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Stuurpraat 

 
Het was een goedbezochte ledenvergadering dit jaar in “de Antenne”. De werkgroepen gaven hun 

programma voor het komende jaar aan en het is indrukwekkend wat er allemaal wordt 

georganiseerd. In de gezellige bijeenkomst bleek dat er voor elk wat wils is in het komende jaar. 

Meer leest u in het verslag van deze bijeenkomst.  

In de ledenvergadering is gesproken over de communicatie van het bestuur met de leden over 

activiteiten, wijzigingen in data en bijzondere gebeurtenissen. Omdat Natuurklanken 4 x per jaar 

verschijnt, kunnen we slechts 4 x iets aan alle leden laten weten. Graag willen we u vragen uw e-

mailadres door te geven aan secretaris@epe-heerde.knnv.nl zodat we u tussentijds kunnen bereiken. 

Gemaild wordt alleen als er aanleiding toe is. 

Henk Gremmer is gestopt met zijn werk als webmaster. Dank aan hem voor de energie die hij heeft 

gestoken in de website. Het is een belangrijk middel om buitenstaanders kennis te laten nemen van 

onze activiteiten en ook voor de leden geeft het alle activiteiten weer. We zijn dus op zoek naar een 

nieuwe webmaster. Omdat we gaan werken met het standaard formaat van de KNNV hopen we dat 

het bijwerken wat makkelijker zal zijn. Wie zich wil bekwamen als webmaster is van harte welkom. 

Wist u dat Natuurklanken 50 jaar bestaat? Daarvóór zijn er  wel enkele mededelingenblaadjes 

gemaakt, maar van het blad zelf verscheen in 1962 de eerste jaargang. Dank zij enkele leden hebben 

we een bijna complete collectie in het Streekarchief kunnen opnemen. We missen nog de volgende 

uitgaven: 1966 nrs 3 en 4 - 1967 nrs 2, 3 en 4 - 1969 nr 4 - 1970 nrs 2 en 4 - 1971 hele jaargang 1 t/m 

4 - 1974 nr 4 - 1999 nr 4 - 2009 nr 2. Als u deze aan de secretaris beschikbaar wilt stellen nemen we 

die graag op in de collectie. 

Het archief is te bekijken in het Streekarchief aan de Markt 14 te Epe (deel van het gemeentehuis). U 

kunt daar zonder afspraak terecht van dinsdag t/m vrijdag van 10 – 16 uur. 

We zijn ook bezig om een deel van Natuurklanken en de rapporten te digitaliseren zodat leden deze 

via Internet kunnen raadplegen. Als de collectie beschikbaar komt, volgt nader bericht. 

 

Herman Snoek 
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Algemeen programma  
Zaterdag 

21 april 
Bijenhotel bouwen 
2012 is door de KNNV uitgeroepen als het jaar van de bij. 

Vorig najaar hebben we hier al aandacht aan besteed 

door een lezing over bijen in zijn algemeenheid en hoe je 

de eigen tuin aantrekkelijk kunt maken voor wilde bijen. 

Dit kan door een combinatie van drachtplanten en het 
aanbieden van nestgelegenheid als gestapelde muurtjes, 

oud hout met gaatjes en het bouwen van b.v. een bijenhotel. Op zaterdag 21 

april kan dat bij Vriezes Erfgoed nabij de molen van Wapenveld.  

Nadere info: via de lokale kranten 

 

Zaterdag 

28 april t/m     

4 mei 

Voorjaarskamp 2012 in Bourcy  (België) 
Bourcy ligt in het noordoosten van de provincie Luxemburg in het hart van 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). 

Verdere informatie is te vinden op de losse bijlage in het januarinummer van 

de Natuurklanken.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij 

 

Zaterdag 7 juli Algemene excursie Kuinderbos 
Twee jaar geleden was de plantenwerkgroep al eens op excursie naar het 

nieuwe natuurontwikkelinggedeelte van het Kuinderbos.We zagen toen naast 

veel pioniersplanten ook veel vlinders en libellen. In publicaties wordt ook 

veelvuldig melding gemaakt van bijzondere waarnemingen van libellen. Een 
goede reden voor de plantenwerkgroep om samen met de insektenwerkgroep 

een excursie te organiseren om de ontwikkelingen eens nader te bekijken. 

Natuurlijk gaan we ook nog wel even kijken naar de bijzondere varensoorten 

van het Kuinderbos. Het idee is om ter plekke in twee groepen op te splitsen 

want zo als de ervaring ons leert verplaatsen plantenmensen zich meestal niet 

al te snel. Voor meer informatie zie het artikel van Mariet van Gelder elders in 

dit nummer. 

Vertrek:  09.00 uur  bij de carpoolplaats in Heerde 

  10.00  uur bij de P-plaats, benzinepomp net voor de Kuinre 

Opgave:  bij Mariet van Gelder, tel. 0578-693024 of  per  
     e-mail marietvangelder@live.nl 

 

  

Voor het najaar 2012 zijn verder de volgende data vastgelegd: 

27 september Lezing over het Noaberpad 
25 oktober Lezing Menno Boomsluiter over West-Amerika 
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 
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Programma Insectenwerkgroep  
April t/m september 2012 

 

Datum / tijd Onderwerp 

19 april       13.30 uur Excursie Landgoed Tongeren. Start: tegenover Anna's hoeve 

10 mei        13.30 uur Excursie Vossenbroek Start: bij slagboom Geldersch Landschap 

31 mei        13.30 uur Excursie Motketel Niersen. Start: parkeerplaats Elburgerweg 

21 juni        11.00 uur             Excursie Harderbos Elburg. Start: parkeerplaats bij paviljoen 

 7 juli             9.00 uur Excursie Kuinrebos met plantenwerkgroep. Verzamelen op 

transferium bij de Keet in Heerde 

16 aug.       11.00 uur Excursie Vossenbroek. Start: bij slagboom Geldersch Landschap 

25 aug.       11.00 uur Excursie Vossenbroek met plantenwerkgroep. Start bij slagboom 

Geldersch  Landschap 

13 sept.      13.30 uur Excursie Elspeetsche/Westeindsche Heide.Start: parkeerplaats aan 

Stakenbergweg 

 

Programma Plantenwerkgroep 
 

Datum Kilometerhok Coördinaten Locatie Start om 19.00 uur 

Ma. 7 mei 27.24.23 197-493 Tolhuisven, e.o.  Heerde,  

Kamperweg x Wapenveldseweg 

Ma. 14 mei 27.43.53 192-480 Kroondomein Emst, Hertenkampsweg 

Ma. 21 mei 27.44.42 196-481 Vossenbroek Emst, Wiemanstraat 

Ma.  4 juni 27.53.13 192-479 Kroondomein Emst, Hertenkampsweg 

Ma. 11 juni  27.25.41 200-491 De Dreef Heerde, Grote weg x Veldweg 

Ma. 18 juni 27.33.22 191-488 Woldbergheide  P.  Nieuwe Zuidweg 

x begin / eind Officiersweg 

Ma. 25 juni  27.44.42 196-481 Vossenbroek Emst, Wiemanstraat 

Ma. 2 juli 27.35.21 200-488 Gulbroek Heerde, vanaf Kerkdijk, 

 1e knik in Kavelweg 

Za. 7 juli    Dag-excursie 

Kuinderbos 

i.s.m. insektenwerkgroep 

     

Vanaf maandag 9 juli brengen we herhalingsbezoeken aan bovengenoemde terreinen. 

 De juiste locaties staan in de volgende Natuurklanken.  

Probeer zoveel mogelijk samen te rijden. Zelf regelen! 

 

Op deze avonden worden (delen  van) genoemde terreinen geïnventariseerd. 

Tijdens deze inventarisaties is er ook veel aandacht voor de determinaties, naamgeving en 

bijzonderheden van gevonden planten. 

Ook belangstellenden van buiten de plantenwerkgroep zijn van harte welkom. 

 
Omdat er door weersomstandigheden o.i.d. wel eens wijzigingen zijn, is het voor belangstellenden 

van buiten de plantenwerkgroep verstandig om van te voren even contact op te nemen. 

