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Stuurpraat 

Het Renderklippenrapport en de nieuwe Natuurpadgids 

Wij kunnen met voldoening terug kijken naar de presentatie van het Renderklippen rapport en de 

nieuwe Natuurpadgids op 31 maart bij de Schaapskooi. Op een koude maar min of meer droge 

voorjaarsdag namen de wethouders De Vries van Epe en Van de Stege van Heerde de eerste 

exemplaren in ontvangst in het bijzijn van ongeveer 50 mensen. Intussen hebben alle leden het 

rapport kunnen lezen en zowel de mooie vormgeving als de uitgebreide informatie over dit mooie 

gebied kunnen waarderen. De Natuurpadgids is een heel mooi boekje geworden, helemaal in kleur 

en is te koop bij de VVV voor € 3.50. Een idee voor een verjaardag misschien? De publiciteit over 

deze twee publicaties heeft geleid tot een aantal nieuwe leden.  

 

Het Bijenhotel 
Dankzij initiatieven van Adrie Hottinga en Geert Kuper heeft de KNNV samen met de Imker- 

vereniging Heerde een bijenhotel bij Vriezes Erfgoed nabij de molen van Wapenveld gebouwd (voor 

de duidelijkheid: niet bij de molen in Veessen). Op 21 maart werd het bijenhotel overgedragen aan 

de voorzitter van de stichting Vriezes Erfgoed. Het is een flinke structuur van twee bij anderhalve 

meter. In de komende tijd moet aandacht aan de begroeiing er omheen gegeven worden om 

aantrekkelijke voedselplanten voor de bijen te ontwikkelen. 

 

De nieuwe website 

Onze nieuwe website is van start gegaan. Die is heel gemakkelijk te gebruiken voor veel informatie, 

bijvoorbeeld over de activiteiten van de werkgroepen. Heel interessant is dat veel van onze oude 
rapporten door Herman Snoek zijn gedigitaliseerd. Zo kunt u het rapport over het Wisselse Veen uit 

1982 van J. Broer en R. Pannekoek lezen of Natuurklanken uit 1965, maar er zijn natuurlijk ook 

recente publicaties te vinden. Wij kunnen de site ook voor praktische zaken gebruiken zoals 

voorstellen voor het aanpassen van onze statuten en huishoudelijk reglement. Het Algemene 

Programma staat altijd in Natuurklanken, maar vaak zijn de details van een activiteit nog niet bekend 

als die naar de drukker gaat; nadere gegevens kunt u dan op de website vinden. 

 

Duizend soorten dag - zaterdag 25 augustus 

Op zaterdag 25 augustus willen wij zoveel mogelijk soorten in de gemeentes Epe en Heerde op één 

dag waarnemen. De Planten- en Insectenwerkgroepen zullen in het Vossenbroek beginnen, waar ze 
toch al het hele seizoen speciaal onderzoek voor het Geldersch Landschap doen. De andere 

werkgroepen en contactpersonen zullen zelf bepalen waar zij hun waarnemingen doen en of zij 

excursies organiseren voor het publiek. De dag wordt afgesloten voor KNNV leden bij de familie 

Verstraaten (Woesterbergweg 4, 8166 HE Emst) dicht bij het Wisselseveen, waarschijnlijk vanaf 17.00 

uur. Fijn dat wij weer gebruik van de gastvrijheid van de familie Verstraaten kunnen maken.   De 

details moeten wij nog invullen en informatie komt op de website en zal ook  bij het bestuur en de 

coördinatoren bekend zijn. De bedoeling is om gezellig samen te zijn met een hapje en een drankje 

en in het kort de bijzondere waarnemingen van de dag van elkaar te horen. In verband met de 

catering is opgave vooraf noodzakelijk en een kleine bijdrage om de kosten te dekken.  

Als uw e-mail adres nog niet bekend is bij de secretaris, graag even een bericht aan Herman Snoek. U 
krijgt geen onnodige e-mails. 

 

 Ik wens u allen een fijne zomer.   

Hilary Jellema-Brazier   
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Algemeen programma  
Zaterdag 7 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrek: 

 

Opgave: 

 

 

ALGEMENE EXCURSIE KUINDERBOS 

Twee jaar geleden was de plantenwerkgroep al eens op excursie naar het 

nieuwe natuurontwikkellings gedeelte 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 

insektenwerkgoep 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.  

09.00 uur  bij de carpoolplaats (Transferium) in Heerde 

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

bij Mariet van Gelder, tel. 0578-693024 / marietvangelder@live.nl  of  
bij Loes Jansen, tel. 0578-692317 / eperweg65@gmail.com 

 

Zaterdag 

25 augustus    

DUIZENDSOORTENDAG IN EPE EN HEERDE 

Op 1 dag zoveel mogelijk soorten waarnemen in het werkgebied van onze 

afdeling. Alle werkgroepen zullen zich inspannen om gezamenlijk de duizend 

 soorten te halen. De plantenwerkgroep en de insektenwerkgroep gaan dit 

doen in het Vossenbroek waar ze dit jaar al het nodige inventarisatie werk 

voor het Gelderse Landschap hebben gedaan. De andere werkgroepen zijn 

nog bezig om hun plannen uit te werken. Mogelijk zullen die activiteiten 

ontplooien die voor publiek toegankelijk zijn. 
 De dag wordt afgesloten voor KNNV leden bij de familie Verstraaten 

(Woesterbergweg 4, 8166 HE Emst) dicht bij het Wisselseveen, waarschijnlijk 

vanaf 17.00 uur. 

