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Stuurpraat 

Als ik terug kijk naar 2012 zie ik twee hoogtepunten; namelijk eerst de presentatie in maart van het 
Renderklippenrapport en de nieuwe Gids voor het Natuurpad, en vervolgens de Duizendsoortendag 

in augustus. Het rapport van de Renderklippen bracht welkome publiciteit voor de KNNV en over ons 

werk in het veld en hoe veel deskundigheid wij in huis hebben. De Duizendsoortendag was gewoon 

heel gezellig onder elkaar (hoewel niet-leden ook welkom waren). Wat hebben wij een gevarieerde 

omgeving “tussen heuvels en rivier”!  Serieus onderzoek en de gezelligheid zijn twee belangrijke 

elementen van de KNNV en beide zijn even belangrijk.  

Tussentijds gebeurt ook het nodige. Zo zijn er onlangs twee reisverslagen verschenen over de 

excursies naar de Camargue in 2012 en Lac du Der in 2011. Ze zijn alleen digitaal te lezen en staan bij 

de Rapporten op de website. Bij de ledeninformatie op de site staan regelmatig nieuwe punten die 

niet hoeven te wachten op de volgende Natuurklanken. 

Veel verenigingen hebben zorgen over het aantal leden en  de invulling van bestuursfuncties, zo ook 

onze afdeling; hoewel als je het algemeen Jaarverslag van 2012 en die van de werkgroepen leest,  je 

versteld staat van het aantal verschillende activiteiten die toch maar in één jaar plaats vindt. 

Gelukkig blijft in onze afdeling het aantal leden redelijk constant. Maar de activiteiten moeten 

georganiseerd worden. Ik ben zelf als voorzitter in februari aftredend en niet herkiesbaar. De 

Vogelwerkgroep heeft nog geen vaste coördinator. Janus Crum van de Paddenstoelenwerkgroep en 

Bertus Hilberink van de Insectenwerkgroep moeten het een paar maanden rustig aan doen, maar 

hopen binnenkort hun taken weer op te pakken. Hoewel de werkgroepen goed functioneren, blijven 

ze kwetsbaar. Achter de schermen gebeurt veel waarbij het gewone KNNV- lid wellicht niet stil staat. 

Natuurklanken wordt geschreven, geïllustreerd, naar de drukker gestuurd, opgehaald en verspreid. 
Dit laatste onder de uitstekende organisatie van Wim en Paula Bijlsma. Wat erg tegenvalt zijn de 

steeds grotere portokosten voor de mensen die niet in Epe en Heerde wonen. We hopen dat ze meer 

gebruik gaan maken van de digitale editie van Natuurklanken, met misschien de afspraak dat ze een 

papieren editie er van later kunnen ophalen bij een leden- of een werkgroepavond of een andere 

activiteit.  

Wij hebben nieuw  talent nodig om onze afdeling soepel te laten draaien. Een idee is dat alle leden 

actief zoeken in hun kennissenkring naar mensen die in de Natuur geïnteresseerd zijn; als iedereen 

één lid zou aanbrengen zou ons ledenbestand verdubbelen! Ervaring is niet nodig (zoals wel bij de 

meeste banen!) om in het bestuur of de werkgroepen wat te doen; doen is de beste leermeester! De 

KNNV blijft een bijzondere vereniging waar ruimte is voor specialistische kennis op verschillende 

gebieden zodat je van elkaar kunt leren, maar waar gezelligheid ook belangrijk is.  

In dit nummer van Natuurklanken weer meer kleur. Naar aanleiding van de reacties brengen we deze 

keer ook de omslag in kleur uit. De redactie hoort graag wat u ervan vindt. 

Zoals elk jaar beginnen wij met de gezelligheid van de Nieuwjaarswandeling op zondag 13 januari. 

Dit jaar gaan wij om 14 uur van start bij Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld onder leiding van Ep 

Steenbergen. Wij ronden de middag af bij Restaurant De Hekserie aan de Groteweg 24 in 

Wapenveld. 

Wij wensen elkaar een gezond en natuurrijk 2013 toe. 