 

Inlichtingen: Egbert de Boer, � 0578 – 57 22 92, � edeboer008@planet.nl 
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Verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Epe-Heerde 
Op 23 februari 2012  in gebouw “De Antenne” te Epe. 

Aanwezig: 27 leden inclusief het bestuur 

Afwezig met kennisgeving: Wietske van Apeldoorn, Adrie Hottinga 

Bestuur: Hilary Jellema-Brazier (voorzitter), Rob v.d. Burgt (penningmeester), Loes Jansen (lid, zie 

agendapunt 7), Cintia Wedemeyer (lid, zie agendapunt 7), Herman Snoek (secretaris – verslag). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. Ze geeft aan dat het afgelopen jaar veel 

bijeenkomsten en excursies zijn georganiseerd en we een actieve vereniging vormen. Ze wijst nog op 

de komst van Staatssecretaris Bleker die in Heerde komt voor het Ennerveld. 

 

2. Notulen vorige leden vergadering van 17 februari 2011 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Punten naar aanleiding van het verslag zijn geagendeerd 

in de vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Janus Crum voor de goede 

weergave. 
 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn 2 berichten van verhindering ontvangen.  

Relevante ingekomen stukken worden naar de coördinatoren van de werkgroepen gestuurd. 

De Stichting Landschapsbeheer heeft een uitnodiging gestuurd voor de jaarlijkse Gelderse werkdag 

op 3 maart. 

Post van de landelijke KNNV komt gedurende het jaar binnen. De meest recente uitnodigingen 

hebben betrekking op de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering. 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

a. De voorzitter spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat Margriet Maan, Mariet van 

Gelder en Geert Kuper hebben gedaan voor de Natuurpadgids. Er wordt op 31 maart een 

bijeenkomst georganiseerd om de gids en het rapport Renderklippen aan te bieden aan de 

wethouders V.d. Stege van Heerde en De Vries van Epe. Aansluitend een wandeling met 

toelichting. 

b. Rapport Renderklippen. Dit rapport nadert de voltooiing waarbij Gert Prins de laatste hand legt 

aan de tekst. Daarna wordt het rapport gedrukt en aan de leden beschikbaar gesteld.  

c. Jaarplan 2012. De werkgroepen organiseren veel activiteiten. Bijzondere aandacht is er dit jaar 

voor het Jaar van de Bij waar Adrie Hottinga en Rudi Heideveld plannen rond Vriezes Erfgoed in 
Wapenveld aan het maken zijn. 

De afdelingsexcursie wordt op 7 juli in het Kuinderbos georganiseerd. Verzamelen bij het 

Transferium bij de Keet in Heerde. 

De voorzitter stelt een gezamenlijke activiteit voor in de vorm van een 1000 soortendag op 25 

augustus 2012. Gedacht wordt aan het Vossenbroek met een gezamenlijke maaltijd na afloop. De 

vergadering vindt het een goed idee en een kleine commissie gaat dit uitwerken. Mia Leurs, Elly 

ter Stege en Cintia Wedemeyer zeggen hun medewerking toe. 

d. Archief. Het archief is in het Streekarchief opgenomen. De leden kunnen daar verschenen 

verslagen, Natuurklanken en rapporten inzien. De collectie Natuurklanken is bijna compleet. 

Geprobeerd wordt om via de leden de serie compleet te maken. Ook is begonnen met de aanleg 
van een digitaal archief. Doel is om voor de leden via Internet eerdere Natuurklanken en 

rapporten beschikbaar te stellen. 
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e. Statuten. KNNV heeft aangegeven dat de statuten van Epe-Heerde uit 1989 niet meer voldoen 

aan de wettelijke eisen en de aansluiting aan de landelijke statuten. Daarom worden het 

komende jaar nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld dat voor goedkeuring 

in de volgende ledenvergadering wordt voorgelegd. Tussentijds zal afstemming met de huidige 
statuten, KNNV en de notaris plaats vinden. 

f. Afdelingspluim. Loes Jansen spreekt Mariet van Gelder toe, die dit jaar de afdelingspluim krijgt. 

 Mariet is meer dan 20 jaar coördinator geweest van de plantenwerkgroep en stond altijd klaar 

om in plezierig overleg van de excursies en bijeenkomsten een succes te maken. Zij is daar nu 

mee gestopt. Ze heeft zich al die jaren bijzonder ingezet voor de vereniging zoals vorig jaar nog 

bij de totstandkoming en de feestelijke uitreiking van het rapport over het Wisselse veen. Loes 

geeft haar de pluim in de vorm van een fraai bloemstuk. Mariet spreekt vervolgens een 

dankwoord uit. De vergadering ondersteunt de pluim met een applaus.  

 

5. Jaarverslag 
Het jaarverslag van de Vereniging dat in Natuurklanken staat wordt akkoord bevonden. Een verkorte 

versie gaat naar de landelijke vereniging. 

 

6. Financiën 

Eerst wordt teruggekomen op de kascontrole van het vorige jaar. Geert Kuper geeft namens de 

kascommissie uit dat jaar aan dat deze in 2011 goed was bevonden en professioneel is opgezet, maar 

dat de commissie niet aanwezig kon zijn. Daardoor kon geen formele decharge plaatsvinden. De 

cijfers zijn in orde bevonden en met terugwerkende kracht vindt decharge plaats waarmee dat jaar is 

afgesloten. 
Voor het afgelopen jaar geeft de penningmeester een toelichting op de cijfers. De resultatenrekening 

wordt besproken en de nieuwe kascommissie geeft aan dat er controle heeft plaatsgevonden en alle 

cijfers in orde zijn bevonden. De vergadering keurt aansluitend de rekening goed en verleent 

decharge aan de penningmeester. De voorzitter dankt de commissie (Geert Kuper en Rudi Heideveld) 

voor hun werkzaamheden. Geert Kuper is aftredend en Menno Boomsluiter is bereid zitting te 

nemen in de kascommissie, die vervolgens wordt benoemd.  

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting voor dit jaar waarin het verloop van de 

Natuurpadgids voor enkele uitschietende cijfers zorgt, maar wel sluitend zijn. Menno Boomsluiter 

merkt op kritisch te zijn op de bijdrage aan de landelijke vereniging. Gert Prins geeft aan dat de 

werkzaamheden van de vereniging nuttig zijn en de meerkosten zijn te overzien. Margriet Maan zegt 
dat de landelijke symposia zeer de moeite waard zijn. Janus Crum maakt een opmerking over de stijl 

van het blad Natura die ook een kostenpost vormt. De voorzitter geeft aan dat het punt in de 

Beleidsraad is besproken en in de Vertegenwoordigende vergadering voor besluitvorming wordt 

geagendeerd. Binnen ons bestuur is nog niet echt gediscussieerd over dit punt, maar ze zegt toe dit 

in de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken.  

Naar aanleiding van een vraag over de contributies aan derden door de vereniging geeft de 

penningmeester aan dat er alleen bijgedragen wordt aan Milieuzorg Epe en Vogelwerkgroep 

IJsselstreek. Andere contributies zijn opgezegd. 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd en is daarmee vastgesteld. 

Resultatenrekening en begroting zijn als bijlagen bij het verslag opgenomen. 
 

7. Benoeming bestuursleden 

Loes Jansen en Cintia Wedemeyer hebben zich al een jaar geleden bereid getoond om deel te nemen 

aan het bestuur. De voorzitter geeft aan bijzonder blij te zijn dat zij dit doen en een waardevolle 

aanvulling vormen. Omdat het niet eerder mogelijk was een formele benoeming te doen, stelt ze aan 

de vergadering voor om Loes en Cintia als bestuurslid te benoemen. De vergadering stemt hier 

unaniem mee in, waarmee de benoeming is bekrachtigd. 

 



  

 
9

8. Afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende vergadering KNNV op 14 april 2012 

Het is gebruikelijk om 1 lid en 1 bestuurslid van onze vereniging af te vaardigen. Vanuit het bestuur 

wil Cintia Wedemeyer deelnemen. Vanuit de vergadering is geen belangstelling om mee te gaan. 

Binnen het bestuur wordt bekeken of er nog een lid is te vinden of dat het in het bestuur wordt 
opgelost. 