Nadere bijzonderheden volgen via de werkgroepcoördinators per mail 

 
Donderdag 

27 september 

DIALEZING NOABERPAD door Gerard Plat  

Naoberschap oftewel burenhulp is een bekend verschijnsel voor de bewoners   

de grensstreek in vanaf Nieuweschans tot aan de Rijn. Immers vroeger waren 

de bewoners van deze kleine gemeenschappen over de grenzen heen van 

elkaar afhankelijk. Cultuur- en natuurhistories zijn deze gebieden bij velen nog 

onbekend. De route loopt door de restanten van de veengebieden in Oost 

Groningen en Drenthe, vervolgens over de stuwwallen van Twente naar de 
Achterhoek om te eindigen in het gebied waar de Rijn Nederland binnenkomt. 

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 

Aanvang: 20.00 uur 
  

Voor het najaar 2012 zijn verder de volgende data vastgelegd: 

 

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  
Juli t/m september 2012  

 

 

Datum / tijd Onderwerp 

 7 juli             9.00 uur Excursie Kuinderbos 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 
2012 - Tweede halfjaar 

Datum: Kilometerhok Coördinaten Locatie Start, 19.00 uur 

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 

Ma. 9 juli 27.24.23 197-493 Tolhuisven, e.o.  Heerde,  

Kamperweg x Wapenveldseweg 

Ma. 16 juli 27.43.53 192-480 Kroondomein Emst, Hertenkampsweg 

Ma. 23 juli 27.44.42 196-481 Vossenbroek Emst, Wiemanstraat 

Ma. 30 juli  27.25.41 200-491 De Dreef Heerde, Grote weg x Veldweg 

Ma. 6 aug 27.33.22 191-488 Woldbergheide  P.  Nieuwe Zuidweg 

x begin / eind Officiersweg 

Ma. 13 aug 27.53.13 192-479 Kroondomein Emst, Hertenkampsweg 

Ma. 20 aug 27.35.21 200-488 Gulbroek Heerde, vanaf Kerkdijk, 

 1e knik in Kavelweg 

Za .25aug 27.44.42 196-481 Vossenbroek Emst, Wiemanstraat 

Ma. 27 aug     nader te bepalen   

          

Vanaf maandag 9 juli gaat het om herhalingsbezoeken. 

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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Statuten 
 Onze statuten die dateren van 1989 blijken niet meer aan de eisen van 

de wetgeving te voldoen en sluiten niet meer aan op de landelijke 

statuten. Daarom willen we in de ledenvergadering  van begin 2013 

nieuwe statuten en huishoudelijk reglement inbrengen voor 

goedkeuring. Om veel papier te voorkomen bereiden we dit via de 
website voor. Uitleg over de voorbereiding en de stukken zelf vindt u 

door op de website de tab Voor de leden te kiezen of in uw browser het 

adres www5.knnv.nl/knnv-afdeling-epe-heerde/voor-de-leden   in te 

toetsen. 

 

 

 

Een Koolmees in bed en sonar op de mat 
Het is weer zover. Zoals ieder voorjaar beproeven mezen de betimmering van het huis. Ze vinden 

altijd ergens een gaatje waar je, als je tien of elf centimeter groot bent, een nest in kunt maken. 

’s Morgens vroeg is er dan ook al gehamer en geklop. De plek moet wat groter worden. 

 
Na het opstaan het bed opengelegd en het raam opengezet. Dan naar beneden voor het ontbijt. 

Als ik weer boven kom om op te ruimen en het raam te sluiten vliegt er een Koolmees door de 

slaapkamer. De vogel raakt in paniek en botst overal tegenaan.  

Heel langzaam ga ik naar het raam en zet dat wijd open. Trek me dan weer terug. 

Inmiddels is mees hijgend geland op een boekenplank, overziet de situatie en is nu zo verdwenen. 

 

Ik inspecteer de kamer. Koolmees heeft in mijn bed gezeten! Het moet toch niet gekker worden. 

Nog geluk gehad. De deken en de boeken zijn schoon gebleven! 

 
Op een dag moet ik even in de carport zijn. Dus deur van de bijkeuken opengedaan. 

Nog vóór ik op de rubbermat stap om naar buiten te gaan valt er iets op die mat. Ik kijk vluchtig: een 

paar blaadjes, een steeltje, wat spinrag. Toch nog even een blik en dan is er iets griezeligs. Het 

ongeveer vijf centimeter grote pakketje beweegt! 

Dan pas zie ik het: daar ligt/zit een vleermuis. Het diertje kan daar niet blijven liggen, je zou er zo op 

trappen. 

 

Om geen vleermuizeninfectie op te lopen gauw een paar werkhandschoenen gehaald. Het is een on-

paar. Met de zachtste handschoen heel voorzichtig vleermuis op de hardere handschoen gezet. 

Zo. Wat nu? 
De handschoen plus diertje in de bijkeuken op de vrieskist 

gelegd. Enfin, afwachten maar. 