Hilary Jellema-Brazier 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene 

Ledenvergadering op: 

 

donderdag 21 februari 2013 in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, 

Beekstraat 33, 8162 HA Epe. 
Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Notulen 

 - Algemene Ledenvergadering 23 februari 2012,  conceptverslag in Natuurklanken 2012 nr 2 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

- afdelingspluim 

- jaarthema 2013  

- werkgroepen buitengebied 

- bibliotheek 

- landelijke en gewestelijke KNNV 

5. Jaarverslag 2012 (in deze Natuurklanken) 

6. Financiën 
- verslag penningmeester 2012 

- verslag kascommissie 2012 

- begroting 2013 

- benoeming nieuwe kascommissie 

7. Bestuursverkiezing.  

- kandidaten 

- verkiezing 

De voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar. Tenminste 5 leden gezamenlijk kunnen 

uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur namen van tegenkandidaten 
voordragen, onder gelijktijdige schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat. 

Een kandidaat vanuit het bestuur kan nu nog niet worden genoemd. Hierover komt bericht 

op de website. 

8. Goedkeuring nieuwe Statuten, huishoudelijk reglement en declaratiebesluit 

- toelichting in Natuurklanken 2012 nr 4, stukken staan op de website bij de ledeninformatie 

9. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op 13 april in Nijkerk. Wie gaat ? 

10. Jaarplannen werkgroepen 

Gezamenlijke activiteiten 

- lezingen 

- soortendag 
11. Terugblik door de leden 

- bestuursactiviteiten 

- Natuurklanken 

- e-mail en website 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op onze website.  
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Algemeen programma Voorjaar 2013 
Zondag  

13 januari 

Nieuwjaarswandeling 

De Nieuwjaarswandeling is op zondag 13 januari 2013. Het begint om 

14.00 uur bij Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg in Wapenveld, bij de molen. Er 

is voldoende parkeerruimte. De wandeling wordt geleid door Ep Steenbergen, 

die het gebied goed kent.  

Daarna is er vanaf 16.00 uur de Nieuwjaarsreceptie in Restaurant de     
Hekserie, Groteweg 24, 8191 JW Wapenveld, (038-447 90 44) voor  koffie met 

wat lekkers. Wij hebben daar een aparte ruimte. 

Opgave: voor 7 januari bij Hilary Jellema of Loes Jansen 

 

Donderdag 

31 januari 

Werkgroepenavond 

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

gehouden hebben. Een jaarverslag in woord en beeld van het werk wat ze het 

afgelopen jaar verricht hebben. Al toegezegde bijdragen zijn: inventarisatie 

van vogels in de Duursche Waarden, planteninventarisatie in het 

Kroondomein, een algemene presentatie van de werkgroep geologie en 
landschap en in de pauze is een verzameling algemeen voorkomende mossen 

te zien. De bijdrage van de andere werkgroepen is op dit moment nog niet 

bekend. 

Tevens is het voor nieuwe leden een goede manier om kennis te maken met 

de diverse werkgroepen.  

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 

Aanvang: 20.00 uur 

 

 

Donderdag 

21 februari 

 

Algemene ledenvergadering 

Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van onze KNNV- afdeling Epe/Heerde. 

Een uitgelezen moment om als lid je stem te laten horen over het beleid van 

onze vereniging. 

De uitnodiging en agenda staan elders in dit blad. Ook de notulen en het 

jaarverslag zijn in deze editie van Natuurklanken opgenomen. 

Plaats: Regenboogkerk in Epe 

Aanvang: 20.00 uur  

 

Zaterdag 

2 maart 

Gewestelijke excursie naar de Biesbosch 

De gewestelijke excursie naar de Brabantse Biesbosch die vanwege het slechte 

weer op de geplande datum niet doorging, is verplaatst naar zaterdag 2 maart. 

We willen om uiterlijk 10.00 uur verzamelen bij het Biesbosch Museum, 

Hilweg 2, 4251 MT Werkendam  (bij het informatiebord met de ijsvogel op 

ongeveer 100 meter voor het museum). 

