwendorp ten 
Zuidoosten van Garderen. 

Om het één en ander toch goed te maken, bezochten we na de vakantieperiode het 

prachtige riviertje de Dinkel bij De Lutte en het Lutterzand. Eén van de mooiste meanderende 

riviertjes in Nederland. Bij enkele zandige steilwanden was zelfs  de bodemopbouw gedurende 

15.000 jaar te reconstrueren. Na de middag bezochten we Natura Docet in Denekamp, waar ooit 
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Meester Beernink een prachtige lokale natuurverzameling bijeen bracht. De weersomstandigheden 

waren die dag weer uitmuntend, en we genoten volop samen met enkele KNNV-leden van de 

Noordwest Veluwe. 

Op 20 november volgde een geologische stadswandeling door Deventer. We zagen vele 
bijzondere geologische objecten aan wanden, vloeren, kolommen, lateien, ornamenten, straatstenen 

en kunstwerken van graniet, trachiet, tufstenen, diverse bazalten, phylliet, pikriet, gneis, migmatiet 

en hoorden hun bijzondere achtergrond verhalen. 

De laatste bijeenkomst van dit jaar 2011 laat nog even op zich wachten, dus daarover later 

meer.                                                                                                                                                                               

Bauke Terpstra 

 

Jaarverslag - Plantenwerkgroep 
Ledenaantal 18. Deelname aan inventarisaties gemiddeld negen personen 

Gegevens naar: Floron, Kroondomein, Geldersch Landschap, Veluwse Bron en Waterschap. 

Vijf bijeenkomsten in het winterseizoen. 

Enkele van ons deden mee aan het proefproject: het nieuwe strepen.  
Egbert heeft het project Kroondomein afgemaakt. 

 

De inventarisaties vonden plaats op de maandagavond. Hieronder een overzicht.   

 

17 april Excursie naar Friesland op zoek naar Stinsenplanten, o.l.v. Gerard. Na een 

voorbereidende dia-avond, konden we nu met eigen ogen deze tot de verbeelding 

sprekende planten zien.  

 Voor veel van ons een eerste kennismaking met de bostulp. Veel botanische narcissen, 

Slanke sleutelbloem, Hartbladzonnebloem, , Holwortel,  
Gevlekte dovenetel, Bosanemoon. 

                       Keizerskroon                            en                      Voorjaarslathyrus 

 

9 mei  Een late start van het inventarisatieseizoen. Daarbij een extreem droog en warm 

voorjaar.  Speenkruid is op veel plaatsen alleen nog ondergronds te vinden. Andere 

soorten bloeien erg vroeg.  
Kleine valeriaan (rode lijst Kwetsbaar) gevonden aan slootrand van naamloos zandpad 

voorbij de cascade en ook aan de Woesterbergweg langs sloot en in weiland. Hetty weet 

te vertellen dat er ook Wateraardbei te vinden is.  

Totaal 105 soorten. 

16 mei Kroondomein Het Loo. Op verzoek van de beheerders van de Koninklijke Houtvesterij 

zullen wij 4 graspercelen inventariseren in het gebied de Hertenkamp. Doel van deze 
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inventarisatie is te bekijken wat de invloed van begrazing is op de flora. Perceel 1 ligt 

aan de Bloemendaalseweg, de percelen 2,3 en 4 liggen richting de Wildweg.  

We verdelen ons in 2 groepjes. In perceel 3 worden 57 soorten gevonden en in perceel 

4  73 soorten o.a. Hazenzegge, Zwarte zegge en Ruige zegge en ook Kleine 
leeuwenklauw. 

23 mei  Heerde, gebied bekend als “het Veen” km hok 27-34-197.  De eigenaar krijgt advies van  

landschapbeheer. Er is kwel aanwezig; hier wordt te weinig rekening mee gehouden. 

Landschappelijk ziet het er wel erg mooi uit. 

Veel Klimopwaterranonkel RL kwetsbaar, Holpijp, Lidrus, Egelboterbloem en 

Duizendknoopfonteinkruid.   

30 mei Weer Kroondomein. De 2 andere percelen. Perceel 1 soortenrijk grasland; nu nogal 

droog; toch een Kale jonker en Echte valeriaan gevonden. Veel bloeiende Margrieten. 

Op het natte perceel 2 x Schildereprijs. 

4 juni Presentatie Natuurklanken uitgave Wisselse Veen met daaraan gekoppeld een excursie 

door het gebied. Henk Menke en Els Koopmans waren de eregasten. Deze speciale 

uitgave van Natuurklanken is een eerbetoon aan de mensen die zich hebben ingezet 

voor het behoud van het Landje van Jonker. 

6 juni  Kievitsveld, terrein Veluwse bron. Stuk rondom de beek geïnventariseerd. Het 

waterschap heeft een plas-dras situatie gemaakt door een strook van zeker tien meter 

breed af te graven. Moeraswolfsklauw en Kamgras gevonden. Veel Beekstaartjesmos, 
bij ons beter bekend onder de naam Veenstaartje.  

146 soorten! 

20 juni  Ellerslenk in Flevoland. Heel verrassend, een enorme hoeveelheid Addertong, echt 

duizenden! Ook rietorchissen, gevlekte en ongevlekte.  

27 juni Vossenbroek bezocht en wel het deel waar natuurontwikkeling plaats vindt, het 

afgeplagde deel, ten westen van de A50. Als bijzondere soorten kunnen we hier 

noteren: Liggend hertshooi en Borstelbies, beide met veel exemplaren. Moerasandijvie 

1 x. 

Doordat er materiaal voor aanleg van een pad is aangevoerd wat vreemde soorten: 2x 

Bleekgele hennepnetel,  1x kleine leeuwenbek en 1x Doornappel. 

Ook Kattenstaart, Echte koekoeksbloem, Beekpunge, Gevlekte scheerling en 

Egelboterbloem. 

4 juli 

 

IJsseloever tegenover de Nijensteen. Platte rus, Heelblaadje en Koriander in bloei. 

Een heerlijk struinhok met veel soorten.  

11 juli Bij Terwolde, vanaf de Kadijk langs de Nijbroeksche Wetering richting Wellerweg 

gelopen. Vlak bij voornoemde weg ligt een fraai nat weilandje met veel Grote ratelaar 
en Rietorchissen. Na goed speuren werd ook Schildereprijs gevonden. 

18 en 25 

juli 

Kroondomein. 

Al de vier percelen nogmaals gedaan. Veel Schildereprijs gevonden in perceel 2.  In 

perceel ontdekten we Liggend hertshooi, 1 exemplaar. 

1 aug. Veluwse bron, nogmaals rondom de beek. Er komen erg veel elzen en wilgen op in het 

afgegraven deel. Veel aandachtsoorten gevonden als Kattenstaart, Moerasspirea. 

Verrassend is de vondst van Moeraszoutgras. Bij ons een zeldzame soort, ooit  

gevonden in het Wisselse Veen (1998-1999 Henk Menke). 

8 aug. IJsseloever onder Veessen tegenover de Nijensteen. 

Al na een uurtje gestopt omdat het begon te regenen en het er niet naar uitzag dat het 

gauw voorbij zou zijn. Nog wel Beekpunge en Klein vlooienkruid gevonden. 

15 aug.  Weer IJsseloevers nu een hok (202-485) meer naar het zuiden. Ook hier Klein 

vlooienkruid, Glad- en Geel walstro. Behoorlijk nat en dus modderig. Ook Slijkgroen. 

20 aug. 

zaterdag 

Met Egbert Floron-excursie in zijn district. 