Af en toe even kijken. De vleermuis hijgt en hijgt. De ogen 

zijn half open en kijken naar beneden.  

De oren zijn heel groot: een Grootoorvleermuis. 

Eénmaal gaat het kopje omhoog – een heel klein gezichtje. 

Met een bruinroze dropneusje en waakzame oogjes kijkt hij 

me aan. 

Als ik een kwartiertje later weer eens ga kijken de verrassing: Vleermuis vliegt geruisloos door de 

bijkeuken en botst nergens tegenaan. Je hebt sonar aan boord of je hebt dat niet! 
Voorzichtig de buitendeur opengezet en – het avontuur is voorbij. 

Letterlijk weggevlogen.  

Louk Witkamp 
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 Wetenswaardigheden………… 
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Kijken en toch niet zien 
In het voorjaar van 2011 was onze eerste inventarisatieavond op maandag 9 mei. Voordat we aan 

‘ons hok’ begonnen, wilde Mariet graag dat we even met haar mee liepen naar een beekoever 

vlakbij. Daar had ze vermoedelijk Kleine valeriaan (Valeriana dioica) gezien en wilde dat ons laten 

zien. Ja, dat was het! Helaas bijna uitgebloeid. Een Rode-lijst-soort, altijd prettig om te vinden.  

Nu loop ik zeker wekelijks langs die beek en had het nooit gevonden. Wel gekeken, toch niet gezien. 

Daarna beginnen we aan ons hok. Volgens de gebruikelijk gang van zaken: iemand streept, de 

anderen roepen wat ze aantreffen. Na ca 60 meter lopen, wat staat daar? Kleine Valeriaan! Hier zelfs 
nog fraai in bloei. Na een beetje zoeken vinden we zelfs beide bloemvormen: planten met de grotere 

mannelijke en planten met de kleinere vrouwelijke bloemen. (Kleine valeriaan is 2-huizig) 

Natuurlijk heb ik dit jaar de beide plaatsen weer bezocht: het staat er gelukkig nog. Op de ene plaats 

enkele tientallen exemplaren, op de andere bijna honderd! De meeste plantjes dik in de knop, een 

enkele al bloeiend. Op 14 april jl. heb ik de drie onderstaande foto’s gemaakt. Op dat tijdstip heeft de 

Echte valeriaan (Valeriana officinalis), die hier ongeveer 5 meter van de Kleine staat, nog slechts blad, 

dat niet alleen groter is, maar ook anders van vorm. De onderste bladeren van de Kleine zijn 

ongedeeld. De foto’s laten de verschillen duidelijk zien. Wanneer u deze tekst leest is de Kleine al 

weer uitgebloeid.  

Kom volgend jaar maar ’s kijken op punt 192.577 x 482.915 en 192.577 x 483.060  
Tekst en foto’s Hetty Verstraaten 

 

 

 

 

Kleine valeriaan  14-4-2012 Mannelijke bloem 27-4-2012 

Echte valeriaan  14-4-2012 Kleine valeriaan 14-4-2012  
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In memoriam                                      Deze foto met tekst kwam binnen via Harry van Diepen. 

 
Deze bok vanavond - 26 maart 2012 - gefotografeerd. Vossenbroek. Helaas was hij gewond - 

achterpoten sleepten over de grond.  

Heb de jachtopziener gebeld en die heeft dit mooie dier af moeten schieten! 

Foto en tekst; Wim Bosch 

 
 
Zaterdag 21 april 

vond de officiële 

opening plaats van 

dit bijenhotel op 

Vrieze’s erfgoed, 

molen de Vlijt aan 
de Groteweg 54 in 

Wapenveld. Het is 

een initiatief van de 

KNNV en de NBV 

(Nederlandse 

bijenvereniging) 

Het hotel is 

ontworpen en 

gemaakt door Geert 
Kuper. De 

vrijwilligers van 

Vrieze’s erfgoed 

hebben hem 

geholpen met de 

opbouw en het 

boren van de honderden gaatjes in de stammen. Enkele nijvere KNNV’ers zijn een middag bezig 

geweest met het insteken van holle stengels van o.a. duizendknoop en berenklauw. 

Foto; Hilary Jellema      Tekst; Mariet van Gelder 
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Voorjaarskamp 2012 - Bourcy 
 

Van 28 april t/m 4 mei 2012 

zijn we met het 

voorjaarskamp in de 

Belgische Ardennen 
neergestreken. Dankzij de 

succesvolle pogingen van 

Wim Bijlsma op het Internet 

kwam er een leuk 

onderkomen in Bourcy uit de 

bus. Twee bij elkaar gelegen 

huizen met  kook- en 

verblijfgelegenheid  in een 

gevarieerde omgeving. 

Bourcy is een klein 
landbouwdorp ten zuiden 

van Houffalize met zijn 

beken en natuurgebieden en ten Noorden van Bastogne , een wat grotere plaats in een 

landbouwomgeving, waar het in de oorlog hard is toegegaan. Alles ligt direct ten westen van de 

Luxemburgse grens. Bij de reis naar Bourcy liet het weer wat vreemde capriolen zien. Bij vertrek was 

het 10 graden terwijl het in Limburg 23 graden werd.   