 

9. Werkgroepen over hun plannen voor 2012 

De werkgroepen geven een toelichting op hun plannen voor het komende jaar 

a. Planten werkgroep. Egbert de Boer geeft aan dat vanaf mei elke maandagavond wordt 

geïnventariseerd. Veel in Vossenbroek en ook in enkele percelen van het Kroondomein. 

b. Insectenwerkgroep. Bertus Hilberink licht het programma toe met de planning van de data. 

Vooral excursies in de periode van april tot september. 

c. Paddenstoelenwerkgroep. Janus Crum wil met de groep eventueel terug naar eerder bezochte 

plekken om de ontwikkeling te bestuderen. Met de werkgroep wil hij speciale aandacht voor het 
anticiperen op ingrepen in de natuur. Hij vraagt de leden of men door wil geven als bekend is dat 

er ingrepen gaan gebeuren. 

d. Geologie. Bauke Terpstra geeft de werkwijze aan van de werkgroep. Elke maand een activiteit 

met uitzondering van de zomermaanden. In de wintermaanden terugblik van de studies, de 

andere maanden vooral een buitenprogramma. 

e. Mossenwerkgroep. Mariet van Gelder is contactpersoon, samen met de groep uit Zwolle. Het 

programma is dit jaar gericht op plekken die niet eerder zijn bezocht.  

f. Vissen, amfibieën en reptielen. Gert Prins licht de activiteiten toe. Richard Abuys voegt toe dat 

hij ook lid is van andere verenigingen en hoopt dat op 25 augustus ook deze werkgroep actief zal 
zijn. 

g. Vogelwerkgroep. In deze groep is geen coördinator, maar Gert Prins merkt op dat de leden 

actief zijn en regelmatig bij elkaar komen. 5 april is een eerste bijeenkomst voorzien. 

De werkgroep heeft plannen voor excursies naar Zeeland, de Camargue (Frankrijk), een excursie 

naar het Boetelerveld. Voor het derde jaar op rij wordt een vogelcursus georganiseerd. 

h. Zoogdieren. Door afwezigheid van Frans Bosch kan hierop geen toelichting gegeven worden. 

 

10. Natuurklanken en de website 

De voorzitter merkt op dat geëxperimenteerd gaat worden met kleur in 

Natuurklanken. De komende Natuurklanken wordt ervaring opgedaan. Mariet van 
Gelder zal de redactie van de kleurenafbeeldingen verzorgen. Ze vraagt om de 

sluitingsdata strikt te hanteren om het blad op tijd bij alle leden te krijgen.  

De website van onze vereniging is een punt van zorg. Henk Gremmer heeft 

afgelopen jaar getracht om de site actueel te maken, maar door een computercrash 

zijn bestanden verloren gegaan en is het programma niet meer beschikbaar. Henk 

heeft aangegeven vanwege zijn werkzaamheden te moeten stoppen als webmaster. 

Omdat de KNNV een format heeft ontwikkeld voor de hele vereniging, wil onze vereniging daar wel 

bij aanhaken, maar daarvoor moet er een webmaster zijn. In de vergadering bleek niemand 

beschikbaar te zijn, zodat in Natuurklanken een oproep wordt gedaan. 

Rob v.d. Burgt en Herman Snoek gaan naar een instructiedag van de KNNV in maart, maar het is de 
bedoeling dat er een echte webmaster komt. 

De informatie op de website kan dus niet worden aangepast. Janus Crum zegt met de inlogcode de 

informatie van de site te kunnen halen voor de nieuwe opzet, waar graag een beroep op wordt 

gedaan. 

De voorzitter dankt Henk Gremmer voor zijn inzet en heeft een attentie voor hem, die vanwege zijn  

afwezigheid naar hem gestuurd zal worden. 
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11. Mening over de activiteiten van het bestuur 

Menno Boomsluiter geeft aan blij te zijn met het voltallige bestuur. Algemeen zijn er geen 

opmerkingen en stemt men in met de activiteiten. De voorzitter vraagt als er vragen of suggesties 

zijn, deze door te geven. 
 

12. Suggesties voor het komend seizoen 

Ook hiervoor zijn suggesties en aanvullingen welkom bij het bestuur. 
 

13. Rondvraag 

Mia Leurs vraagt om inzicht in de leden in haar woonomgeving om makkelijker te kunnen afspreken 

als er een activiteit is. Er is een ledenlijst maar na enige discussie wordt toch besloten om deze niet 

algemeen te verspreiden om de privacy te respecteren.  

Bauke Terpstra is bij Henk Menke en de familie Koopman op bezoek geweest en heeft gemerkt dat 

een bezoekje bijzonder op prijs wordt gesteld. Hij doet de suggestie om onze ereleden op deze 

manier bij de vereniging te blijven betrekken. 

De penningmeester merkt op dat de acceptgiro’s op zijn en er geen nieuwe worden besteld. Er komt 

een oproep in Natuurklanken om de contributie van 2012 te voldoen. 
 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en bijdragen en sluit daarmee de vergadering. 

 

Bijlagen:

D
e resultatenrekening 2011 staat na de twee volgende kleurenpagina’s.
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Resultatenrekening 2011 KNNV afdeling Epe-Heerde

Inkomsten 2011 Uitgaven 2011

Contributie 3350.00 Algemene kosten 821.37

Kantoorartikelen en porto 289.16

Bankkosten 228.46

KvK 26.64

Representatie 76.00

Diversen 201.11

Projecten

 Lezingen 350.00

Zwaluwenwand 0.00 Natuurklanken 928.31

Afdracht KNNV 2493.50

Subsidie Natuurpadgids 2000.00 Verzekeringen 27.42

Rente 169.49 Werkgroepen 345.93

Verkoop rapporten e.d. 352.25  Huur 313.93

Verkoop materiaal 840.53 Werkgroepen 32.00

Excursies en lezingen 243.80 Abonnementen en donaties 26.50

Verkoop KNNV-stand 150.00 Uitgaven Natuurpadgids 657.00

Presentatie Rapport Wisselse Veen 724.86

Saldo inkomsten 7106.07 Saldo uitgaven 6374.89

Exploitatiesaldo 731.18

Reservering Natuurpadgids 1343.00

Feitelijk exploitatiesaldo 611.82

Saldo rekeningen 31-12-2010 31-12-2011

Postbank 165 100

Postbank Plus 2011 0

ABNAMRO 8080 8214

Rabobank 0 170

Rabobank spaar 0 2521

10256 11005

Saldo kas 210 245

Kapitaal ultimo jaar 10466 11250

Kapitaal toename in 2011 784

Reservering Natuurpadgids 1343

Feitelijke afname in 2011 -559



  

 
14

Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 

EikenprocessierupsEikenprocessierupsEikenprocessierupsEikenprocessierups 
Het rupsenleger rukt op, op de Veluwe en in de 
noordelijke provincies. Die veelpotige veelvraatjes 
laten een ware kaalslag achter. We volgen het spoor 
van rupsje Nooitgenoeg. Het gaat om de rups van een 
klein bruin motvlindertje:een spannerspannerspannerspanner. Hij beweegt 
zich voort door eerst de voorpootjes te verzetten.  