Opgave: voor 23 februari bij Herman Snoek  
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Donderdag 

21 maart 

Dialezing Bauke Terpstra over Groenland 

Groenland is het grootste bestaande eiland op onze aardbol 

en voor 81% bedekt met landijs. Het heeft echter een 
fascinerende historie en naast de vele gigantische ijsbergen 

heeft het ook een bijzondere flora en fauna in een 

overweldigend landschap  

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Zaterdag 

25 mei t/m 

vrijdag 

31 mei 

Voorjaarskamp omgeving Bouillon 

 Het voorjaarskamp is dit jaar verplaatst naar de 

laatste week van mei. We hopen dan meer 

bloeiende planten aan te treffen. Op dit moment 

zijn we nog naar een geschikte accommodatie aan 

het zoeken in het overgangsgebied van de 
Ardennen en de kalkrijke Gaume. Dit is ook het 

stroomgebied van de Semois die in die tijd soms 

helemaal wit kleurt van de bloeiende waterranonkels. De kalkheuvels (tiennes 

met hun typische kalkgraslandbegroeiing ) in de omgeving van Nimes zijn 

betrekkelijk kort bij. Voor een dagtocht per auto om op enkele kalkhellingen in 

de Franse Argonne naar orchideeën te zoeken is deze omgeving een goede 

uitvalsbasis. Dit gebied is ook voor vogels interessant, zo broedt er de grauwe 

kiekendief en is b.v. de roodborsttapuit een algemene verschijning. 

  

 Voor opgave en meer informatie 

 zie het losse inlegvel bij deze Natuurklanken 

 

Programma Geologie- en Landschapwerkgroep 
De eerste drie avonden spelen zich binnen af: 

• Januari      Een binnenactiviteit over afzettingsgesteenten 

• Februari    Op deze avond houden we ons met “ zand“ bezig 

• Maart        Geologie en natuur van Groenland 

 
In de overige maanden m.u.v. de drie vakantiemaanden houden we ons bezig met: 

• Landmarken rond Epe  

• Flevoland  Het Nieuwe Land/Natuurpark 

• Berg en Bos De IJzeren Man 

• Museum Hofland 

• Postbank/Zijpenberg 

• Oud Wolfheze 

• Nog in te vullen, naar wens 
 
Bovenenoemde onderwerpen kunnen door 

omstandigheden in een andere volgorde plaats 

vinden. 

Suggesties en aanvullingen zijn altijd welkom. 

 

Bauke Terpstra 
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Programma Insectenwerkgroep 
Datum / tijd Onderwerp 

  

Libellen en vlinders Maandag 18 februari      
20.00 uur   Beamerpresentatie door Marian Schut van de 

KNNV afdeling Apeldoorn      

 Zaal 118   

  

Maandag 18 maart        

20.00 uur   

Werkgroepavond 

Voorbereiding op thema 2013, Libellen. 

Voortzetting inventarisatie Vossenbroek. 

 Zaal 118   

  

Zaterdag 20 april                       Excursie naar Vossenbroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programma Plantenwerkgroep 
We ontmoeten elkaar op 28 januari en 25 februari in het Kulturhus( de Eper Gemeentewoning). 

Steeds om 20.00 uur in kamer 118/119. Het programma voor de avonden is als volgt: 

 

• 28 januari: het determineren van Kruisbloemigen II,  

verzorgd door Agnes en Hetty 
 

• 25 februari: dia’s Noorwegen en /of Zweden, 

verzorgd door Gerard  

 

• Vanaf eind april gaan we op de maandagavonden vanaf 19.00 uur 

buiten inventariseren. Het programma daarvoor verschijnt in het 

volgende nummer van Natuurklanken.  
 

Ook belangstellenden van buiten de werkgroep zijn welkom. Wilt u meer weten over het programma 

of over de activiteiten van de plantenwerkgroep, stuurt u dan een berichtje aan 

edeboer008@planet.nl of h.verstraaten@planet.nl 
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Jaarverslag 2012 KNNV Epe-Heerde 
Leden 

Per 1 oktober 2012 stonden 145 leden, ere- en huisgenootleden ingeschreven in het ledenregister. 

Het ledenaantal blijft vrijwel constant.  

 

Bestuur  
In de algemene ledenvergadering zijn de bestuursfuncties van Cyntia Wedemeijer en Loes Jansen- de 

Smidt bekrachtigd. Beide leden draaiden in 2011 al volledig mee in het bestuur als gewoon lid. Loes 

heeft medio 2012 de begeleiding van nieuwe leden op zich genomen. 

 

Algemene ledenvergadering 

Op 23 februari is de algemene ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 27 leden. Belangrijke 

punten waren de plannen van de werkgroepen voor 2012, de plannen voor het Jaar van de Bij, de 

presentatie van het Renderklippenrapport en de Natuurpadgids en de website. 