 

We begonnen 

onze activiteiten zondag 
met een wandeling 

vanuit het huis in de 

omgeving, waar volgens 

de kaart ook heel wat te 

zien was. De omgeving 

bestaat voor een groot 

deel uit weiland in een 

heuvelachtig  landschap 

met hier en daar een 

boerderij. Ook  komen 
we stukken bos tegen in 

de buurt van de Troine, 

een klein riviertje.  Daar 

vinden we de 

Dotterbloem en ook 

Verspreidbladig en 

Paarbladig Goudveil.  In 

de wei loopt in het 

algemeen geen melkvee 

maar zijn er vleeskoeien. 
Het dikbilrund is er populair. We  maken ook kennis met een fietspad op de voormalige spoorbaan 

compleet met station en met een aantal forse windturbines  vlak bij Bourcy.  Mogelijk door zijn 

spoorwegverleden groeien er langs het fietspad interessante planten , waarvan de determinatie niet 

eenvoudig is, omdat er nog geen bloemen en zaden zijn. 

 Doordat we op ongeveer 400 m boven zeeniveau  zijn , is de natuur nog wat achter vergeleken met  

wat we thuis gewend zijn. We lopen langs kleine weggetjes met restanten van oude 
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meidoornheggen. Er zijn solitair groeiende Meidoorns bij met stammen tot 25 cm dik. In het bos 

komen we grote velden bloeiende Bosanemoon en Bosklaverzuring tegen. Ook het Bleeksporig 

bosviooltje is er met zijn blauwe bloemen. Het wordt vandaag een droge en zonnige dag maar er 

waait wel een forse wind. Slecht weer dus voor de vlinders, die we dan ook niet 
tegenkomen.Natuurlijk zien en horen we wel vogels die in een lijst zijn opgenomen aan het eind van 

dit verslag. Opvallend vonden wij de  Rode Wouw, en twee Tapuiten. In het bos waren een aantal 

bosvogels nadrukkelijk aanwezig en hoorbaar.. 

 

Maandag besluiten we te gaan wandelen vanuit Houffalize.  Vóór die tijd maakt een deel van 

onze groep een wandeling door Bourcy. We gaan kijken in de plaatselijke kerk waar bijzondere 

plafondschilderingen zouden zijn. Die waren er ook, maar wat verstopt in een veel oudere zijbeuk 

van de kerk. We gaan ook kijken naar een soort kasteeltje in het centrum , dat een soort grote 

boerderij geweest is. Daarna op naar Houffalize. Het belooft weer een mooie zonnige dag te worden.   

Er zijn veel toeristen op dit plaatsje aan de Ourthe af gekomen vandaag. We gaan eerst langs het VVV 
en voorzien ons van een aantal wandelkaarten van de omgeving. Vandaag lopen we een uitgezette 

wandeling , waarbij de Ourthe onze leidraad is. Voor de wandeling betekent dit, dat er af en toe flink 

geklommen (en gelukkig ook weer gedaald ) gaat worden. Langs de Ourthe zien we de Gele en de 

Witte  Kwikstaart en hopen  zonder succes op het ontmoeten van de Waterspreeuw. Al  lopend zien 

we  Bosmuur, Zenegroen,  Pinksterbloem, het Akkerviooltje, het Driekleurig Viooltje, 

Springzaadveldkers. En weer veel bolgewassen die nog niet in bloei staan, zoals Daslook en Lelietjes 

van Dalen; we horen weer veel bosvogels.  

We vonden verder vandaag het klapstuk het van dichtbij zien en fotograferen van  de Tauvlinder (zie 

foto op vorige pagina) . Omdat je die normaal alleen met grote snelheid langs ziet schieten,  moesten 
er boeken aan te pas komen om hem te determineren. Nog nagloeiend van de actieve zon hadden 

we weer een interessante dag achter de rug. 

Met ons nieuwe kaartenbezit stegen de mogelijkheden om de volgende dag te besteden.. 

 

We besloten om dinsdag een wandeling te maken rond het dorp Buret, dicht bij de grens met 

Luxemburg.  Het was wat meer bewolkt , maar wel droog. Het landschap is hier nogal bosrijk en men 

bleek hier bezig met het aanleggen van een soort Ecologische Verbindingszone. Het had hier de 

laatste tijd veel geregend en het water blijft dan op de stenige bodem aanzienlijke tijd staan. Dat 

leverde voor ons de vondst van een aantal Kleine Watersalamanders  (zie foto op vorige pagina) op 

in het oranje bruidskleed , en inclusief het  erge jonge nakomelingschap. Ook vandaag kwamen we 
de Rode  Wouw tegen die fanatiek werd belaagd door een stel  Zwarte Kraaien.Tijdens deze 

wandeling kwamen we ook nog even in Luxemburg terecht. Dat was meteen zichtbaar aan  de meer 

ordelijke aanblik van de huizen met omgeving en de wegen. Een groot verschil met de situatie in 

onze verblijfsomgeving met de roestige bouwvallige golfplatenschuurtjes en de roestende 

werktuigen buiten. Tegen etenstijd waren we in Buret en hebben op een muurtje bij de kerk gegeten 

met het zicht op het centrum van het dorp.  Daarna doorkruisten we een flink heuvelend landschap 