Rups grote wintervlinderRups grote wintervlinderRups grote wintervlinderRups grote wintervlinder      Dan trekt hij zijn achterste helft  op, zodat zijn lijfje   
een bol boogje vormt Als je al die kale takken 
ziet, denk je dat de natuur laat is. Helaas heeft 
die kaalslag alles te maken met een 
rupsenexplosie. Van mei tot juli rukt een 
rupsenleger gestaag op in hun honger naar 
groene blaadjes. Overal waar het warmer is 
gedijen ze goed. Een warm najaar is gunstig  
voor de paring, waardoor de toch al   grote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

aantallen vlinders veel eieren hebben afgezet.           .           .           .           processierupsprocessierupsprocessierupsprocessierups 

Een koude winter met weinig schimmels die de eitjes aantasten, is ook 
bevorderlijk voor de groei explosie. Een paar jaar geleden veronderstelde men 
dat een strenge winter een einde aan de plaag zou maken. Door proeven is 
gebleken dat ingevroren eitjes later toch allemaal uitkwamen Eikenbomen die 
uit alle macht jong loof willen produceren kunnen het niet winnen  van de 

veelvraten.  Die vinden 
eikenblad het lekkerst, maar 
als dat niet meer voorhanden 
is, nemen ze genoegen met 
populier, beuk, iep en 
esdoorn. En zo eten ze zich 
een weg door al die bomen.. 
In bosgebieden wordt de rups 
ook waargenomen, maar hier 

lijkt er een biologisch evenwicht te bestaan met zijn natuurlijke vijanden, de 
grotegrotegrotegrote poppenrover ( poppenrover ( poppenrover ( poppenrover ( sluipwesp, sluipvlieg en de grote poppenrover). Hierdoor 
leidt de eikenprocessierups in bosgebieden nauwelijks tot problemen. In lanen 
van steden en dorpen, landgoederen en campings ziet het er somber uit in 
mei,  de tijd van frisgroene bomen. Hier en daar hangen nog wat aangevreten 
blaadjes, die vol zitten met gaatjes. Na een week zal ook deze boom kaal zijn.  
Hoeveel rupsen zitten er op één boom? Het moeten er duizenden zijn en toch 
moet je goed kijken om ze te ontdekken. Moeder Natuur camoufleert de 
kronkelaars met bruine en groene schutkleuren. Als je ze eenmaal ziet dan 
verbaas je je over de hoeveelheid. Ongeveer anderhalve centimeter lang, zien 
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ze er helemaal niet zo gevaarlijk uit, maar ze zullen 
snel groter worden. Desondanks zullen de bomen 
hun schaduwrijke bladerdek weer terugkrijgen. In 
juni komen er al weer nieuwe blaadjes. Helaas zullen 
de bloemen die het zaad vormen weer opgevreten 
worden Dat betekent dat er dan in het najaar weinig 
eikelseikelseikelseikels zijn waardoor de zwijnen, muizen en 
eekhoorns minder te eten hebben. Bovendien  
krijgen de bomen weliswaar nieuw blad, maar dat 
vergt veel extra kracht. De boom moet twee keer 
zijn werk doen en verzwakt daardoor. Dan zullen 
kevertjes hun kans grijpen en hun eitjes onder de  schors leggen. De larven 
vreten de boom dan van binnenuit aan.  
Voor de mens is de eikenprocessierups ook geen pretje. Ze zitten dicht op 
elkaar in de boom. Waarom ze processierups genoemd worden zie je op de 
foto. Ze lopen achter elkaar over de stam. Elk jaar wordt de plaag groter en 
dat is zorgelijk, want ze zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Hun 
brandhaartjes kunnen allergische reacties of heftige jeuk veroorzaken die 
wekenlang aanhoudt.  Eén rups vervelt in zijn leventje zes tot zeven keer. Na 
de derde keer komen de talloze brandhaartjes. Als ze weer vervellen blijven 

die haartjes achter in het nest in de boom. 
Die haartjes zijn giftig en  blijven dat 
jarenlang . Wij kunnen op allerlei manieren 
in contact komen met  die brand-haren, 
ook door onder eikenbomen te lopen.     
Bij het signaleren van de rups, vragen de 
Gemeenten dringend dit meteen door te 
geven, zodat zij met de bestrijding kunnen 

beginnen.  Ga niet zelf de overlast te lijf met een 
brandertje of stofzuiger. Echt nietEcht nietEcht nietEcht niet doendoendoendoen, want de 
haartjes verspreiden zich en kunnen jaren lang last 
veroorzaken. Een effectief bestrijdingsmiddel is 
parasitaire aaltjes vermengd met water over de bomen 
te sproeien. De aaltjes eten de rupsen van binnenuit 
op. Een andere manier van bestrijding is het ter 
plaatse verbranden van de rupsen of het wegzuigen 
ervan, waarna ze begraven, verbrand of verdronken 
worden. Deze op zich omslachtige manieren worden 
vooral toegepast om geen andere vlindersoorten te 
treffen, wat met name bij gebruik van gif wel het 
geval is. Bestrijding is een taak voor professionele Bestrijding is een taak voor professionele Bestrijding is een taak voor professionele Bestrijding is een taak voor professionele 
firma's offirma's offirma's offirma's of diensten diensten diensten diensten.                O.Slot 
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De reis van Rätan 
 

Pluto de heerser van het binnenste van de aarde ook wel de onderwereld genoemd, menger van 

vloeibare gesteenten en goochelaar met mineralen in diverse stadia, ontstak heel lang geleden in een 

onverklaarbare niet te beteugelen toorn. In al zijn woestheid en met ongecontroleerde kracht 

kromde hij zijn machtige rug en duwde een groot gedeelte van de hem omringende kolkende, hete 
gesteentebrij langzaam omhoog. Als een geboren Alchemist perste, plooide en vervormde hij met 

steeds meer moeite deze langzaam afkoelende massa naar en door holten, spleten en scheuren 

richting de aardkorst. Onder deze enorme druk barstte langzaam de aarde open en toonde deze haar 

rijke mineralen aan de wereld. Een gebergte is geboren, het Svecokarelische landschap dat onder 

andere de huidige landen Noorwegen, Zweden , Finland, Karelië en het Russische schiereiland  Kola 

omvat. 

 

Toen Pluto  zijn taak had volbracht, werden kinderen  geboren, hij 

noemde ze Plutonieten. Een van zijn Plutonieten werd gevormd uit 

diverse onderdelen met exotisch klinkende namen als Titaniet, 
Kaliveldspaat, Plagioklaas Biotiet en Blauwe kwarts. Zowaar een Graniet 

aanschouwde het daglicht. Bijna onmerkbaar werden inmiddels meer 

gesteenten gevormd en verder omhoog geduwd en volgde er vanaf zo’n 

500 miljoen jaar geleden een lange reeks van gebergtevormingen, maar 

afbraak hield daar gelijke tred mee. Ook Rätan werd aangetast door de 

tand des tijds en verbrokkelde van torenhoge massieve blokken  naar 

meer hapklare stukken.  

 

Dan voltrekt zich bijna onmerkbaar een verandering met enorm 
ver strekkende gevolgen, het klimaat ondergaat ogenschijnlijk een  

onverklaarbare metamorfose. De baan van de Aarde vertoont gelijktijdig een aantal rimpelingen die 

een lange koude periode inluiden. Er valt boven het Baltisch schild sneeuw, heel veel sneeuw die 

steeds korreliger wordt, overgaat in Firn en onder toenemende druk ijs vormt. Rätan ondergaat deze 

verandering gelaten maar merkt dat er in de winter meer ijs ontstaat  dan er ‘s zomers smelt tot het 

moment dat het volledig in deze kilte wordt opgenomen en er geen zicht meer is op daglicht. Rätan 

ligt nu volkomen ingebed in een machtige ijsplaat die gestaag groeit, zeeën leegzuigt en een 

duizenden meters hoge ijsmassa vormt. Zo hoog dat deze ijsberg onder het eigen gewicht dreigt in te 

storten,maar dit voorkomt door als dikke stroop uit te vloeien Europa in. Alles meesleurend en 

vermalend onderweg, diepe wonden achter latend trekt dit ijsmonster door diverse landschappen. 
Rätan gaat ook mee tegen wil en dank op reis naar onbekende oorden. Langzaam schuift het door 

Hälsingland, Dalarna, Värmland, Dalsland, Småland en andere verkilde exotische gebieden. Het 

steekt het Kattegat over en laat ook in Denemarken diepe sporen na. Rätan wordt steeds kleiner, 

vergruist en verliest knarsend over andere gesteentebedden veel materiaal en vormt dikke lagen 

keileem waarin andere brokken al tot rust zijn gekomen.  

 

Glijdend en glibberend schuift het Noord Nederland binnen om op de Veluwe schokkend tot 

stilstand te komen. Soms gaat er nog een siddering door deze inmiddels fors afgeslankte kolos die 

steeds meer afsmelt en het peil van de zeeën weer doet stijgen. Diepe sporen en hoge stuwwallen 

heeft het ijs achter gelaten. Het landschap ondergaat nogmaals langdurig een felle koude, maar het 
raakt Rätan niet meer, rustig ingebed in een dik zandpakket bij ´t Harde samen met andere 

noordelijke zwervelingen als Revsund, Ragunda, Särna, Idre en Oxåsen ver van het oorspronkelijke 

moederland. Nog eenmaal verhuist het, wordt een stukje kleiner gezaagd en gepolijst en krijgt het 

een prominente plaats in Emst waar het na 1,8 miljard jaar  kan schitteren tussen vele andere 

familieleden. 