 

Bestuursvergaderingen 

Dit jaar zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest op 8-2, 18-4, 4-7, 19-9 en 22-11. De belangrijkste 

punten die zijn besproken: 

• Het Renderklippenrapport en de Natuurpadgids zijn afgerond, waarbij door de auteurs veel 

energie is gestoken in de afronding. Beide publicaties zijn in kleur opgemaakt. 

• Het archief van de vereniging is in zijn geheel overgedragen aan het Streekarchief. Het 

overzicht is opgemaakt en bij het landelijke KNNV archief beschikbaar. 

• De voorbereidingen zijn getroffen om de leden begin 2013 de nieuwe Statuten, het 
Huishoudelijk Reglement en het Declaratiebesluit voor te leggen. Het voorstel is in nauw 

overleg met de juridische afdeling van KNNV en de notaris opgesteld. 

• Besloten is om de opgave van nieuwe leden extra aandacht te geven. Eerder werd dit door 

de voorzitter gedaan, in 2012 is afgesproken dat Loes Jansen elk lid hiervoor benadert. Dit 

om de nieuwe leden kennis te laten nemen met de werkgroepen en de andere activiteiten. 

• De redactie van Natuurklanken heeft dit jaar een kleurenkatern in het blad opgenomen. Naar 
aanleiding van deze proef en de positieve reacties wordt naar meer kleur gestreefd. De 

digitale versie van Natuurklanken wordt waar mogelijk al in kleur verzorgd. 

 

Commissies 

Programmacommissie  

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

• Een lezing door Bauke Terpstra over Namibië op 29 maart. 

• Een (eigen) lezing van Gerard Plat over het Noaberpad op 27 september. 

• Een lezing door Menno Boomsluiter over de natuur in het Smoky Mountains Park in Oost 

Amerika op 25 oktober. 

• Een lezing van vogelkenner Stef van Rijn over sperwers op 29 november. 

Daarnaast stond in 2012 op het programma: 

• Nieuwjaarswandeling en receptie op 9 januari bij de Dellen. 

• Werkgroepenavond op 26 januari. 

• Algemene ledenvergadering op 23 februari. 

• Presentatie van het rapport Renderklippen en de Natuurpadgids op 31 maart. 

• Opening van een nieuw Bijenhotel bij Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld op 21 april. 

• Excursie naar het Kuinderbos op 7 juli. 

• Een 1000 soortendag met aansluitend samenzijn op 25 augustus. 

• Leden voor ledenavond op 13 december. 

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

Onze stand met informatiemateriaal verscheen op een aantal evenementen: 

• Op 25 januari op de theorieavond van de vogelcursus. 

• Opening bijenhotel op 21 april. 

• 9 juni op het zomerfeest in Wapenveld. 

• Op 6 oktober samen met de vogelwerkgroep en de imkersvereniging op de Sapdag in 

Welsum. 

 

Commissie voorjaarskamp 

Aan het Voorjaarskamp in Bourcy (België)  van 28 april  t/m 4 mei namen 10 personen  deel. De 

geslaagde organisatie was weer in handen van de familie Bijlsma en de familie Hofstede. 

 

Commissie natuurpad 

Er is hard gewerkt aan het opknappen en bijhouden van het natuurpad.  Met een aantrekkelijk en 

speciaal programma is het vernieuwde natuurpad geopend en de nieuwe Natuurpadgids 

gepresenteerd. De commissie bestaat uit Geert Kuper, Margriet Maan en Mariet van Gelder. 

Marchien te Velde doet het onderhoud aan de bordjes. 

 

Publiciteit 
De publiciteit en de persberichten worden verzorgd door de secretaris.  

 

Scholen 

Janus Crum en Gerard Plat hebben enkele natuurlessen verzorgd voor scholengemeenschap De 

Noordgouw in Heerde. 

 

Vogelcursus 

Er werd in het voorjaar een vogelcursus georganiseerd die door de deelnemers enthousiast werd 

gevolgd. 
 