met uitgestrekte graslanden en slechts hier en daar een boerderij. Behalve de vleeskoeien was hier 

geen dierlijk leven te zien.  Toch kwam er nog een bijzondere vondst langs en wel in de vorm van de 

later gedetermineerde Knollathyrus. Omdat het exemplaar dat we meenamen geen wortels had en 

omdat het enige blijk van herkenning de aanwezigheid van knolletjes aan de wortels zou zijn, hebben 
we nog een ander exemplaar opgehaald, dat ons gelijk gaf. Achteraf leuk, dat de Flora van Heimans 

en Thijsse uit 1960 ons de meeste informatie leverde. Zo werd het toch een lange dag omdat we 

tegen 18 uur weer op onze basis terug waren. Na een smakelijke maaltijd van Paula genoten we van 

een deel van de interessante beamerpresentatie van Gerard Plat over zijn uitgebreide wandeltochten 

rond het IJsselmeer , waarbij hij met zijn camera op zoek ging naar de markante cultuurhistorische 

zaken onderweg. Inmiddels wisten we dat het er de volgende dag slecht zou uitzien met het weer 

met een nadrukkelijke regenvoorspelling. 
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We besloten daarom om woensdag naar Bastogne te gaan.  Dit is de stad  waar dankzij zijn 

strategische ligging, in 1944  een hevige strijd  is geleverd tussen  Amerikaanse en  Duitse troepen,  

met heel veel slachtoffers aan beide kanten. Bij de Amerikaanse  begraafplaats is een enorm 

bevrijdingsmonument verrezen. Helaas arriveerden we daar in stromende regen waardoor we dit 
Mémorial du Mardasson  schuilend onder de enorme stenen bogen konden bekijken. Het geheel ligt 

op een heuvel wat normaal een fraai uitzicht op de omgeving oplevert, maar nu in een grijze mist 

was gehuld.  

 Daarna terug naar het centrum van Bastogne voor een bezoek aan het Oorlogsmuseum.  Hier was 

een uitgebreide tentoonstelling ingericht  over het beleg van Bastogne met  uitgebreide 

videopresentaties   en collecties voorwerpen van burger en militair uit deze oorlogsperiode.  Zelfs de 

ingerichte kantoren van de plaatselijke Amerikaanse en de Duitse bevelhebbers waren 

aanwezig.Duitse elite troepen deden een aantal verwoede pogingen om de  stad te veroveren op de 

daar aanwezige Amerikaanse troepen.  Uiteindelijk wonnen de Amerikanen  nadat   Bastogne een 

aantal malen van bezetter was gewisseld.. 
Hierna splitste onze groep zich in drieën en die gingen hun eigen weg. Na een uitstekende maaltijd 

van Paula en alle assistenten liet Gerard Plat ons het andere deel van zijn presentatie zien over zijn 

wandeling langs allerlei cultuurhistorisch interessante zaken langs het IJsselmeer, waarbij ook de 

natuur aan bod kwam. 

 

Donderdag is het droog maar bewolkt. En fris.  Vandaag gaan we wandelen in het bos van 

Liherain in de buurt van Steinbach.  We beginnen onze tocht  bij het landhuis van Liherain  gelegen in 

een park met fraaie Eiken , Beuken en Esdoorns. Het is nogal nat door de regen van gisteren  en dit 

kwamen we steeds tegen . In tegenstelling tot de afgelopen dagen lopen we het grootste deel van de 
wandeling in een bosachtige omgeving , zowel naaldhout – als loofbos.  Natuurlijk horen we de 

vogels eerder dan dat we ze zien. Ook hier komen we  “ons “   fietspad over de voormalige 

spoorbaan  weer tegen en ook de Ourthe  laat zich weer zien, met de Gele Kwikstaart maar helaas 

zonder een zichtbare Waterspreeuw.  Toch was er vandaag weer een klapstuk.  Langs de Ourthe 

zagen we twee bomen die kennelijk door een Bever waren bewerkt. De ene boom stond nog , maar 

was bijna doorgeknaagd.  De tweede wat jongere boom was wel geveld en door mensenhanden uit 

de beek op de kant getrokken. 

Het laatste deel van onze wandeling ging weer door bewoond gebied en daar kwamen we dan toch 

weer de graslanden tegen. Het was daarmee een stevige wandeling met veel afwisseling en de aan 

de heuvelachtigheid verbonden mooie uitzichten. Ik vond dit een mooie afsluiting van de plezierige 
week die we met elkaar hebben beleefd.Ik wil daarbij ook graag even kwijt, dat het slagen van deze 

week voor een groot deel is te danken aan alle voorbereidende werk plus de inzet tijdens de week 

zelf  afkomstig van de families  Bijlsma en Hofstede. 

Hulde daarvoor en hartelijk dank!  

 Jan Polman 

  

Lijst met waargenomen vogels                                                                                                                                                            

Putter Tapuit Tjiftjaf 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Huismus 

Gele Kwikstaart Witte Kwikstaart Blauwe Reiger 

Kramsvogel Veldleeuwerik Buizerd 

Rode Wouw Havik Sperwer 

Torenvalk Geelgors Vink 

Gekraagde Roodstaart   
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Presentatie nieuwe “Plant en dier op je pad”   31 maart 2012 
De feestelijke presentatie werd ingeluid door Margriet Maan, contactpersoon van het 

Natuurpadteam. 