Margriet excursie Tongerense hei en Wisselse Veen met KNNV Deventer. 
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25 aug.  

donderdag 

Luttenbergerven. O.l.v. Loes bezoeken we dit bijzondere gebied. Nadat zij er was 

geweest met de insectenwerkgroep wilde zij graag met plantenspecialisten ernaar toe. 

Heel veel Klokjesgentianen in bloei gezien. Moeras- en Heidekartelblad, rozetten 

gevonden van verschillende orchissen, o.a. Welriekende nachtorchis. 

17 sept. 
 

Met een terreinbeheerder van Staatsbosbeheer naar de Stille Kern. Een open deel van 
het Horsterwold, dat begraasd wordt. 

Waterpunge, 1ste vondst in de Flevopolder! Echt duizendguldenkruid, Fijne 

waterranonkel en heel veel, meestal uitgebloeid, Rode ogentroost. 

26 sept. Determinatieavond. O.a. Vreemde ereprijs en liggende klaver gedetermineerd. 

Ger toonde ons een bijzondere soort; Straatwolfsmelk, voor de meesten van ons een 

onbekende. 

31 okt. Uitleg van Egbert over de nieuwe streeplijst. 

Daarna nog wat meegebrachte planten bekeken. 

28 nov. Taakverdeling voor volgend jaar besproken. 

Aandacht geschonken aan de inbreng van een ieder. 

 

Dit was mijn laatste jaarverslag. Na toch zo’n 20 jaar de post van coördinator te hebben vervuld, 

draag ik graag het stokje over aan anderen. 

Egbert de Boer, Hetty Verstraaten en Ger Breman zullen samen de kar gaan trekken. Ik ben erg blij 

dat zij deze taak op zich nemen. Hoewel ik het altijd met veel plezier heb gedaan, is het goed dat nu 

andere mensen het op hun manier gaan doen.  

Mariet van Gelder 

 

Jaarverslag - Paddenstoelenwerkgroep 
Het seizoen eindigde met een zeer mistige excursie op 20 november waardoor het voornemen om in 
‘de Ossenstal’ gezamenlijk het seizoen af te sluiten, niet werd gerealiseerd.  Verder waren de 

weersomstandigheden voor onze eigen excursies net als vorig jaar ook dit jaar gunstig. Helaas was 

dat niet het geval toen de afdeling  Noordwest Veluwe ons had uitgenodigd om hun 40-jarig jubileum 

te vieren met een bijzondere excursie op 8 oktober, die geheel verregende. 

De aankondiging voor deze excursie ging vergezeld van een uitnodiging van 40 jaar geleden, die we 

alsnog onder dit artikel afdrukken (zie pagina 21)  omdat dit in de vorige Natuurklanken om 

technische redenen niet mogelijk was.  We ontplooiden de volgende activiteiten: 

o 11-09 Het Loo, Vaassen 

o 13-09 Werkgroepavond bij Micky Marsman 

o 24-09 Ingeroosterd: dagexcursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging, Woudhuis 
Apeldoorn (o.l.v. van ons lid Menno Boomsluiter) 

o 01-10 Kasteelpark De Cannenburch, Vaassen 

o 08-10 Excursie in het kader van het 40-jarige jubileum van de afdeling Noordwest Veluwe 

o 16-10 Afdelingsexcursie over het  Natuurpad Epe (45 deelnemers!) 

o 23-10 Omgeving Heerderstrand 

o 25-10 Werkgroepavond bij Micky Marsman  

o 05-11 Sprengengebied Niersen  

o 13-11 Omgeving Celtic Fields, Vaassen 

o 20-11 Omgeving Ossenstal, Epe 

 
Het aantal leden van de werkgroep bedraagt nog steeds 13. De excursies  worden door een 

wisselend aantal van in gemiddeld 9 leden gevolgd. Eén van de leden verzorgt de huiskamer-

bijeenkomsten en er staan 4 belangstellenden genoteerd die zo nu en dan deelnemen aan 

activiteiten.             

               To & Janus Crum 
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                       Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 
“Wat is een bos?”Wat is een bos?”Wat is een bos?”Wat is een bos?”    

Die vraag stelde de boswachter, voor hij met ons op pad ging. Een 

gemakkelijke vraag. “Een verzameling bomen”, was het antwoord. “Akkoord”, 

zei de boswachter, “maar er is nog zoveel meer”. Hij begon te vertellen over 

de bodembodembodembodemlaag, de kruidenkruidenkruidenkruidenlaag, de struikenstruikenstruikenstruikenlaag en de bomenbomenbomenbomenlaag. Vier lagen.  

 

De bodemlaagDe bodemlaagDe bodemlaagDe bodemlaag . 

In de herfst valt het blad van de bomen op de 

grond. Langzaam verteert dat blad. Vocht 

speelt hierbij een belangrijke rol. Door dat 

verteringsproces ontstaat uiteindelijk een 

dikke voedzame humuslaag. In die laag krioelt 

het van allerlei kleine diertjes, die de grond 

los maken en  als voedsel dienen voor de 

grotere dieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

De kruidenlaagDe kruidenlaagDe kruidenlaagDe kruidenlaag. 

Dan spreekt het vanzelf dat in die voedzame laag ook allerlei planten groeien. 

Onder de kruidlaag vinden we nog de moslaag. Onder de bomen is vaak niet 

genoeg licht voor de planten . En zo vindt de periode van groei vaak plaats 

voordat de bomen en struiken in blad komen. De zaden zijn vaak zeer lang 

kiemkrachtig; wanneer er meer licht komt, kan daar direct van geprofiteerd 

worden. Ook zijn er planten waarvan de wortelstokken lang overleven totdat 

de omstandigheden weer goed zijn. Ook zaailingen 

van bomen worden vaak gezien als deelnemers van de 

kruidenlaag; de problemen die deze hebben is immers 

vergelijkbaar. Veel planten zijn afhankelijk van de 

aanwezigheid van allerlei organismen zoals schimmels 

in de strooisellaag.. De schimmel voorziet de plant 

van voedingsstoffen (mineralen) terwijl de plant 

suikers geeft.  Opvallende voorbeelden zijn 

vliegenzwammen onder een berk,           

           eekhoorntjesbrood onder een eik en de 

kastanjeboleet onder de den. 

 

De struikenlaag.De struikenlaag.De struikenlaag.De struikenlaag. 

Een struik of heester is een houtige plant, die zich onmiddellijk boven of 

reeds in de grond vertakt in een aantal takken, die meer of minder dik 

kunnen worden. Er wordt dus geen stam gevormd. Struiken worden daardoor 

niet zo hoog als vele boomsoorten. 
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 Daar vinden we natuurlijk de blauwe 

bosbes. Een ongeveer 50 cm hoog 

dwergstruikje met lichtgroene blaadjes. De 

bloei is in april tot juni en blauwe  bessen 

verschijnen in de nazomer. Hommels, bijen 

en vogels zorgen voor de bestuiving.  

          De roderoderoderode bosbes, ook wel vossenbes 

genoemd, is kleiner dan  de blauwe bes. 

Ongeveer 40 cm. hoog. Hij heeft leerachtige blaadjes , die ook in de winter 

groen aan de struik blijven. De bessen zijn rood en hebben rood sap. Ze zijn 

veel minder zoet dan die van de blauwe bosbes.  

    

De bomenlaag.De bomenlaag.De bomenlaag.De bomenlaag.    