 

Werkgroepen en contactpersonen 

Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:  

• Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra) 

• Insecten (coördinatie Bertus Hilberink)  

• Mossen (coördinatie Mariet van Gelder) 

• Paddenstoelen (coördinatie Janus en To Crum-Hendriks) 

• Planten (coördinatie Egbert de Boer)  

Daarnaast zijn er contactpersonen voor: 

• Zoogdieren: Frans Bosch  

• Vogels: vacature 

• Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins 

 

 

Natuurklanken 

In 2012 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers verschenen. De coördinatie is verzorgd door Hilary 

Jellema, de afwerking en redactie door Marlon The. Mariet van Gelder verzorgt de kleurenopmaak. 

De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma met een netwerk van bezorgers geregeld. Naar 

relaties wordt Natuurklanken zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Dit jaar is veel aandacht besteed aan 
het aantrekkelijker maken van het blad door kleur te gebruiken. 
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Website 

Dit jaar is de website overgegaan naar het nieuwe format van de KNNV. Daarin is een apart deel 

opgenomen voor de berichtgeving naar de leden. Eerder uitgegeven Natuurklanken en rapporten zijn 

gedigitaliseerd en staan nu ook op de website. 
 

Archief 

Alle archiefstukken van de vereniging en het vrijwel complete archief van Natuurklanken, rapporten 

en reisverslagen, is ondergebracht in het Streekarchief Epe, Heerde en Hattem te Epe. Nieuwe 

stukken worden ook daar gebracht. Uitgangspunt is dat alle te bewaren documenten na 2 jaar naar 

het archief gaan. Met de streekarchivaris is gesproken over het beheer van de digitale stukken. 

 

Bibliotheek 

Epe-Heerde heeft een gevulde bibliotheek gehad, die maar zeer beperkt werd gebruikt. Omdat 

daarnaast de opslag een probleem werd, is besloten om de bibliotheek op te heffen. Enkele 
werkgroepen hebben boeken overgenomen, een deel is verkocht aan leden. Voor de rest is een 

oplossing bedacht waarmee de bibliotheek is beëindigd.  

 

Vertegenwoordiging 

Cyntia Wedemeijer is namens het bestuur naar de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV 

in Nijkerk geweest. Deze vond plaats op 14 april. De vergadering van het gewest KNNV IJsselstreek 

waar Epe-Heerde deel van uitmaakt, is op 5 november  bezocht. Ook de beleidsraad KNNV op 10 

november is bijgewoond. 

Binnen de gemeenten Heerde en Epe zijn werkgroepen ingesteld voor de bespreking van het 
Bestemmingsplan Buitengebied. De KNNV-vertegenwoordiging wordt in Heerde gedaan door Mariet 

van Gelder en Ida Visser. In Epe gebeurt dit door Elly ter Stege en Jan Polman. 

 

Contributies aan andere verenigingen 

• Vogelwerkgroep IJsselstreek te Gorssel 

• Milieuzorg Epe 

 

Contacten met andere organisaties 

• Staatsbosbeheer 

• Floron 

• Sovon 

• Ravon 

• Vlinderstichting  

• Kerkuilenwerkgroep Veluwe 

• VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

• Gelderse milieufederatie 

 

In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheersadviezen voor natuurinstanties zoals 
Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten. 

 

Uitwisseling tijdschriften 

• Alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek 

• Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe 

• Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 

• Rijksherbarium 

 

Gegevens verspreiding 

• KNNV Veldbiologische Commissie 
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• Floron (structureel) 

• Sovon 

• Ravon 

• Rijksherbarium 

• Nederlandse Mycologische Vereniging (structureel) 

• Vlinderstichting 

• Trekvlinderregistratie 

 

Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 
Door de vroege nachtvorst leek er abrupt een einde te komen aan het toch altijd al korte 

paddenstoelenseizoen. Maar er trad weer herstel op. Voor de eerste keer in al die jaren hebben we 

een geplande zoektocht af moeten gelasten wegens de heftige regenval (op 06-10).  

We ontplooiden de volgende activiteiten: 

o 25-08 Vossenbroek (1000-soortendag) 

o 08-09 ‘Groene Zee’ en Sprengen, Epe 

o 23-09 Kloosterbos, Wapenveld 

o 06-10 ‘De Bonenburg’, Heerde, afgelast wegens zware regenval 
o 14-10 Afdelingsexcursie over het  Natuurpad Epe (ruim 50 deelnemers) 

o 28-10 Tongeren, Molenweg (ten zuiden van  Anna’s hoeve) 

o 10-11 Kasteel ‘De Cannenburch’, Vaassen 

Dit jaar bezochten we enkele gebieden 

die we in eerdere jaren in het kader van 

een verenigingsproject ook bezochten. 