In een korte speech werden herinneringen opgehaald hoe het allemaal begon in 1963 en hoe het 

KNNV Natuurpad en de bijbehorende gids allerlei  aanpassingen en verbeteringen ondergingen. 

Opnieuw is de gids gemoderniseerd,  met foto’s  en tekeningen in veelkleurendruk. 
Maar voordat wethouder Van der Stege en wethouder De Vries de gids overhandigd krijgen, kondigt 

het Natuurpadteam alweer een nieuw project aan. Daartoe heeft het professor Grandimal, ecoloog 

te Dronten, uitgenodigd om het nieuwe project  toe te lichten. 

 

Professor Grandimal: ‘Geachte aanwezigen: In Nederland bestaat, net als op alle andere plekken in 

de wereld waar mensen samenleven in en rond een natuurgebied, een zekere spanning tussen 

Natuur en Toerisme. Beleidsmakers, zoals ook U, weten daar hopelijk alles van. 

De gepassioneerde natuurliefhebber, waaronder ook ikzelf, kijkt gefascineerd naar een graafbijtje, 

een springspinnetje of een spuitende mier. Ikzelf houd mij, zoals 

U misschien wel weet, al jaren bezig met de ontwikkeling van de 
regenwormen in de nieuwe polders. Een uiterst interessant 

onderwerp waar ik U vandaag niet verder mee lastig zal vallen.  

Edoch: U en ik delen hiermee wel een belangrijke wrevel. Want 

we weten allen: De gemiddelde toerist ziet liever het groots. 

Mede door hun beperkte kennis en hun drang naar scoren, zien 

zij liever een kudde snurkende zwijnen, vechtende en burlende 

edelherten of snuivende wisenten.  

We kunnen hier natuurlijk de discussie beginnen of we dan als 

beleidsmakers onze energie hier in willen steken. Gaan we voor 
scoren? Beleid, afbraakbeleid, zoals Minister Bleker het nu 

voorstelt maakt het ons niet gemakkelijk. Natuurlijk, we kunnen 

wachten tot hij, zoals dat in Groningen al zo mooi genoemd wordt, een Blekertje doet en wachten tot 

de meeste maatregelen weer worden teruggedraaid, maar persoonlijk ben ik meer een voorstander 

van een meer zelfstandig, een meer proactief beleid, ook in het geval van kleine, vrijwillige 

organisaties zoals de KNNV. 

Dit terzijde.  

Het is wel duidelijk waar we, als we in Nederland, Natuur én Toerisme beide zouden willen boosten, 

de Veluwe een plezier mee zouden doen.  

Want in elk gesloten ecosysteem hoort aan de top van de voedselketen een grote predator, een 
groot roofdier. En dat is natuurlijk iets wat we in de gemeentebossen van Nederland op dit moment 

missen. Echt missen. Ooit waren ze hier wel. En al was de Lynx die onlangs gefotografeerd schee te 

zijn in Limburg natuurlijk een onzinverhaal, het dier hoort hier, net als de wolf, van oorsprong wel 

degelijk thuis. Een lastige kwestie en een, ook in psychologisch gezien, intrigerend vraagstuk… 

Want, met plannen zoals het 114 nummer, 114, redt een dier, waarbij het mogelijk is om de politie te 

bellen als je denkt dat het zielig is als je ziet dat een hermelijn een konijn te grazen neemt, in plaats 

van dat de toeschouwer in zijn handen wrijft dat hij of zij dit mag aanschouwen en de foto’s trots op 

Facebook zet, indiceren toch dat de gemiddelde toerist geen binding meer heeft met het aloude 

principe van het begrip natuur, namelijk ‘eten en gegeten worden ‘, ‘leven en overleven’. Het begrip 

‘Natuurlijk’ is verworden tot iets lieflijks, iets groens, louter gezond. Een commerciële gewin voor de 
mens, en niet meer het besef dat wij als mensen nog steeds een onderdeel zijn van datzelfde 

systeem…. 

Is dit belangrijk? Ja, dames en heren, heel belangrijk. Want zonder dat begrip zullen boeren als Bleker 

over natuur en milieu blijven beslissen op basis van ‘kosten en baten’, in louter de financiële zin van 

het woord. De grotere waarden van de natuur, zoals genenpoule en genenoverdracht, natuurlijk 

evenwicht en soortenbehoud, worden ondergeschikt gemaakt aan het vermenselijken van de natuur. 
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Een dood dier wordt beschreven als een menselijke waarde, namelijk ‘zielig’, in plaats van wat het 

van nature is: een bron van eiwit, natuurlijke selectie, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Ik zeg: een 

roofvogel is een vaste waarde in een ecosysteem, geen slechterik. Een strenge winter is een ramp 

voor individuele dieren en planten, maar geen ramp voor de natuur als geheel. 
Maar: wij gaan geschiedenis schrijven dames en heren. Wij staan aan de wieg van een bijzondere 

ontwikkeling. In een periode waarbij maatregelen niet van de grond komen door bezuinigingen en 

scheve overtuigingen wordt ons de kans nu in de schoot geworpen.  