Een bomenlaag is in een bos de laag van de kruinen van de bomen. In de top 

van de bomen krijgen de bladeren al het licht, afhankelijk van de soort  De 

middelstemiddelstemiddelstemiddelste bonte specht broedt in weelderige 

loofbossen met oude eiken, haagbeuken en berken 

Hij lijkt sterk op  de kleinekleinekleinekleine bonte specht en de grotegrotegrotegrote 

bonte specht. De middelste bonte specht is van de 

andere spechten te onderscheiden door de geheel 

rode kruin zonder zwarte delen 

Met zijn lange, gekromde klauwen kan de eekhoorn  

makkelijk in bomen klimmen en van tak naar tak 

springen. Tijdens een sprong spreidt hij zijn 

ledematen, waarbij de losse huid op de flanken het 

dier helpt in de lucht te blijven. De pluimstaart dient als roer, waarmee hij 

zijn sprong kan sturen. Ook kan hij goed zwemmen. De lange staart, de 

elegante wijze van voortbewegen en de pluimpjes op de oren geven hem een 

hoge aaibaarheidsfactor. De eekhoorn voedt zich 

met plantaardig materiaal als noten en zaden van 

sparren en pijnbomen. Verder eten ze knoppen, 

paddenstoelen, stukken boomschors, en soms 

dierlijk materiaal, als insecten, eieren en zelfs jonge 

vogels. Ook eten ze aarde voor mineralen. De 

eekhoorn eet dagelijks vijf procent van zijn 

lichaamsgewicht aan voedsel. Net als veel andere 

knaagdieren leggen eekhoorns wintervoorraden aan 

.Je weet nu dat een bos meer is dan een verzameling 

bomen. Denk aan de vier lagen met alles wat daar in 

groeit en leeft. Dan wordt zo’n bos pas echt 

spannend.                                                        O.Slot. 
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Jaarverslag - Insectenwerkgroep 
 

Het aantal actuele leden van de werkgroep is op dit moment 16, van wie er meestal 8-10 direct 

betrokken zijn bij de excursies en werkgroepavonden. Er waren 5 werkgroepavonden en 6 excursies 

gepland. Wegens weersomstandigheden  ging de excursie in juni  naar Klein Bylaer in Barneveld niet 

door en werd in juli de locatie Harderbos omgezet in de Renderklippen. Twee extra excursies werden 
nog aan het programma toegevoegd, één naar het Kroondomein in Wenum-Wiesel  in juni 

(Bosparelmoervlinder) en één in juli naar het Luttenbergerveen in de buurt van Lemelerveld (o.a. 

Zilveren maan en Gentiaanblauwtje). 

De werkgroep heeft dit jaar door omstandigheden de Nacht van de Nachtvlinders niet kunnen 

organiseren en de Nationale Vlinderdag in Wageningen werd niet bezocht. 

De monitoringroute voor de Bosparelmoervlinder in het Kroondomein bij Gortel is dit jaar definitief 

stopgezet. In de voorafgaande drie jaar werd deze vlinder er niet meer waargenomen. De 

waarnemingen van dagvlinders in de eigen tuin en van insecten in het algemeen op onze excursies 

vielen door het droge voorjaar en de natte zomer nogal tegen. Enkele bijzondere waarnemingen 

waren o.a. de Bosparelmoervlinder in het Kroondomein (Wenum,-Wiesel), de Zilveren maan, het 
Gentiaanblauwtje , de Bandheidelibel (Luttenbergerveen) en de Rivierrombout (Fortmond). 

 

Activiteiten van de werkgroep in 2011 

17 januari  werkgroepavond      12  deelnemers 

14 februari  werkgroepavond (Albert Lutjeboer)    11  deelnemers 

14 maart  werkgroepavond      14  deelnemers 

21 april  excursie Staverden      12  deelnemers 

19 mei   excursie Zwaluwenburg        6  deelnemers 

30 juni   excursie Kroondomein        7  deelnemers 
27 juli   excursie Luttenbergerveen       7  deelnemers 

28 juli   excursie Renderklippen        7  deelnemers 

20 augustus  excursie Fortmond        5  deelnemers 

22 september  excursie Westeindsche/Elsp. heide    10  deelnemers 

10 oktober  werkgroepavond en beamerpresentatie Hilary  J.    8  deelnemers 

14 november  werkgroepavond en beamerpresentatie H.v.W.     9  deelnemers 

 

Monitoringroutes 

Oude spoorbaan Epe-Heerde  Hilary Jellema 

't Harde bij A28 (Heideblauwtje) Jan Kuijper 
Renderklippen/Schaapskooi  Diet de Ridder 

Wisselsche Veen   Mia Leurs/Marga Dekker 

 

Enkele leden geven hun waarnemingen door aan de Vlinderstichting in Wageningen, of via 

www.telmee.nl. Aan werkgroepavonden of excursies van de afdeling Apeldoorn werd dit jaar niet 

deelgenomen.     

                                                                   Bertus Hilberink                               
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Vier kleurenpagina’s in Natuurklanken 
Een paar Natuurklanken  terug  werden per ongeluk een aantal foto’s in kleur afgedrukt. Daardoor 

ontstond het idee om te onderzoeken of het betaalbaar zou zijn om kleurenafdruk op te nemen: de 

kosten hiervan blijken mee te vallen. Het bestuur en de penningmeester hebben dan ook het groene 

licht gegeven om het uit te proberen. In Natuurklanken 2  van april hopen we voldoende foto’s 

binnen te hebben om te beginnen.  Er komen een paar ‘spelregels’ om dit soepel te laten verlopen. 
Eén dubbelzijdige A3 geeft 4 kleuren pagina’s; die geplaatst worden om de middenpagina’s van 

Wetenswaardigheden heen. 

 

 

Foto aanleiding 

Het is de  bedoeling is om kleurenfoto’s te plaatsen : 

• ter illustratie van artikelen. In dit geval kunnen ze bijna nooit direct naast het artikel staan. 

Misschien moeten we een collage maken, zoals in het Wisselse Veen rapport, met verwijzing 
naar het desbetreffende artikel elders in Natuurklanken; 

• voor een fotocollage met een bepaald onderwerp als leidend motief op 1, 2, 3 of 4 

kleurenpagina’s.  Dit kan door één enkele auteur ingestuurd worden maar ook door een 

werkgroep of alle leden; 

• in relatie tot een gemelde waarneming in Waarnemingen. 

 

 

Foto voor de kleurenpagina’s sturen 

Bij het sturen van deze foto’ moet zo mogelijk rekening gehouden worden met het volgende: 

1. Informatie over wie heeft de foto wanneer en waar genomen? (zo mogelijk) 

2. Identificatie van het onderwerp; bijvoorbeeld de naam van plant, dier (zo mogelijk). 

3. Foto als aparte bijlage sturen: stuur deze foto’s als aparte bijlagen in de mail naar ons toe. 

De bestandsgrootte is daarbij van belang. De huidige digitale camera’s zijn vaak op een hoge 

resolutie ingesteld, met als gevolg dat een opgeslagen foto een bestandsgrootte heeft van 2 

Mb, 4 Mb of zelfs nog groter. Deze hoge resolutie is overbodig aangezien de foto in een veel 

lagere resolutie in Natuurklanken gedrukt wordt.  

Om te voorkomen dat de mail te groot wordt (bij sommige mailsystemen worden mails niet 

verstuurd als die groter zijn dan 10 Mb) en dat Natuurklanken te groot wordt (ook hier geldt 
dat Natuurklanken niet groter mag zijn dan 10 Mb i.v.m. het versturen naar de drukker), 

hanteren we de volgende bestandsgrootte richtlijn voor de te plaatsen foto’s:  

 

 

 

 

 

 

Zie het kader “Foto’s verkleinen met MS-Paint” voor uitleg hoe een foto verkleind kan 
worden. 