Daarbij viel de verruiging  van het 

Kloosterbos in negatieve zin op. 

Verheugend was om in Tongeren nog 

steeds de Armbandgordijnzwam  
(Cortinarius armillatus)  aan te treffen. 

Gerard Plat vertelde dat hij in het gebied 

van de sprengen ter plaatse,  in het 

voorjaar veel Beekmijtertjes (Mitrula  

paludosa) had gezien. Voor de lief-

hebbers: rondom Koninginnedag is een 

goed moment om eens te gaan zoeken. 

 

Dit keer besteden we wat ruimer aandacht aan de traditionele afdelingsexcursie. 

Deze was met ruim 50 deelnemers wederom druk bezocht. Gelukkig waren we als werkgroep ook 
ruim vertegenwoordigd om aan de informatie-uitwisseling een bijdrage te leveren. 

Er waren twee bijzondere reacties. We ontvingen een paddenstoelen-kaart met een bedankje voor 

het mooie initiatief en een mevrouw gaf na afloop € 2,50 mee om in de kas van de vereniging te 

doen. 

Niet onvermeld mag blijven dat we van één van de kinderen geleerd hebben wat (vermoedelijk) 

bedoeld wordt met het 'kaboutervuurtje', namelijk het Kleverig koraalzwammetje (Calocera viscosa).  

 

Het aantal leden van de werkgroep  is met één gedaald tot 12. De excursies  werden door een 

wisselend aantal van maximaal 8 leden gevolgd, maar er waren ook activiteiten met maar 4 
deelnemers. Aan de zondagse zoektochten werd steeds door een ruimer aantal leden deelgenomen 

dan zaterdags. Er staan 4 belangstellenden genoteerd die zo nu en dan deelnemen. 

De huiskamerbijeenkomsten konden door enkele omstandigheden niet doorgaan. 

To & Janus Crum 
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Jaarverslag Plantenwerkgroep 
 

Tijdens de novemberbijeenkomst van 2011 heeft de plantenwerkgroep uitgebreid Mariet in het 

zonnetje gezet en haar bedankt voor haar jarenlange inzet als coördinator van de plantenwerkgroep. 

Haar taken zijn met ingang van 2012 en met instemming van de plantenwerkgroep overgenomen 

door Egbert en Hetty in de vorm van een duo-coördinatorschap. In grote lijnen zorgt Egbert voor het 
gezicht naar buiten en de planttechnische zaken, Hetty voor het pc-werk.  

 

• Bijeenkomst 30 januari 2012 

Het eerste deel van de avond hebben we coniferen gedetermineerd, het tweede gedeelte 

heeft Gerard dia’s vertoond van planten uit de omgeving Surselva, Graubunden. 

Aantal aanwezigen: 12 

• Bijeenkomst 27 februari 2012 
We hebben met behulp van twee verschillende determinatietabellen takken met knoppen op 

naam gebracht. 

Aantal aanwezigen: 10 

• In maart is een nieuw lid toegetreden: Lita Keuskamp 

• De zomerinventarisatie is volgens onderstaand schema verlopen: 

 

Datum: Km-hok: Lokatie: Aantal 

soorten 

RL T A Aantal 

deeln. 

Bijzonderheid:  

7  mei 27.24.23 Heerde, 

Kamperweg 

148s 3R 6T 4A 10 Stekelbrem 

14 mei 27.43.53 Kroondomein, 

Hertenkamp,1 

71s - 1T 1A 8 Mannetjesereprijs 

14 mei 27.53.13 Kroondomein, 

Hertenkamp,2 

60s - 1T 3A 8 Holpijp 

21 mei  Vossenbroek, 

div. percelen 

72s, 73s, 

63s, 63s 

- - - 9 Vlottende bies, 

Borstelbies, 

Holpijp, 
Schildereprijs 

4 juni  Kroond.,Hkamp Vervallen, i.v.m. weer 

11 juni 27.24.45 Heerde, 

Dreefseweg 

135s 4R 9T 4A 8 Moeraswolfsklauw 

Borstelgras 

Kleine zonnedauw 

18 juni 27.33.22 Woldbergheide 129s 3R 2T 2A 5 Stekelbrem, 

Veenbies, 
Dwergviltkruid 

25 juni  Vossenbroek, 
div. percelen 

- - - - 10 Stekelbrem,  
Dwergviltkruid 

2 juli  Heerde, 
Gulbroek 

131s - 2T 11
A 

10 Paarbl. Fonteinkr. 
Poelruit, 

Adderwortel 

9 juli 27.24.23 Heerde, 

Tolhuisven 

187s 8R 4T 8A 8 Welr. Agrimonie 

Kl. + rnd. zonned.  