Bauke Terpstra 
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Lenteboden en indicatoren 
 

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) staat in 

ondiep water en kruipt met zijn dikke stengels 

graag een natte oever op. Een draslandje als  

groeiplaats voldoet dan ook prima. De wortels 
houden van voedselarm, kalkrijk en vooral schoon 

water. Het is duidelijk waarom de plant 

waterdrieblad heet. Het lijkt wel een forse klaver.  

De bloemtros heeft subtiele kleuren, bovenin met 

rose knoppen, de open bloemen zijn zacht wit en 

een beetje harig. Na de bloei vormt de plant een 

soort peulen met later drijvende zaden. 

 
De dotterbloem (Catha palustris) stond vroeger 

massaal in drassige hooilanden en op 

kwelplekken in weilanden. Nu vindt men ze 

vooral langs slootkanten. Ze mijdt fosfaatrijk en 

ammoniakhoudend water en heeft daarom een 

voorkeur voor plaatsen met ijzerhoudend kwel. 

IJzer slaat immers fosfaat neer als roestige 

vlokken op de bodem van de sloot (rodolm). Een 

paar pollen dotterbloem zijn hier en daar nog te 
vinden langs sloten in het Wapenvelder Broek. 

                                                                                                                                                           Margriet Maan                               
 

 
 

 
     
                 

                                                                        

 
 
                                               

Nieuwe  

Nachtpauw- 

oog 

 
Pauwoog-
pijlstaart 
 
Dagpauwoog 
en 
Kleine vos 
 
H. Jellema 
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Nieuwe paddenstoelensoort voor Nederland  

in Epe en Heerde 
 

Op een Bittere kaaszwam (Oligoporus stipticus) werd het afgelopen jaar net voor de kerstdagen een 

klein zwammetje gevonden dat een nieuwe soort voor Nederland blijkt te zijn. 

Het blijkt om een tot nog toe wereldwijd uiterst zelden gevonden zwammetje te gaan. 

Ophiostoma polyporicola is pas in 1989 voor het eerst beschreven van drie vondsten uit Zweden en 

Finland op vruchtlichamen van de Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) en de Bittere 
kaaszwam. Intussen is ze ook in Duitsland gevonden.  

Het aantal soorten paddenstoelen dat in Nederland gevonden kan worden, neemt gestaag toe. 

Wel gaat het meestal om kleine tot zeer kleine paddenstoeltjes die er voor een buitenstaander niet 

eens uit zien als een paddenstoel. Ook deze nieuwe soort is onopvallend en waarschijnlijk vooral 

alleen in het late najaar aanwezig.  

Veel verwanten van deze voor Nederland 

nieuwe soort zijn bekend als 

ziekteverwekkers bij economisch 

belangrijke gewassen. Zoals bijvoorbeeld 

Ophiostoma novo-ulmi, beter bekend als 
de Iepziekte.  

Het zwammetje werd door mij op 3 en 11 

december in de Kroondomeinen aan de 

Gortelse weg gevonden en op 16 

december op landgoed Petrea door 

Tineke Burghard uit Hattem. 

  
Menno Boomsluiter 

 
Foto: Menno Boomsluiter                 

 
  

Kraanvogels. 28 februari is een groepje Kraanvogels tijdelijk neergestreken in een weiland 

bij het Apeldoorns kanaal, tussen Assendorperstraat en Broekstraat, Heerde.  

 
Foto’s zijn van Margriet Maan, elders genomen. 
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Het Jaar van de Bij – 2012 
De KNNV heeft een aantal partijen, waaronder de Nederlandse 

Bijenhouders Vereniging bijeengebracht voor het project “Het 

jaar van de Bij” in 2012. De KNNV verzorgt voor dit project  de 

coördinatie, regelt overleg en is aanspreekpunt van 

organisaties die mee willen doen. Naast deze inhoudelijke 
coördinerende taak, verzorgt de KNNV ook het contact met de 

pers en is zij verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de 

informatie. Naast de Nederlandse Bijenhouders Vereniging  

zijn ook participant: de Bijenstichting, EIS Nederland en het 

IVN. En zoals gebruikelijk is ook digitaal veel informatie 

beschikbaar via www.jaarvandebij.nl. Op nieuwjaarsdag is in 

het programma Vroege vogels het “Jaar van de Bij” van start 

gegaan. Iedere eerste zondag van de maand wordt in dit veel beluisterde radioprogramma aandacht 

besteed aan het “Jaar van de Bij”.  

 
Alle organisaties hebben hun eigen programma om dit speciale project tot een succes te maken. De 

uitgeverij van de KNNV zal een aantal bijzondere boeken uitgeven, verzorgt een schoolkrant, een 

zoekkaart voor bijensoorten en een bouwplaat voor bijenhotels. De Bijenstichting financiert de 

website en de NBV organiseert excursies en open imkerijdagen en natuurlijk de informatie in het 

bijenpaviljoen op de Floriade.  

 

Waarom zoveel belangstelling voor bijen? 

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De combinatie van achteruitgang van biotopen en een 

eenzijdig voedselaanbod en nestelgelegenheid, ziekteverwekkers, bestrijdingsmiddelen, is er de 
oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Dit geldt zowel voor wilde bijen en 

honingbijen en mogelijk ook zelfs voor hommels. De bescherming van natuur en landschap is van 

essentieel belang voor de instandhouding van biotopen voor bijen. 

 

Bijen zijn van grote economische betekenis voor onze voedselproductie in het kader van bestuiving 

van gewassen. Ook zijn bijen en hommels van economische betekenis voor onze export van 

sierbloemen ,niet onbelangrijk onderdeel van onze rijksbegroting. En waar we nog weinig kennis van 

hebben, is de betekenis van de bestuiving door wilde bijen voor de instandhouding van onze 

inheemse flora. En ook dat is een belangrijk aspect dat we zeker als KNNV niet uit het oog mogen 

verliezen. Wilde bijen vervullen lokaal een bijzondere rol voor de bestuiving van bijzondere soorten 
planten, maar uiteraard ook van algemene plantensoorten.  

 

Het Verkade album “Bloemen en haar Vrienden” is voor mij nog steeds een waardevol bezit in mijn 

bieb om af en toe eens na te gaan hoe de symbiose tussen wilde bijen en de flora in de jaren dertig 

beschreven is. Nostalgie? nee, als je de Verkade albums goed kunt interpreteren is er veel te leren 

over de  samenhang van bloemen en insecten! Wellicht een beetje hang naar het verleden, maar 

toch; kijk eens in de albums “Bloemen en haar Vrienden” en “De IJssel” en er valt veel te herleiden 

over de relatie tussen insecten en onze flora. 

 

Een rol waarover weinig bekend is, is de economische betekenis van wilde bijen en honingbijen op de 
instandhouding van onze inheemse flora. Bezoekers van natuurgebieden genieten van het landschap 

en van flora en fauna. Ook in de gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan de factor 

rust en ontstressing door het verblijf in een aantrekkelijke omgeving. Grote organisaties als 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen besteden veel aandacht aan 

vrijwilligerswerk in hun terreinen voor het ontstressen. De economische betekenis van onze wilde 
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bijen en honingbijen voor de instandhouding van onze inheemse flora verdient meer aandacht in de 

wetenschap! Gelukkig wordt in het “Jaar van de Bij” ook aan dit aspect aandacht besteed. 

 

Economie en instandhouding van natuur en landschap vormen nu eenmaal een verbond waarin zij 
willens en wetens tot elkaar veroordeeld zijn. Voor grote zoogdieren die zichtbaar zijn, is dit bijna 

vanzelfsprekend, maar voor kleine onopvallende bestuivers nog lang niet. Als KNNV kunnen wij 

promotie maken voor die kleine onopvallende entomofauna met een grote betekenis voor de 

instandhouding van natuur en landschap. 

 

Wat kunnen wij als KNNV bijdragen aan het behoud van wilde bijen 

Ik beperk mij hierbij tot maatregelen voor het behoud van de wilde bijen, aangezien voor het behoud 

van honingbijen meerdere organisaties, zoals de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, erg actief 

zijn. 