 

 

Foto’s meesturen gekopieerd in het te plaatsen artikel  

In dit geval kiest de auteur niet voor plaatsing op de kleurenpagina’s. Toch geven we hier wat tips. De 

auteur van een artikel kan eventueel foto’s zelf in zijn artikel plaatsen.  Ook hier gelden dezelfde 

bestandsgrootte richtlijnen als bij de vorige paragraaf, maar dan geldend voor de artikel bestands-

grootte inclusief in-gekopieerde foto‘s. 

De redactie heeft de ervaring dat MS-Word versie 2007 de foto’s die ingekopieerd worden 

automatisch verkleind zodat de totale bestandsgrootte niet te groot wordt. 

Foto afmeting Foto bestandsgrootte 

kleiner dan een kwart A4    max.    100 Kb 

tussen een kwart en een half A4    max.    300 Kb 

tussen een half en een heel A4    max.  1000 Kb (= 1 Mb) 
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Let op bij oudere MS-Word versies:   

• Oudere MS-Word versies nemen de originele fotobestandsgrootte over. Een foto van 

bijvoorbeeld 2 Mb blijft dan ook 2 Mb ruimte vragen. In dit geval stellen we het op prijs als 
de auteur zelf al de foto’s verkleind voordat ze ingekopieerd worden. Zie het kader “Foto’s 

verkleinen” voor uitleg hoe een foto verkleind kan worden. 

•  Als de foto in een MS-Word document geplakt moet worden, doe dat dan als Figuur en niet 

als Bitmap;  dat kost veel meer extra Kb. 

 

Plaatsing 

Lukt het niet om de foto’s voldoende te verkleinen volgens de richtlijn, dan zal de redactie zelf de 

foto’s moeten aanpassen om plaatsing in Natuurklanken mogelijk te maken.  
Stuur de mail met foto’s naar mailadres: redactie@epe-heerde.knnv.nl 

Het is uiteindelijk de taak van de redactie om te besluiten welke foto’s geplaatst worden. 

 

Wij zijn zeer benieuwd naar de respons van onze leden. Ook vragen, opmerkingen en suggesties qua 

aanpak en techniek zijn van harte welkom. Stuur deze svp. naar Mariet van Gelder  met mailadres: 

marietvangelder@live.nl. 

De Redactie 

 

 

 

Foto’s  verkleinen met MS-Paint 
Hier wordt alleen MS-Paint besproken. Andere programma’s zoals MS-Office Picture-manager 
zijn ook uiteraard mogelijk; in dat geval zullen er andere menu-keuzes van toepassing zijn. 

 

1. Open de foto met MS-Paint. Dit is een standaard aanwezig MS-Office programma 

voor grafische toepassingen. 

2. Sla eerst de foto op als een JPEG bestand. Dit is soms al voldoende om de 

bestandsgrootte flink omlaag te krijgen. 

3. Is de bestandsgrootte nog steeds te groot, ‘krimp’ dan de foto zowel hori- als 

verticaal met een percentage :  

a. Kies op de Commandbar voor  Beeld en dan Rek-Krimp . 

b. Vul voor zowel hori- als verticaal een percentage in (bijvoorbeeld 50%). 

c. Sla het bestand opnieuw op onder een andere naam; ook weer als JPEG 

bestand. 

d. Ga net zo lang met ‘krimpen’ door tot de bestandsgrootte terug gebracht is 

tot de gewenste grootte volgens onze richtlijn. 

e. Selecteer eventueel een gedeelte van de foto mbv. de selectie-rechthoek 

met de muis in MS-Paint. Met Control-C  staat de selectie in het geheugen en 

daarmee klaar om met Control-V in het document gekopieerd te worden. 

Een geselecteerd gedeelte kan een betere uitsnede van de foto geven en 

beperkt in ieder geval ook nog eens de bestandsgrootte. 
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De Mossenwerkgroep  
Het voor- en najaar zijn bij uitstek geschikt om mossen te inventariseren. De luchtvochtigheid is 

hoog, aangezien de mosplantjes hun vocht opnemen via het blad, is dit het jaargetijde waarin zij 

groeien en vaak ook ‘bloeien’. Met bloeien bedoel ik het vormen van sporenkapsels. 

De Mossenwerkgroep start dan ook met de excursies in september. Na een excursie volgt doorgaans 

een determinatieavond bij een van de leden thuis. 
 

Onze kennis gaat goed vooruit. Inmiddels hebben we verschillende zeldzame soorten gevonden. 

Eén van deze vondsten, een levermos,  is zelfs zo zeldzaam dat het ter controle opgestuurd moest 

worden naar een specialist. De betreffende soort is Kielmos Anastrophyllum minutu (rode lijst 

kwetsbaar), een minuscuul klein takje met schoepvormige blaadjes. Onze determinatie was juist.  

De vindplaats: het Sprengenbos, in bezit van Staatsbosbeheer. Het 

grenst deels aan het Heerderstrand. Er zijn in dat stuk bos meer 

opmerkelijke soorten te vinden. Op hetzelfde hellinkje waar het 

Kielmos staat, zijn ook Nerflevermos Diplophyllum albicans en 

Gewoon trapmos Lophozia ventricosa te vinden.  
Wat dieper in het bos, onder loofhout, gedijen Riempjesmos 

Rhytidiadelphus loreus en Glanzend etagemos Hylocomium 

splendens (r.l. kwetsbaar). In datzelfde loofhout, vooral op 

Lijsterbes, is het Blauwe boomvorkje Metzgeria fruticosa (r.l. 

gevoelig) te vinden. 

Het Heerderstrand is ontstaan door zandwinning voor de A50. 

Voor die tijd was het Sprengenbos voor Veluwse begrippen een 

redelijk vochtig bos. De Middelste Heerderbeek vindt er zijn oorsprong; ooit een goede 

watervoerende sprengenbeek die o.a. de molen van Volkers te Heerde van water voorziet. Van 
mensen die wonen in de buurt van het bos, weet ik dat de beek wel eens overstroomde.  

Bij het afgraven van het Heerderstrand is een leemschot verwijderd. Daarna is de Middelste 

Heerderbeek voor een groot deel van het jaar droog komen te staan. 

Vermoedelijk is de aanwezigheid van leem de reden dat hier zulke bijzondere mossen te vinden zijn.  

 

Een andere locatie waar het de moeite loont om eens grondig op onderzoek uit te gaan is het Kret  

tussen Wapenveld en Heerde. Ruim 100 jaar geleden stond dit gebied bekend als de Heerderheide, 

waar een schaapskudde graasde. Begin 1900 werd het waterwingebied t.b.v. de Gemeente Zwolle en 

in 1911 werd gestart met de aanleg van bos voor houtproductie.  Sindsdien staat het bekend onder 

de naam “Het Zwolse Bos”. 
Voor de waterwinning werd een brede geul  gegraven. De grondwaterstand was toen veel hoger. Er 

werd zelfs in gezwommen. Er kwam een pompstation en via leidingen werd het water naar de 

watertoren op de Turfmarkt in Zwolle gepompt. 

De geul is het enige dat bewaard is gebleven. Er loopt een wandelpad door. Dankzij de hellingen 

vinden mossen hier een prima groeiplaats. Er blijft geen blad liggen, waaronder het mos verstikt. 