Recent las ik namelijk in de krant (hij haalt Tubantia te voorschijn en toont het bewuste artikel) dat 

het ecoduct over de A31, vlak over de grens met Duitsland is geopend. Duitsland, dat de afgesproken 

grote verbindingen tussen de verschillende natuurlijkgebieden wél realiseert. En dit levert 

ongekende mogelijkheden voor de Natuur, aangezien één van de grote, oorspronkelijke predatoren, 

de wolf in Duitsland alweer een aantal jaren vaste grond onder de voeten heeft gekregen. Daarom 

ben ik zeer verheugd en vooral trots,, dat de KNNV Epe- Heerde het initiatief neemt, het lef heeft, 

om een nieuw project op te zetten. Op eigen initiatief zal de wolf worden geherintroduceerd op de 
Renderklippen. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee zowel het toerisme, als de natuur een grote stap 

voorwaarts maken.  

Gemeenteraden krijgen hiermee hét probate middel om op natuurlijke wijze het overschot aan 

zwijnen te bestrijden. Dit zal niet alleen een financiële verbetering betekenen, nee, ook het toerisme 

zal floreren en het natuurlijke evenwicht op de Renderklippen zal worden bevorderd. Hiermee 

worden we landelijk nieuws. En ik mag nu al trots zeggen dat de redactie van Pauw en Witteman, 

Vroege Vogels, het jeugdjournaal en sbs shownieuws al gebeld hebben. Ik zeg: Roem! , uh Doen! 

Dus als U het niet erg vindt, dan ga ik ze nu terugbellen. Dank voor uw aandacht.’ 

 
Margriet: ‘Dank u wel, professor, dat u wetenschappelijk ons nieuwe project wilt ondersteunen. 

Dan vraag ik nu graag wethouder Van der Stege en wethouder De Vries op het podium om het eerste 

exemplaar van de nieuwe Natuurpadgids in ontvangst te nemen.’ 

 

 Professor Grandimal: ‘Om een beetje vaart achter de 

introductie van de wolven te zetten, hebben we er vast 

twee uit Duitsland hier naar toe gehaald, dames en 

heren: Henk en Ingrid!’ De twee wolvenkinderen 

komen tevoorschijn en presenteren de wethouders  de 

nieuwe Natuurpadgids. 
Einde show  

 

De tekst voor de professor werd 

geschreven door Caroline van de Burgt 

naar een idee van het Natuurpadteam. 

De professor werd gespeeld door Cees 

van der Pijl uit Epe; de wolven door Lotte 

en Meike Hupkes. De foto’s zijn van Geert 

Kuper. 

 

Het Natuurpadteam bestaat uit Mariet van Gelder, Geert Kuper en Margriet Maan. 

Assistentie voor het Natuurpad Heerde wordt verleend door Marchien en Hein te Velde. 
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Mijmeringen bij een doos vol oude kranten 
(Het Herbarium van Henk Menke) 

  

Henk Menke is jarenlang actief geweest binnen de plantenwerkgroep en leeft en denkt nog steeds 

mee. Om gevonden planten op de juiste naam te brengen, heb je behalve een flora (de Heukels’), ook 

vergelijkingsmateriaal nodig. Daarvoor leg je een herbarium aan. Dat heeft Henk dan ook jarenlang 

gedaan. Dit herbariummateriaal kan ook dienen als bewijsmateriaal. 

’s Zomers verzamel je de planten in het veld. Je legt ze – voorzien van zoveel mogelijk gegevens – 

tussen oude kranten te drogen. Het liefst met iets zwaars er op. ’s Winters komt het vervolg: de 

planten worden opnieuw bekeken, zo mooi mogelijk opgeplakt op herbariumvellen. Bij het opplakken 

mag geen plakband worden gebruikt vanwege beschadigingen aan het materiaal als je het weer wilt 

loshalen en vanwege zwarte randen veroorzaakt door het plaksel. Het gebeurt met strookjes gegomd 

papier. Vervolgens wordt het vel voorzien van een etiket en opgeborgen. Dat opplakken lukt niet elke 

winter (kan ik uit eigen ervaring melden), er blijft wel eens wat liggen. 

  

Henk heeft zo in de loop der jaren een 
flinke collectie gedroogde planten 

aangelegd van honderden  planten, 

keurig gesorteerd op familie. 

Vorig jaar vond hij het tijd worden dat 

zijn herbarium een goede bestemming 

kreeg en hij liet weten zijn 

plantenverzameling over te willen 

dragen aan de plantenwerkgroep. 

Daarom heb ik samen met Henk de 
afgelopen winter de opgeborgen 

collectie doorgenomen. En we kwamen 

tot de ontdekking dat er ook nog 

enkele dozen met oude kranten waren, 

gevuld met herbarium materiaal, dat 

nog nooit uitgezocht en opgeplakt was. Het bleek te gaan om een verzameling die minstens een 

halve eeuw bestrijkt. Dus zijn we eerst maar eens begonnen die verzameling oud papier weg te 

werken. 

  

En dus hebben we de afgelopen winter bijna elke week een morgen of een middag op zijn 
zolderkamer doorgebracht tussen de dozen met kranten (en planten). Geloof het, of niet: een zeer 

interessante bezigheid!  