 
Voor het behoud van wilde bijen  zijn meerdere maatregelen noodzakelijk. De maatregelen kunnen 

uitgesplitst worden in beheersmaatregelen in natuurterreinen van grote terreinbeherende 

organisaties, gemeenteplantsoenen, wegbermen en particulieren. 

 

Gelet op de reikwijdte van de KNNV afdeling Epe en Heerde zullen wij ons in het “Jaar van de Bij” 

richten op particulieren. Er mag verwacht worden dat de terreinbeherende organisaties en 

gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en in en ook naar aanleiding van het “Jaar van de Bij”  

het beheer richten op de instandhouding van biotopen van de wilde bijen. Zo niet, dan ligt ook hier 

een belangrijke taak voor de KNNV, zowel landelijk als lokaal. 
 

Wat kan de plaatselijke afdeling van de KNNV Epe en Heerde voor particulieren doen voor het 

behoud van wilde bijen in de gemeenten Epe en Heerde? 

 

De KNNV kan deze activiteiten realiseren door samenwerking te zoeken met de twee Imkers 

verenigingen, Stichting Vriezes Erfgoed en Stichting Hagedoorns Plaatse te Epe. 

Door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging worden op zaterdag 14 juli en zondag 15 juli open 

imkerijdagen georganiseerd. Wellicht dat de KNNV aan kan haken en voorlichting kan geven over 

wilde bijen. 

 
Bijenhotel 

Particulieren kunnen een steentje bijdragen door mee te helpen door 

drachtplanten in hun tuin te planten en bijvoorbeeld losse 

steenhopen te creëren waar hommels 

graag een nest bouwen. Voor wilde 

bijen kan een bijenhotel geplaatst 

worden. Ervaar hoe eenvoudig het is om 

iets voor de wilde bijen te doen.  Het 

lijkt ingewikkeld, maar hoeft het helemaal niet te zijn. Een eenvoudige 

paal met gaatjes van acht mm levert soms al interessante resultaten 
door bewoning van wilde bijen. Ook de vervaardiging van een zeskant 

van bijvoorbeeld 40 cm gevuld met verschillende maten 

bamboestokjes, levert vaak goede resultaten door de vestiging van 

wilde bijen.  

 Let wel op het soort hout, wat u gebruikt voor het boren van 

nestholten. Want bijvoorbeeld vurenhout is minder geschikt vanwege 

de rafels die ontstaan na het boren van een gat. Eikenhout boort mooi 

uit en is duurzaam buiten. 

Adrie Hottinga  
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Het Kuinderbos  - waardeloze landbouwgrond wordt bos met enorme biodiversiteit 
 

Op 7 juli staat een excursie op het algemene programma naar het Kuinderbos. Omdat het mijn 

geboortegrond is, is mij gevraagd een artikel te schrijven. Daar voldoe ik graag aan. 

Het Kuinderbos is gelegen in de noordoost hoek van de Noordoostpolder, grenzend aan de 

provincies Friesland en Overijssel. 
Het is een jong bos, in 1942 viel de polder droog en tussen 1947 en 1956 werd het bos ingezaaid en 

beplant. Inmiddels is de eerste boommarter waargenomen, een teken dat er voldoende oude bomen 

zijn die nestgelegenheid bieden. 

De plannen om de Zuiderzee af te sluiten en deels droog te leggen waren al ontstaan eind 

negentiende eeuw. In 1932 werd de Afsluitdijk gerealiseerd, Zuiderzee werd toen IJsselmeer. 

De Wieringermeer werd ingepolderd en daarna begon men met de aanleg van een ringdijk op de 

plaats waar de Noordoostpolder moest komen. Deze dijk kwam gereed op 13-12-1940. Vervolgens 

kon men beginnen met het droogmalen. Het werk ging, ondanks de oorlog, door. Wel liep het 

vertraging op door tekort aan olie, energiebron voor de gemalen. De Duitsers zagen wel heil in een 

nieuw landbouwgebied, maar olie was in de eerste plaats nodig voor de oorlogsvoering. 
 

De kaart geeft de aard van de bovenste 

grondlaag aan. 

Binnen de cirkels is de aard van de ondergrond 

aangegeven. 

Buitenste cirkel:  25 -50 cm diep. 

Binnenste cirkel: 50 – 75 cm diep. 
 

Omdat men te maken had met een 
gevarieerde bodemsamenstelling, werd 

gekozen voor diverse  soorten 

houtaanplant. Verschillende sparren- en 

dennensoorten werden vooral geplant op 

de zanderige gronden.  

De zwaardere gronden beplantte men met 

spar, es en inlandse eik. Her en der werden 

eikels gestrooid om het zo natuurlijk mogelijk te maken. Populier, esdoorn en beuk werden in 

kleinere groepen door het gehele bos gebruikt. De Zwarte els was de eerste soort die werd geoogst. 

Voordat met zaaien en planten kon worden begonnen, moest er ontwaterd worden. Met de hand en 
later met een dragline werden sloten en greppels gegraven. 

Juist deze greppels bleken van groot belang voor de ontwikkeling van de enorme varenrijkdom waar 

het bos nu om bekend staat. Onder het veen gelegen kalkrijk zand kwam hierdoor aan de 

oppervlakte. De bodemvochtigheid is constant dankzij het veen en de luchtvochtigheid werd in de 

loop der jaren met het groeien van de bomen steeds beter. Het kalkrijke zand is te danken aan de 

schelpen die de zee achterliet. 

In 1977 werden de eerste Tongvarens ontdekt. ( Piet Bremer) Na het aflopen van ca.120 km. greppel 

waren in 1979 in totaal 23 varensoorten gevonden, waaronder nieuw voor Nederland de Groensteel- 

en Lansvaren.    

Vooral onder de Sitkaspar gedijen de zeldzame varens goed. In 1979 werden 13.000 Tongvarens 
geteld! De Steenbreekvaren die wij hier kennen als muurvaren groeit in het Kuinderbos gewoon op 

de grond. In totaal zijn er 30 soorten varens gevonden, waarvan sommige weer verdwenen zijn. 

Soms is de hoeveelheid licht zo belangrijk, dat een varen zich maar tijdelijk huisvest. Teveel schaduw, 

of juist door kap of storm ontstane open plekken kunnen funest zijn.  

 In literatuur over het Kuinderbos kom je vaak de naam Piet Bremer tegen. Hij heeft veel onderzoek 

gedaan in het Kuinderbos. In 2007 is hij gepromoveerd op zijn studie naar de varens. 
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 Zijn conclusie: het Kuinderbos is dankzij de unieke bodemgesteldheid het varenrijkste gebied van 

Nederland. 

 

Bij de inrichting van het bos ontdekte men min of meer ronde veenplekken. Dit zijn overblijfselen van 
duizenden jaren oude vennen. Men plantte ze in met sparren, veel ervan waaide na 30 tot 40 jaar 

om, de rest is gekapt. In 2007 heeft Staatsbosbeheer negen van deze vennen hersteld. 

Maaisel van boswachterij Staphorst werd gebruikt om de vestiging van planten te versnellen. Met 

succes: o.a.  Struikhei, Tormentil, Stijve moerasweegbree en Dwergvlas vestigden zich. 

Vanaf 1977 tot 1981 is door zandwinning een 16 ha grote plas ontstaan.  

Het mag duidelijk zijn dat deze maatregelen hebben bijgedragen aan de vergroting van de 

biodiversiteit. Vlinders die houden van open bosgebieden met heide, zoals het Groentje vestigden 

zich. Ook voor libellen werd het gebied aantrekkelijk. Noordse winterjuffers (Gerard Eggens) worden 

met tientallen gevonden. Het is een bijzondere soort die overwintert in volwassen toestand, dus als 

libel. Nog zo’n bijzondere soort is de Gevlekte witsnuitlibel. Voor het eerst waargenomen in 2007.  
 

Uit mijn jeugd herinner ik mij de altijd kwakende kikkers en padden. Een heerlijk geluid om bij in 

slaap te vallen. Ik denk dat het vooral de Rugstreeppad was, een soort pad van open gebieden. ‘s 

Winters vonden we verdroogde exemplaren in de kelder. 