We zijn er zowel in het voor- als in het najaar geweest. Roodviltmos, Aulacomnium palustre, ons 

bekend van het Wisselse Veen,  is één van de opmerkelijke vondsten. Overblijfsel van de vroeger veel 

vochtiger omstandigheden? Gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum (r.l. kwetsbaar) is ook 

zo’n soort voor vochtige plekjes.   

Van de levermossen wil ik het Heidefranjemos Ptilidium ciliare noemen. Volgens de 
verspreidingsatlas vooral te vinden op de Veluwe, maar nog niet eerder door ons gevonden.  

 

Onze gegevens worden opgestuurd naar de Bryologische en Lichenologische Werkgroep, om 

vervolgens opgenomen te worden in de Verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. 

 

         Mariet van Gelder 
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Heibel op de heide  
Het is 15 januari 1851 als de Eper burgemeester Van der Feltz zijn veldwachter Jan Wensenk naar het 

heidegebied bij de Renderklippen stuurt. Hij meent dat hij de aanhoudende klachten van Eper 

boeren over Heerdenaren die heide maaien en plaggen op Eper grondgebied, niet langer kan 

negeren.  

De klachten zijn van de laatste jaren. De heidevelden, in die tijd ‘het veld’ genoemd en oneindig veel 

weidser dan nu, zijn eeuwenlang door boeren uit de omgeving benut voor het weiden van de 

schapen, het maaien van de heide en het plaggen van de zode. Het gebied is eigendom van de Staat 

die het algemeen gebruik ervan toestaat. 

Pas als de Staat in 1843 geld nodig heeft en grote stukken van haar domeinen verkoopt, worden Epe 
en Heerde eigenaar van het heideterrein binnen hun gemeentegrenzen. Dat brengt kennelijk met 

zich mee dat de inwoners van Epe en Heerde hun bedrijvigheden tot het grondgebied van hun eigen 

gemeente moeten beperken. Maar eeuwenoud gebruik slijt er niet in een paar jaar uit, zo blijkt.  

Wensenk krijgt opdracht eens poolshoogte te gaan nemen. Hij heeft beet. Twee Heerder 

boerenknechten, die op Eper gebied aan het maaien zijn, laten braaf hun naam noteren. Maar twee 

andere maaiers,  vermoedelijk ook Heerdenaren, voelen nattigheid en weigeren zich bekend te 

De natuur is goud waard….. 
 
Prachtige landschappen, insecten,  vogels of wilde planten…Als lid van de KNNV geniet 
je daar van. Natuurstudie is een boeiende en heel zinvolle vrijetijdsbesteding,  waar je je 
hele leven mee bezig kunt zijn.  
Maar…niet iedereen is zich bewust van de waarde van de natuur. Gelukkig stoppen 
enthousiaste KNNV’ers heel veel tijd in het uitvoeren van tellingen, inventarisaties en 
vooral het rapporteren daarover in de vorm van wandelgids, verslag of dvd. En dat 
allemaal om de medemens te wijzen op het belang van de natuur. 
De Stichting Fondsen van de KNNV wil deze activiteiten dan ook graag financieel 
ondersteunen. Jaarlijks worden er door de Stichting subsidies verstrekt om 
afdelingsprojecten te verwezenlijken zoals een gids over stadsparken of een dvd over 
stadsnatuur.  
Maar… de middelen van de Stichting zijn beperkt. Graag zien wij ons vermogen groeien 
om nog meer KNNV-werk dankzij onze financiële steun mogelijk te maken. Zou je eens 
na willen denken over de mogelijkheid van een financiële bijdrage in de vorm van een 
eenmalige donatie of een periodieke gift?  
 
Wat kunt u doen? 
Kort gezegd: donateur worden van onze Stichting door een gift over te maken op 
rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV. De Stichting heeft een 
ANBI-status.  
Maar er zijn meer mogelijkheden om onze Stichting te steunen. Het Stichtingsbestuur 
geeft op verzoek graag nadere informatie. Informeer eens bij de secretaris of andere 
bestuursleden (Hein van Bohemen, Jelle Schuurmans, Chris Ankersmit, Ina Marbus-
Hotho).  
 
Stichting Fondsen KNNV 
secr. Geoske Sanders, tel. 0318-417234 of email:gmsan@hetnet.nl 
rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Best.   
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maken. (Dat je het vroeger niet in je hoofd zou halen je tegen het openbaar gezag te verzetten,  mag 

dus in twijfel worden getrokken.) Via de betrapte boerenknechten komt Wensenk niettemin alsnog 

achter de naam van een van de weigeraars.  

Van der Feltz stelt, samen met Wensenk,een proces-verbaal op over wat zich op de heide afspeelde 
en stuurt dat een paar dagen later naar zijn collega in Heerde. Enigszins onbehaaglijk voelt Van der 

Feltz zich wel bij de situatie, want hij doet er een begeleidende brief bij. Daarin schrijft hij dat hij wel 

enig begrip heeft voor de argumentatie van de ‘verdachte’ Heerdenaren.  Die verdedigden zich 

tegenover de veldwachter met de constatering dat je in het veld niet kunt zien waar de grens tussen 

Epe en Heerde ligt. Daarom stelt Van der Feltz voor als duidelijke grensaanduiding een greppel - hij 

noemt het ‘’grup of sloot’’-  te  (laten) graven.  

Als burgemeester Van Meurs van Heerde van de kwestie kennisneemt,  roept hij onmiddellijk zijn 

drie beschuldigde onderdanen op. In plaats van de knechten zijn dat overigens hun werkgevers die 

zelf gemeend hebben dat het vergrijp hèn is aan te rekenen en niet hun knechten.  

Je kunt het je enigszins voorstellen hoe dat gegaan moet zijn. Daar staan de drie ontboden boeren 

voor hun burgemeester: Hermen Post, Giesbert van Essen en Harmen van Olst. Beste pak aan, pet in 

de hand. Ze zijn niettemin strijdvaardig en stellen dat zij en hun voorouders sinds mensenheugenis in 

het veld weiden, maaien en plaggen zonder dat er tussen Epe en Heerde van een grensscheiding 
sprake was. En dat ook Eper boeren van Heerder gebied gebruik maken.  

Van Meurs voelt met hen mee en neemt het voor hen op. In zijn verslag aan zijn Eper ambtgenoot 

schrijft hij dat de boeren eigenlijk niet geverbaliseerd kunnen worden zolang er geen zichtbare grens 

is. Van Meurs stemt dan ook in met het voorstel tot het graven met een greppel. Laat maar weten 

wanneer je van plan bent dat te gaan doen, schrijft hij in weliswaar heel wat formeler woordgebruik.  

Het duurt bijna twee jaar (november 1852) voor B&W van Epe de gemeente Heerde, maar ook de 

aan de westkant gelegen gemeente Oldebroek, laten weten dat zij hebben besloten de grenzen te 

markeren. Oldebroek reageert met de vraag of dat wettelijk wel  is toegestaan, maar laat het daar 

verder bij. De gemeenteraad van Heerde gaat ‘’in principe’’ akkoord, maar vindt dat er  wel eerst een 

commissie moet worden ingesteld met leden uit beide gemeentebesturen om in het veld de juiste 
locatie van de grens te bepalen.  

Of die commissie er daadwerkelijk is gekomen, heeft mijn bron niet kunnen achterhalen. Het moet in 

de zomer van 1853 zijn  geweest dat op de gemeentegrens daadwerkelijk een greppel is gegraven. 

Handwerk vanzelfsprekend en dat kilometers lang.  