  

Helaas was het niet mogelijk om alles te bewaren. Er waren planten bij die inmiddels tot een hoopje 

verkruimelde blaadjes waren vergaan. Bloemen die uit elkaar waren gevallen. Of er was een insect 

geweest dat zich in het verleden door de krant naar binnen of naar buiten had gevreten: een 

aangevreten plant en een serie gaatjes in de krant achterlatend. Ook gebeurde het dat we er niet in 

slaagden een vroeger niet-gedetermineerde (vaak buitenlandse) plant op naam te brengen. 

Natuurlijk brachten de planten en plaatsnamen herinneringen boven aan vroegere vakanties. 

  
Allereerst wat planten uit de eigen omgeving.  

Zo was er Stofzaad uit de omgeving van De Dellen (1961), een plant zonder bladgroen en daarom 

bleekgeel in de natuur. Bij het drogen wordt hij zwart. Stofzaad is tegenwoordig een bedreigde soort 

en voornamelijk bekend uit de duinstreek. Helaas was de locatieomschrijving niet nauwkeuriger, 

zodat niet meer valt te achterhalen waar hij precies heeft gestaan. 

Ook was er Heidekartelblad in 1961 gevonden in het Paalveen, maar daar nu niet meer te vinden. 
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En wat te denken van Lavendelhei en Veenbes in 1961 gevonden in het Mosterdveen bij Vierhouten. 

Of Vroege haver, Zilverhaver en Dicht langbaardgras, alle drie verzameld tijdens een KNNV-excursie 

in 1981 in ’t Harde. Deze soorten zijn nog steeds in onze omgeving terug te vinden. 

Of de Besanjelier, in 1978 gevonden langs het spoor in de omgeving van Voorst. Zou die daar nog 
staan? De plant is nog steeds uit de omgeving van Zutphen bekend! 

  

Soms kwamen de planten wat verder weg, maar wel uit Nederland.    

Zoals vondsten van omstreeks 1950 op Terschelling van Rode bies, Dwergzegge en Dwergrus. 

Gevlekte rupsklaver in 1977 gevonden in Zeeuws  Vlaanderen. 

Zwarte rapunzel in 1977 gevonden bij Boekelo (Twente) . 

Een vondst van Noords walstro (te herkennen aan de drie-nervige bladen) gevonden in Twente in 

1978. Een omgeving waarvan de soort niet bekend is. Noords walstro komt tegenwoordig in ons land 

alleen in de Biesbosch voor. 

  
En natuurlijk vooral ook veel planten gevonden tijdens 

vakanties. Soms waren deze niet gedetermineerd, bijvoorbeeld 

omdat de juiste boeken ontbraken. Ook nu is het om dezelfde 

reden niet altijd mogelijk geweest ze op naam te brengen. 

Wel brengt het bepaalde vakanties weer in herinnering. 

Zoals de omgeving van Lugano (Italië) waar in 1966 planten 

werden verzameld als Sneeuwwitte veldbies, Kleine pimpernel, 

Blaassilene, Liggende klaver, Knollathyrus en Bolletjeskers. 

Zoals het Italiaanse Ortler (Zuid-Tirol) met planten als Bieslelie 
(Tofieldia calyculata), Zodeklokje, Alpenaster, 

Dwergduizendblad (Achillea nana), Veelstengelige zandmuur 

(Arenaria multicaulis), Kerner’s kartelblad (Pedicularis kerneri), 

Rood bosvogeltje, Gele bergsteenbreek (Saxifraga aizoides) en 

Sterbloemige steenbreek (Saxifraga stellaris) met witte 

bloemblaadjes met  gele stipjes. 

In 1971 werden langs de kust van Bretagne (Frankrijk) o.a. Kaal 

breukkruid, Echt lepelblad, Handjesgras, Lamsoor, 

Schorrekruid, Stinkende ganzenvoet, Gaspeldoorn en 

Brandlobelia verzameld. 
In 1994 ging de vakantie ook naar Frankrijk. Nu naar Bramans 

(Franse Alpen). Getuige vondsten van Voorjaarsgentiaan, Beekooievaarsbek, Bergvaleriaan, Buxus-

vleugeltjesbloem en Scherpkruid.    [Stijve wikke; Vicia tenuifolia; bron Wikipedia] 

  

Af en toe zijn de oude kranten nog interessanter dan de planten die erin gedroogd zijn. 

- Vandalisme van Rode Wachters in Tibet (10 oktober 1966) 

- De ramp met de beruchte olietanker Torrey Canyon (1967) 

- Een verhaal over het Leuvenumse Bos (7 juli 1977) 

- “De Dellen” pronkjuweel van Het Gelders  Landschap  (2 april 1981) 

- Een ‘voetbal-elftal van de week’ met een al  lang overleden collega (1981) 
  

Inmiddels hebben de meeste oude kranten de weg naar de oudpapierbak gevonden. 

Veel gedroogde planten zijn op familie-volgorde  opgeborgen in de kast met gedroogde planten. 

Een deel van de planten hebben we tussen de kranten laten zitten en rechtstreeks bij het oud papier 

gedaan: ze waren aangevreten, of te moeilijk te determineren in droge toestand. 

En die halve doosvol die er nu nog staat, komt binnenkort hopelijk nog aan de beurt!  

  

Egbert de Boer 
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