Nu worden ieder voorjaar met hulp van schoolkinderen padden overgezet. Langs de Hopweg brengt 

men schermen aan, er worden emmers geplaatst waarin de padden terecht komen. Vervolgens laat 

men ze weer vrij aan de overkant van de weg, zodat ze de route naar o.a. de Kuinderplas kunnen 

vervolgen. In topjaren zijn dat 12.000 Gewone padden en Bruine kikkers en een beperkt aantal  

Groene kikkers, Kleine watersalamanders en een enkele Rugstreeppad. 
De eerste Ringslang werd al in 1948 gevonden. Er zijn broeihopen aangelegd, met goed resultaat. 

Tijdens de diversiteitendag in 2009 stond ik bijna bovenop een Ringslang. Gewoon in de berm van de 

eerder genoemde Hopweg. 

 

Ook voor vogelliefhebbers valt er genoeg te beleven. Na het droogvallen van de polder werd het 

nieuwe land gekoloniseerd door muizen. Dit trok Velduilen aan. In de winter van 1948 – 1949 werd 

hun aantal op 2000(!) geschat. Het eerste broedgeval zag men de zomer daarop volgend. 

Inmiddels zijn de aantallen helaas geminimaliseerd. 

Een andere opmerkelijke waarneming is uit 1974: een Waterspreeuw.  

De huidige stand van zaken is dat er 80 verschillende broedvogels waargenomen zijn, waarvan 12 
soorten voorkomen op de rode lijst.  

Nieuwste ontwikkeling van het Kuinderbos is het gebied Schoterveld. Circa 75 ha. voormalige 

landbouwgrond gelegen tegen het bos wordt natuurgebied. De grond wordt afgegraven en met de 

opbrengst hiervan vindt de inrichting van het gebied plaats. Een kwart deel bestaat uit waterpartijen. 

Toen we daar een paar jaar geleden waren met de plantenwerkgroep sprongen er heel wat 

Rugstreeppadjes rond. 

 

Al met al is er voor de verschillende werkgroepen/interesses voldoende te zien en beleven. Dan heb 

ik het nog niet gehad over paddenstoelen, mossen en nachtvlinders. Ook deze soortgroepen zijn 

uitgebreid geïnventariseerd en nog steeds worden er nieuwe soorten gevonden. 
Wie weet ontdekken wij tijdens onze excursie van 7 juli een nieuwe soort. 

 

Wandelroutes. 

Er lopen verschillende door het bos. Als je vanaf Kuinre de Hopweg oprijdt richting Lemmer kom je al 

snel bij een parkeerplaats. Verderop liggen nog twee parkeerplaatsen. Er zijn gemarkeerde 

wandelroutes. 

         Mariet van Gelder 
Bron: Handel en wandel op de zeebodem, 50 jaar Kuinderbos. 

Uitgave Staatsbosbeheer, meerdere auteurs. 
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Namenhoofdpijn 
 

Op de werkgroepavond vertelde Janus  Crum over de nieuwe 

standaardlijst voor Paddenstoelen die op stapel staat en de 

naamsveranderingen die daar mee gepaard zullen gaan.  

Naamsveranderingen worden door veel natuurliefhebbers als 
storend ervaren en als een hobbyisme van wetenschappers. Ik zal 

heel kort proberen toe te lichten waarom deze naamsveranderingen 

ontstaan. 

 

Etiket 

Om een soort te onderscheiden van andere soorten heeft deze een unieke 

wetenschappelijke (Latijnse) naam gekregen. In het systeem dat oorspronkelijk 

door Linneaus is opgestart, bestaat zo’n  naam uit twee delen, een 

geslachtsnaam en de bijbehorende soortnaam; erachter staat dan de afkorting 

van de beschrijver zoals L. voor Linneaus. Een voorbeeld is Straatgrass Poa 
annua L. Hiermee werd de identiteit van de soort vastgesteld in de 

wetenschappelijke taal van die tijd zodat deze toen maar ook vandaag over de 

gehele wereld door andere wetenschappers begrepen kan worden.  

 

Etiquette 
Het geven van een naam is onderhevig aan veel regels. Tot juli 2011 werd dit geregeld door de 

regelmatig aangepaste International Code of Botanical Nomenclature (ICBN).  

Deze is bij het laatste congres omgedoopt tot de International Code of Nomenclature for Algae, fungi 

and plants (ICN). Door belangrijke wijzigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd hoeft een 
nieuwe soort niet meer in een papieren wetenschappelijk blad te worden gepubliceerd. Dit kan ook 

gebeuren in een on-line wetenschappelijk blad. Een andere belangrijke wijziging is dat zowel Engels 

als Latijn gebruikt kan worden in de wetenschappelijke beschrijving van een soort. Grote 

veranderingen, al lijken deze voor de lezer waarschijnlijk niet wereldschokkend.  

 

Een klassiek taxonomisch drama 
 De klassieke problemen rondom de naamgeving zijn onder andere: het benoemen van een soort die 

al eerder een naam heeft gekregen, namen die al eerder vergeven zijn aan een andere soort en 

namen die niet op de juiste wijze gepubliceerd zijn.  

In de 18de en 19de eeuw reisden, vaak uitgestuurd onder de vlag van diverse 
mogendheden, vele ontdekkingsreizigers de wereld rond die planten verzamelden 

en deze naar het vaderland terugstuurden om daar door de geleerden van die tijd 

van een naam te worden voorzien. En zo kwam het dat de Douglasspar 

verschillende malen werd ontdekt. Zowel Archibald Menzies de scheepsarts van 

kapitein Vancouver, David Douglas uitgezonden door de Hudson Bay Company en  

Lewis and Clark uitgezonden door de Amerikaanse president Jefferson kwamen 

thuis met de Douglasspar. Tot overmaat van ramp beschreven meerdere geleerden 

aan de hand van materiaal van deze drie bronnen en soms zelfs alleen op basis van 

de dagboeken van de ontdekkingsreizigers deze boom onder verschillende namen, 

waarbij ook nog eens herhaaldelijk namen gebruikt werden die al eerder door 
andere geleerden waren gebruikt voor andere planten. 

Dit resulteerde uiteindelijk in 18 verschillende namen voor de Douglasspar over 

achtereenvolgens de geslachten Pinus, Abies en Pseudotsuga. Uiteindelijk kreeg de 

Douglas spar pas in 1950 zijn huidige naam, gebaseerd op het oudst bekende 

exemplaar dat Menzies in 1792 (niet 1791 zoals meestal staat vermeld) had 
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verzameld op Vancouver Island. De Nederlandse naam is sinds die tijd ook Douglas spar, voor die tijd 

was het Douglas den (beknopte schoolflora van Heukels uit 1942) 

 

Moderne problemen 
Inktzwammen zijn een voor iedereen goed herkenbare groep paddenstoelen. Ze hebben allemaal 

bijna zwarte sporen en hun plaatjes verinken op een unieke en karakteristieke wijze. Reden genoeg 

om ze allemaal in het grote al sinds 1797 bestaande geslacht Coprinus binnen de familie van de 

Coprinaceae te stoppen.  

 

Moderne DNA- technieken zijn in staat heel 

nauwkeurig de verwantschap te bepalen tussen 

soorten en zo kwam men erachter dat Inktzwammen 

een hele heterogene groep zijn die voor het grootste 

deel tot de familie van de franjehoeden 
(Psathyrellaceae) behoren. Uit DNA- onderzoek blijkt 

ook dat het verinken van de lamellen heel lang 

geleden en op verschillende tijdstippen bij 

verschillende paddenstoelen is ontstaan.  

Door de naam Coprinus te bewaren voor de 

Geschubde inktzwam zijn er nu, van de meer dan 100 

Nederlandse soorten inktzwammen (Coprinus ), nog 

maar twee over. De andere zijn verdwenen in geslachten als Coprinellus, Parasola en Coprinopsis in 

de familie van de Franjehoeden, terwijl Coprinus in de familie van de Agaricaeae is ondergebracht en 
de familie Coprinaceae verdwenen is. 

Dat is wel wennen want hoe vind je nu de Kastanje inktzwam (Coprinus auricomus) in het op dit 

moment in Nederland meest gebruikte (Engelse) determinatieboek de Funga Nordica . Want daar 

heet deze nu Parasola auricoma.  