Na ruim 150 jaar rest een paar honderd meter ervan, nog zichtbaar in het terrein. Het is de geul die 

je ziet als je op de Renderklippen vanaf de heuvel met de bank met de leuningen een stukje afdaalt in 

de richting Epe. Aan je rechterhand zie je dan in de hei een geul richting bosrand gaan, ongeveer 

halverwege overgaand in een pad.  
Bij de opening van het uitkijkpunt ’t Spiekertje bij de schaapkooi heb ik bovenstaand verhaal verteld. Kun je dat 

insturen voor Natuurklanken, vroegen enkele aanwezige KNNV-ers. Dat kan, maar  niet zonder dank aan wijlen 

Bertus van den Bremen. Ik ontleende de historische gegevens aan zijn bijdrage in Ampt Epe van juli 1995.   

 

Tjada Amsterdam 
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2012 - Het jaar van de Bij -  Enkele tips om naar bijen te kijken 
     Heeft het zin voor een leek om te proberen bijen of andere kleine insecten op naam te brengen? 

In veel gevallen is het onmogelijk zonder gespecialiseerde kennis. Maar sommige algemene soorten 

bijen hebben zulk opvallend gedrag dat het vrij gemakkelijk kan zijn om een naam (of familie) te 

vinden. Bijen zijn interessant omdat zij broedzorg hebben, met andere woorden hun nesten voor hun 

nakomelingen te bevoorraden; anders dan vliegen, vlinders en libellen die alleen een geschikte plek 
voor hun eieren moeten vinden.  Met de naam komt ook veel intrigerende informatie over de 

leefwijze van deze interessante en nuttige dieren. In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat 

een geel en zwart insect zowel een (zweef)vlieg, een wesp of een bij kan zijn. Zonder in veel detail te 

gaan over alle verschillen, moet men op een paar kenmerken letten. Kijk naar de antenna of 

sprietjes: korte sprietjes zijn van een vlieg en dan zijn de ogen  groot en raken die elkaar. Vaak gaat 

een zweefvlieg zijn ogen poetsen, net zoals een huisvlieg. (Vliegen hebben alleen één paar vleugels, 

maar ik vind dat in de praktijk moeilijk te zien). Bijen zijn 

vaak harig en vallen op als zij bezig zijn om stuifmeel te 

verzamelen. Maar dat is niet altijd het geval, vooral onder de 

koekoeksbijen, want die laten het stuifmeel verzamelen over 
aan de bijen waarop zij parasiteren. Er zijn een aantal tips 

om het gemakkelijker te maken om meer te leren over bijen. 

Tijd van het jaar: In het vroege voorjaar als de zon schijnt, 

moet je toch naar buiten om de eerste bloemen in de tuin te 

bewonderen, of misschien de eerste bloeiende wilgen;  er is 

dan een grote kans dat de eerste bijen vliegen. Het aantal 

bijen die vroeg in het voorjaar vliegen is beperkt en er is dan 

een betere kans een paar bijen op naam te kunnen brengen. 

(Op de website van bijenhelpdesk is een kalender van 
vliegtijden van bijen).  Een paar jaar geleden was ik bij de 

Renderklippen op een zonnige dag in april, toen ik veel bijen 

laag over de grond zag vliegen. Dichterbij zag ik dat zij niet 

alleen in en uit gaten in de grond vlogen, maar ook druk 

bezig waren met graven.  Ik maakte foto’s en vrij snel kwam 

ik er achter dat ik   grijze zandbijen van de Andrena familie 

had gezien en ik kon  meteen informatie vinden over wat zij 

aan het doen waren. Andrena bijen graven gaten om hun eieren in te leggen, soms tot 50 cm diep en 

leggen een voorraad aan van stuifmeel en nectar van wilgen voor de larve. Als de wilgen uitgebloeid 

zijn, komt ook een eind aan het leven van de bijen, maar hun nageslacht kan het volgend voorjaar 
zelfstandig verder. Het boek vertelt ook over een parasiet van de grijze zandbijen, de gewone 

wespbij.  Ik ging terug naar de Renderklippen 

en tussen de grijze zandbijen met hun gele 

pootjes, zwaar beladen met stuifmeel, zag ik, 

wat ik eerst dacht was een wesp. Helemaal niet 

harig, zwart en geel gestreept met rode 

pootjes.  Ja, inderdaad was het de gewone 

wespbij, de vaste parasiet van de grijze zandbij. 

Die wacht tot de zandbij even weg is en legt 

snel een ei in de ruimte voor het ei van haar 
gastheer. Maar er is een zeker evenwicht, want 

als alle grijze zandbijen zouden worden 

uitgeroeid,  zou dit ook de dood van de gewone 

wespbij tot gevolg zou hebben. 

Drachtplant: Veel bijen zijn afhankelijk van een bepaalde plant. Op een keer maakte ik foto’s van 

kleine bijen op boerenwormkruid langs het fietspad van het oude spoor tussen Epe en Heerde . Ook 
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deze bij bleek eenvoudig op naam te brengen, de   wormkruidbij.  Hij 

hoort bij de Colletes familie en vliegt bijna uitsluitend op 

boerenwormkruid en nestelt in zandwanden. Hoewel ik deze bij twee 

jaar achter elkaar heb gevonden, heb ik de nesten in zandwanden nog 
niet kunnen ontdekken. (Er waren ook kleine groene galletjes op de 

bloemen van de boerenwormkruid van een galmug). 

Gedrag van bijen:  Vaak vallen bijen op door hun gedrag; bijvoorbeeld 

door steeds in een hoekje te verdwijnen . Vorig  jaar bekeek ik een bij 

die gebruik maakte van mijn bijenhotel . Zij kwam aanvliegen en ging 

een gat van ongeveer een halve centimeter doorsnede binnen en dan 

weer weg. De tweede keer ging zij achterstevoren naar binnen! Dit 

werd verschillende keren herhaald. Van de foto’s dacht ik dat zij een 

metselbij was; waarschijnlijk de rosse metselbij, die heel algemeen is. 

Uit de boeken begrijp ik dat deze bij elke broedcel bevoorraadt met 
nectar en stuifmeel, een ei legt en dan de cel afsluit met leem; vandaar 

de naam metselaar. Zij brengt het stuifmeel in de haren onder haar buik (een buikverzamelaar) en 

niet langs haar poten zoals honingbijen. Ander opvallend gedrag is van de behangersbijen die hun 

nestholletje bekleden met speciaal afgebeten rondjes blad. De wolbijen verzamelen haren van 

planten om hun nesten te bekleden. 

Met een beetje geduld is er veel te ontdekken over het leven van de bijen in onze tuinen en 

omgeving door ook rekening te houden met hun behoefte aan voedsel en nestgelegenheid. 

 

Hilary Jellema-Brazier 

Knotszwammen 
Het was op 29 oktober 1994 dat we voor het eerst een knotszwam leerden kennen. Dat was op een 
excursie van onze Werkgroep Paddenstoelen onder leiding van wijlen Lammert Bonhof bij het Ronde 

Huis in Nunspeet; één van zijn geliefde gebieden om naar paddenstoelen te zoeken. 

Het ging om de Pijpknotszwam (Macrotyphula fistulosa). 

 

Deze soort verteert dode takken van vooral berk, die in dit geval onder het 

blad liggen. De soort wordt beschreven als mat, zeemkleurig. Dit exemplaar 

was zo’n 12 cm en behoort daarmee tot de grotere exemplaren, waarvan de 

knotsvorm inderdaad opvalt. 

 

De onderstaande, wat kronkelige groeivorm, wordt ook vaak aangetroffen. 
Het was in hetzelfde jaar en dan veertien dagen later, op eveneens een 

werkgroepexcursie (Belvédèreweg Epe). 

De knotsvorm is daarbij niet zo aanwezig maar er is sprake van een 

gelijkmatige dikte. De vruchtlichamen zijn hol, maar daarin worden niet de 

sporen gevormd, zoals bij een buikzwam.  

De sporenvormende laag zit rondom het bovenste deel van de   paddenstoel 

 

Tijdens een werkgroepexcursie in het kader van de inventarisatie van de 

Renderklippen (8 nov. 2009) hebben we op de heide langs het natuurpad in 

de buurt van de Schaapskooi in Heerde een soort gevonden die erop lijkt, 
maar korter is en recht: de Heideknotszwam (Clavaria argillacea). Trouwens: 

toen werd daar ook de Wormvormige knotszwam (Clavaria fragilis) 

gevonden; die is ons ook wel eens bij de Leemkuil in Tongeren aangewezen. 

Deze knotszwammen verschijnen vrij laat in het seizoen. 
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Een indrukwekkende soort qua omvang is de Reuzenknotszwam 

(Clavariadelphus pistillaris). Gelet op de beschikbare gegevens zou deze 

wel in Nederland gevonden zijn, maar dat is dan zo’n twintig jaar geleden. 
De soort wordt beschreven als groeiend op strooisel of houtsnippers in 

loofbossen en parken op kalkhoudende bodems. De foto is genomen in 

Gerolstein.  

De tegenstelling met de soorten die aanleiding zijn tot dit artikel kan haast 

niet groter. 

 

Het gaat ons namelijk in eerste instantie om de Draadknotszwam 

(Macrotyphula juncea). Die zie je wel eens op takjes, net als de 

Pijpknotszwam, maar ook op bladresten en humus. Hij is veel sprietiger en 

daarbij soms nog langer dan deze. Het is ons waarschijnlijk meermalen overkomen, dat we bij deze 
verschijningsvorm al gauw met deze naam zijn aangekomen, terwijl het toch een andere soort was. 

Dat is in 2011 nog gebeurd op onze excursie in het parkbos van de Cannenburch in Vaassen. Daar 

groeiden ze namelijk massaal op het verterende blad dat onder de rhododendrons wordt verstrooid, 

sprietige knotszwammen: Draadknotszwammen werd er gezegd. 

 

In de loop van november werden er door Henk van Woerden bijgaande 

opnames gestuurd van vergelijkbare exemplaren die massaal in zijn tuin in 

Apeldoorn groeiden. Hij kwam bij het zoeken van de soortnaam op het idee 

dat het zou kunnen gaan om het Linzeknotsje (Typhula phacorrhiza). Die 
naam had ik nog nooit gehoord en ik had ook niet mijn beeldvorming 

gecontroleerd m.b.t. de Draadvormige knotszwam, door bijvoorbeeld in het 

boek van G.J.Keizer, ‘Paddestoelen encyclopedie’, te kijken.  

Daarin staat namelijk dat er bij het Linzeknotsje verdikkingen aan de basis 

groeien, waaraan de soort de naam dankt omdat ze zouden lijken op linzen. 

De Draadknotszwam heeft dat sclerotium niet. 

 

 

Een sclerotium (meervoud sclerotia) is een verdikking aan de zwamvlok. De 

myceliumdraden zijn daar tot een knolletje aan elkaar vastgekit met 
daardoor een concentratie van voedingsstoffen, waarmee de 

overlevingskans van het mycelium vergroot wordt. 

 

Dat sclerotium werd zichtbaar toen de knotszwammetjes werden 

afgespoeld. 

In de tuin in Apeldoorn gaat het dus om het Linzeknotsje. 

 

Toen we teruggingen naar het parkbos bij de Cannenburch bleek het daar 

ook om het Linzeknotsje te gaan. 

Gemiddeld genomen zijn ze ook kleiner dan een Draadknotszwam 
(aangegeven staat 2-8 cm en daar komen heel wat Draadknotszwammen 

flink boven). 

 

                                                                                                   Janus Crum 
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Vossenbroek – 2011 
 

Het Vossenbroek bij Emst geniet al jaren belangstelling van onze afdeling. Ook de leden van de 

plantenwerkgroep komen er graag. 

 In 1973 probeerde de KNNV met een rapport te voorkomen dat het tracé van de aan te leggen 

Rijksweg 50 Vossenbroek zou doorsnijden. Tevergeefs! 

In 2005 zorgde de KNNV voor een uitgebreide inventarisatie ten behoeve van het beheer door Het 

Geldersch Landschap en de Geldersche Kastelen.  

 

Het Vossenbroek ligt tussen de Emsterenk en het Apeldoorns Kanaal. De hoger gelegen delen op de 

enk bestaan uit akkers omzoomd door houtwallen. Richting kanaal is het gebied vochtiger en bestaat 

het uit grasland. Daartussen ligt elzenbroekbos. De A50 doorsnijdt het oostelijke deel. 

Sinds 1992 is het gebied in bezit van Het Geldersch Landschap en de Geldersche Kastelen.  

Inmiddels bezit het Geldersch Landschap een groter deel van het gebied. In 2010 is in de graslanden 

van het laaggelegen deel westelijk van de A50 de verrijkte toplaag afgegraven en afgevoerd. Het 

terrein is daardoor voedselarmer geworden. Er zijn nu plekjes met veen en zand en daartussen 
plasjes en slenkjes met kwel- en regenwater.  Hier zal zich elzenbroekbos ontwikkelen. 

Reden voor de plantenwerkgroep om er op de inventarisatieavonden aandacht aan de plantengroei 

te besteden. 

Momenteel wordt er ook in het gedeelte  tussen A50 en Apeldoorns Kanaal gewerkt aan 

herinrichting. 

 

PLANTEN 

Direct op de eerste avond was Liggend hertshooi (Hypericum humifusum) opvallend aanwezig. De 

plant heeft plat op de grond liggende rozetten, die in de pionierfase graag in alle richtingen groeien. 
Op zich is het een vrij tere plant. Toch waren de kleine gele sterbloemetjes tot ver in de herfst te 

vinden. Daartussen en op wat vochtiger delen was een andere pioniersoort in groten getale 

aanwezig, de Borstelbies (Isolepis setaceus). Het plantje heeft polletjes met groene sprietstengels, 

vaker 5-10 cm groot dan 10-15 cm. Boven aan de vruchtbare stengeltjes staat een klein dwarsstaand 

aartje van een halve centimeter. Als je eenmaal een beeld hebt van dit plantje, kom je tot de 

ontdekking dat de polletjes her en der in grote aantallen staan. 

Op vochtige plekken vind je rozetten van Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en Echte 

koekoeksbloem (Silene flos-cuculi). Omdat bij het eerste bezoek het voorjaar al ver gevorderd was, 

hebben we ze betrekkelijk weinig in bloei gezien. Maar de rozetten van deze planten zijn in groten 

getale aanwezig. Dat belooft wat voor volgend jaar! 
Op plas-dras plekjes staan de eerste ronde blaadjes van Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris), 

soms met snoertjes ronde blaadjes. In een sloot langs de A50 staat Waterviolier (Hottonia palustris), 

Ook Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en Egelboterbloem (Ranunculus flammula) zijn van de 

partij. En overal slaan al kleine exemplaren op van Zwarte els (Alnus glutinosa) en Grauwe wilg (Salix 

cinerea). Dat wordt dus elzenbroek. Andere soorten: geelbloeiende Moerasrolklaver (Lotus 

pedunculatus), en fijne  blauwe bloemen van Zompvergeet-mij-nietje 

(Myosotis laxa). Langs de slootjes groeit Beekpunge (Veronica 

beccabunga) en in meer stilstaand water vaak Rode waterereprijs 

(Veronica catenata). De eerste felblauw, de tweede lichtroze met 

donkerder strepen. 
Op zandige plekjes groeit al Dwergviltkruid (Filago minima) en hier en 

daar een Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album).  