Het DNA- onderzoek heeft er zo ook voor gezorgd dat we een hele andere kijk op boleetachtigen 

hebben gekregen. Er vallen nu plaatjeszwammen zoals de Krulzoom, buikzwammen zoals de Gele 

aardappelbovist en zelfs een aardster (het Weerhuisje )onder. Deze verwantschappen hadden eerder 

niet kunnen worden voorzien. In tegenstelling tot planten is vrijwel geen enkele paddenstoel  als 

fossiel gevonden. 

Het gevolg van het DNA- onderzoek leidt bij de paddenstoelennamen dan ook tot veel grotere 
veranderingen dan bij planten. Dit is te zien in de laatste Heukels waar vrijwel alleen de 

familierangschikking veranderd is op basis van dit onderzoek. Het gevolg is dan ook dat er grote 

veranderingen zullen plaatsvinden in de Nederlandse Paddenstoelen namenlijst.  

Helaas voor de paddenstoelenonderzoekers zullen de veranderingen nog geruime tijd in een 

sneltreinvaart door blijven gaan. Er zijn immers veel meer soorten paddenstoelen dan planten en 

veel is nog onbekend. 

 

Nederlandse namen 
Is de oplossing dan alleen Nederlandse namen gebruiken en onthouden? 

Er is een namencommissie voor paddenstoelen voor het Nederlands taalgebied inclusief Vlaanderen. 
Jaarlijks buigt deze zich over de tientallen nieuwe soorten die in ons gebied gevonden worden. 

Fraaie namen worden er bedacht, alleen zullen namen als het Gul sinterklaasschijfje of het 

Slangsterschijfzwammetje maar in een zeer beperkte kring gebruikt worden. Dit afgezien van 

problemen bij het raadplegen van buitenlandse literatuur. Voor de meeste paddenstoelenliefhebbers 

zit er niet veel anders op dan zuchtend verder te gaan en de nieuwe namen te leren. 

 

Menno Boomsluiter 
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In het voorjaar zijn wilgen aantrekkelijk 
     De laatste tijd is er belangstelling om oeroude Hollandse landschappen te herstellen met het 

planten en het noodzakelijke knotten van wilgen. Zij vormen natuurlijke linten in het landschap, een 

soort mini Ecologische Hoofdstructuur voor insecten en in hun gevolg een pleisterplaats voor vogels  

en vleermuizen en ook belangrijke broedplaatsen. Maar ook andere  wilgen zoals 

de boswilg zijn in het voorjaar heel belangrijk voor insecten als een van de eerste 
bloeiende planten met uitbundig stuifmeel en nectar. Vlinders die de winter 

hebben overleefd in scheuren of spleten van bomen komen te voorschijn in de 

eerste voorjaarszon en zoeken voedsel.  

 

Zo kunnen de citroenvlinder, de dagpauwoog en de kleine vos zich 

aansterken na een lange koude winter.  Er is een aardig boek Vlinders, rupsen en 

waardplanten van Heiko Bellman met prachtige foto’s. Bij de bladzijde Boswilg sta 

je er versteld van hoeveel vlinders en nachtvlinders de wilg aantrekken. Niet alleen de ‘gewone’ 

vlinders, maar ook de zeer zeldzame soorten als parelmoervlinders, weerschijnvlinders en de Grote 

ijsvogelvlinder bezoeken wilgen. De lijst van nachtvlinders is nog langer. Spectaculaire soorten zoals 
de Nachtpauwoog, de Tauvlinder en Pauwoogpijlstaart zijn op wilgen te vinden, maar ook gewone 

nachtvlinders zoals de Wapendrager, de Huismoeder en de groene Appeltak  gebruiken wilgen 

zowel voor nectar als waardplant voor de rupsen. Trouwens de populierfamilie, een naaste verwant 

van de wilgen, trekt ook veel  insecten.  

 

     Maar waarschijnlijk zullen de eerste insecten die je tegenkomt op wilg bijen zijn: de honingbij en 

verschillende soorten hommels, maar ook de zogenaamde wilde bijen. In de laatste Natuurklanken 

schreef ik over de Grijze zandbij die nestelt in de grond; die foerageert alleen op wilg en gaat dood zo 

gauw de wilgen zijn uitgebloeid. Het zou aardig zijn in dit  Jaar van de Bij om te letten op en 
misschien foto’s te maken van de insecten die wij tegenkomen op bloeiende wilgen. 

 

Zie de begeleidende kleurenfoto’s voor dit artikel op pagina 17. 

 

Hilary Jellema-Brazier 

 

 

 

 

 

Contributie 2012 

 De contributie voor het cursusjaar 2012 bedraagt, evenals vorig jaar:  

Gewone leden:                € 25,00 

Huisgenootleden:           € 10,00 

KNNV-leden:                   € 10,00 

  

LET OP! U krijgt geen separate acceptgiro meer, zoals andere jaren. Dit heeft, enerzijds ermee  te 

maken dat de huidige voorraad bijna op is, en anderzijds dat het versturen van alle acceptgiro’s 

steeds meer kosten met zich meebrengt. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op ING-

rekening: 989945, t.n.v. KNNV Epe-Heerde in Heerde. 

  

Alvast bedankt! 

 Rob van de Burgt 

Penningmeester 
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Waargenomen 
Wildaanrijdingen 

24-01 aan de Hanendorperweg, Emst: 

♀ Das, leeftijd twee jaar. 

Het dier leefde nog en is ter plekke uit haar lijden verlost. 

 
25-02 aan de Tongerenseweg, Epe: 

♀ Das, leeftijd één jaar. 

Conditie onbekend. 

(Doorgekregen van Harry van Diepen.) 

 

Waargenomen rond eigen huis 

 

Een bijzondere melding van Eveline Drevijn: 

Op 12 januari zagen we een vrouwtjes Sperwer op de gemetselde bloembak rond het terras zitten. 

De vogel hipte rond en over het muurtje om, voor zover we konden zien, muizen te zoeken. Normaal 
hebben we een forse populatie woelmuizen in de bakken en in de tuin er om heen, maar ik heb de 

laatste maanden een groot aantal (levend) gevangen. Veel succes had het dier dus niet. De week 

ervoor was zij overigens ook al twee keer langs geweest, maar toen kort. Nu zeker 10 minuten. 

Wisselseweg 78, Epe. 

 

Minder leuk was de waarneming van Loes Jansen, Eperweg, Heerde, die begin februari de vondst 

meldde van een dode Sperwer (♀) in de wei achter hun huis. 

 

In de tuin van Marianne Faber aan de Officiersweg (Jagtlustweg), Epe vertoonden zich in de laatste 
week van februari een ♂ Appelvink en twee Kneutjes (♂ + ♀) 

 

En ik – Micky Marsman – heb een rare Merel in de tuin. 

In het voorjaar 2011 was ze me al opgevallen omdat ze bij haar bruine veren geen bijpassende snavel 

had. Die was namelijk helder oranje, zoals bij de mannen. 

Voorzover ik weet bleef ze vrijgezel, maar op een gegeven moment ging ze in een overjarig nest 

zitten, zonder dat ze het overigens een opknapbeurt had gegeven, en daar verbleef ze dan een poos 

– de ene keer langer dan de andere. 

Na een paar dagen was ik toch wel nieuwsgierig en ging in het nest kijken. Er lag één ei in. 

Serieus broeden was er niet bij en ik had ook een familie Gaai in de tuin, die zich wel over het ei 
ontfermd zal hebben. Het lege nest bracht trouwens geen verandering in het slordige “broedgedrag”. 

Maar nu de Merel. 

In de herfst kleurden haar veren donkerder en tenslotte ging ze de winter door in een zwart 

verenkleed. Het vreemde is dat de snavel…. ook zwart werd. 

Nu – eind februari – begint ze op te bleken tot vaalbruin en waarachtig, hetzelfde gebeurt met de 

snavel. Ik ben toch erg benieuwd of die weer oranje wordt. 

Micky Marsman 

 

 

 
 

 

Bronvermelding plaatjes en tekeningen 

Voorplaat :  Kiemplantje Beuk ; uit Eik en Beuk van Jac. P. Thijsse. 
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