Langs de randen is de houtwal gelukkig onaangetast gebleven. Gelukkig, 

omdat de drie plekken met Koningsvaren (Osmunda regalis) zo gespaard 

zijn gebleven. Misschien kunnen de planten zich nog eens uitbreiden naar 

het nu afgegraven terrein. 
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RUS EN ZEGGE 

Er staan verschillende soorten rus. De grotere Pitrus (Juncus effusus) en Biezen 

knoppen (Juncus conglomeratus) zijn allebei veel aanwezig. Zo ook de veel kleinere 

Greppelrus (Juncus bufonius) en Zomprus (Juncus articulatus). De Knolrus (Juncus 

bulbosus) staat meestal geheel of half onder water en is ook overal te vinden, vaak 

met vergroende bloeiwijze: in plaats van aartjes zitten er kleine plantjes aan de 

bloeistengels. Op de hogere delen groeit ook veel Tengere rus (Juncus tenuis), 

maar in het deel tegen de A50 aan vind je hem minder vaak.  

Op allerlei plaatsen staat inmiddels de Geelgroene zegge (Carex oederi oedocarpa). 

Ook IJle zegge (Carex remota), Hoge cyperzegge (Carex pseudo-cyperus) en Oeverzegge (Carex 

riparia) zijn inmiddels gesignaleerd. Er zullen er nog wel meer volgen. 

 

MINPUNTEN 

Er zijn ook planten waar je minder enthousiast van wordt. Ergens midden in het terrein is een plas 
uitgegraven. Wie op het idee is gekomen, staat er niet bij. Maar halverwege de zomer bleken hier 

ineens twee invasieve exoten te groeien. Het gaat om Watersla (Pistia stratiotes) en Waterhyacint 

(Eichhornia crassipes). Bepaald niet soorten die in een natuurterrein thuishoren. Ze hebben zich 

tijdens de zomer behoorlijk weten uit te breiden. Nog even en de hele plas staat vol met dat spul! 

Door het hele terrein staan kiemplanten van de Vlinderstruik (Buddleja davidii). 

Een ander minpunt is de aangevoerde steenslag voor de verharding van het pad dwars door het 

terrein. Waar deze steenslag vandaan komt, is me niet bekend, maar daarmee heeft men ook een 

aantal planten aangevoerd die in onze omgeving niet voorkomen en / of in een natuurterrein niet 

thuishoren.  Het gaat om soorten als Bleekgele hennepnetel (Galeopsis segetum), Doornappel 
(Datura stramonium) en Gevlekte scheerling (Conium maculatum), die je niet of bijna niet in onze 

omgeving zult vinden. En om soorten als Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), Kleine varkenskers 

(Coronopus didymus) en Hanenpoot (Echinochloa crus-gallii), die je in onze omgeving eerder in een 

ruderaal terrein of een (moes)akker zou verwachten dan in een natuurterrein. 

 

NOVEMBER 

Op één van de mistige middagen in het laatst van november loop ik opnieuw in Vossenbroek. De 

gedempte stilte wordt ruw verstoord door het langs snellende verkeer op de A50, maar er is niets 

van te zien. 

Er staat minder water in het terrein dan anderhalve maand geleden. Een gevolg van de droge 
periode. De meeste planten zijn uitgebloeid. Als je even rondkijkt zijn de rozetten van Liggend 

hertshooi nog overal aanwezig. Vaak met de roodbruine zaaddozen tegen de grond gedrukt. 

Daartussen de fiere polletjes Borstelbies. Aan elk sprietje een miniem aartje. Aan elk aartje een 

druppeltje mist. 

In de plas met Watersla en Waterhyacint drijven langs de rand nog wat  rozetten. De grijsgroene 

Watersla is vergaan tot slijmerige grijze flappen. De bladeren van de Waterhyacint op het  droge zijn 

bijna zwart; wat in het water drijft van de holknolle bladstengels met niervormige blad is nog wel 

groen, maar oogt ook niet erg levenslustig meer. Een vorstperiode moet de rest doen! 

Bleekgele hennepnetel, Doornappel en Gevlekte scheerling zijn verdwenen. Voorgoed, of zouden ze 

zich uitgezaaid hebben? Langs het pad bloeit nog een laat geel Bezemkruiskruid. Hier en daar liggen 
nog plakken van Kleine varkenskers en als je goed kijkt, kun je nog kleine witte bloempropjes vinden. 

 

Opeens schiet er al zigzaggend een roepende watersnip op. En even later nog één . En nog één. Maar 

die ene opvliegende watersnip, niet roepend, niet zigzaggend? Zou dat een Bokje zijn? Ik denk het 

wel, maar zeker weten zal ik het nooit. Hij is verdwenen voor ik hem kan bekijken .. ..        

        Egbert de Boer 

Zie ook: 

KNNV Epe / Heerde – Vossenbroek Bedreigd natuurgebied (1973) 

KNNV Epe / Heerde – Het Vossenbroek (maart 2005) 



  

 
30

Waargenomen 
Deze keer zijn het alleen maar trieste meldingen van wildaanrijdingen, die Harry van Diepen door 

stuurde.  

Er moeten toch wel redelijk veel dassen zijn, dat er steeds weer nieuwe doodgereden kunnen 

worden. 

 
Das  Meles Meles 

07/10 ♂ leeftijd 2 jaar. N309 Tongerenseweg, Epe. 

21/10 ♀ leeftijd 2 jaar. N309 Eperweg 040.50, Epe. 

20/11 ♂ leeftijd 4 jaar. Le Chevalierlaan, Tongeren (Epe.) 

24/11 ♂ leeftijd 2 jaar. Oranjeweg 104, Emst. 

26/11 ♂ leeftijd 1 jaar. Heerderweg, Epe. 

30/11 ♂ leeftijd 3 jaar. P.M. Kazerneterrein, Wezep. 

 

 

 
Boommarters 

21 november 2011. 

Deze week belde Hein Karman uit Vaassen mij. 

Hein woont in een huis van de koninklijke houtvesterij Het Loo. Hij werkt zelf ook op het Loo.  

Zijn tuin grenst aan de bossen van het Loo en de Motketel.  

In het verleden werden in deze omgeving regelmatig jonge Boommarters gezien. 

In juni 2011 zaten er enige tijd jonge Boommarters in zijn stapel brandhout. Hij heeft het moertje en 

twee jongen gezien, maar vermoedelijk waren er nog meer jongen.  

Hij dacht dat de jongen geworpen zijn in “een soort van valkenkast” maar zeker weet hij dat niet. En 
hij baseert het min of meer op het feit dat er op een gegeven moment een Douglastak uit de kast 

stak. 

Hij heeft e.e.a. gemeld aan de wildbeheerder van Het Loo en daar is het waarschijnlijk bij gebleven. 

Later is er nog een keer een kip gesneuveld en er verdwijnen regelmatig kippeneieren, mogelijk ook 

marterwerk. 

Harry van Diepen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bronvermelding plaatjes en tekeningen 

Voorplaat  :   Grauwe ganzen; de tekening komt uit een oude brochure van de Rijksdienst  

voor de IJsselmeerpolders (aanleg Flevoland). 
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