W +br. Snavelbies 

Moeraswolfsklauw 

16 juli 27.53.13 Kroond.,Hkamp Vervallen, i.v.m. weer 

23 juli  Vossenbroek, 

2 percelen 

- - - - 9 Waterviolier 

Bleekgele droogbl. 
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30 juli 27.24.45 Heerde, 

Dreefseweg 

81s 6R 4T 2A 8 Buntgras 

6 aug 27.33.22 Woldbergheide 166s 8R 6T 6A 7 Kranssalie 

Jeneverbes 

13 aug 27.43.53 Kroondomein, 

Hertenkamp,3 

57s - - 1A 7 Kruipganzerik 

13 aug 27.53.13 Kroondomein, 

Hertenkamp,4 

73s - - 4A 7 Veldrus 

20 aug 27.53.22 Vaassen, heide 

t.o. Wildweg 

74s 5R 4T 3A 8 Jeneverbes 

Klein warkruid 

25 aug 27.15.52 Wapenveld-nrd 194s - 4T 9A 1 Moerasspirea 

25 aug 27.35.41 Epe, Dellenweg 163s 3R 2T 8A 3 Bosdroogbloem 

25 aug 27.42.34 Schaveren, 

Langeweg 

159s 1R - 5A 1 Groot nagelkruid 

25 aug 27.42.14 Welna, Grt-weg 80s 1R - 3A 1 Kleine zonnedauw 

27 aug 27.53.12 Vaassen, heide 

t.o. Wildweg 

- - - - 10 Klein warkruid, 

Kruipbrem, 

Stekelbrem 

 

 

• Tijdens de bijeenkomst van 24 september hebben we weer een nieuw lid kunnen 

verwelkomen: Elja van Dongen. De avond hebben we besteed aan het determineren van 

planten uit verschillende families met nog vers bloeiend materiaal, verzameld door 

werkgroepleden zelf.  

• Dat was ook het geval op de bijeenkomst van 29 oktober. Bovendien hebben we die avond 
uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van verschillende plantenfamilies. 

• Met behulp van tijdens de zomer verzameld en gedroogd materiaal hebben we tijdens de 

bijeenkomst van 26 november de eigenschappen van de familie van de Kruisbloemigen 

verkend en meerdere planten uit die familie op naam gebracht.  

 

Egbert de Boer en Hetty Verstraaten 

 

Jagen en verzamelen 
Dit jaar is het net een beetje anders dan andere jaren. Leuk om toch weer iets nieuws te ontdekken. 

Natuurlijk komen ieder jaar dieren op rijpe zaden en vruchten af.  
In het voorjaar komen de Koperwieken eten van de klimopbessen die tot hoog in een paar oude 

eiken groeien.  

 Tegen beter weten in houd ik er nog altijd een moestuintje op na, hoewel het moes 

bijna volledig in de dierenmagen verdwijnt.  Af en toe krijg ik ook wat, bijvoorbeeld 

peultjes. Maar alleen als er dat jaar muizen zijn die niet van peultjes houden. 

Als de aardbeien goed bloeien verdwijnen de vruchten al helemaal onrijp. Zo 

verdwenen dit jaar ook in recordtempo de volkomen groene rode bessen van de 

struik. Niet op tijd beveiligd. Dus een muizen- en vogelfeestje. 

Dit jaar waren de lijsterbesbomen heel slecht. Anders kan je haast niet ophouden de 

Goudvinken en Appelvinken te bespieden. 
Nu kijk ik tegen de volkomen kale Vingerhoedskruidstengels aan. Muizenwerk. Ze klimmen 

razendsnel in de plant, knagen daar één zaad af en gaan dan bliksemsnel naar de grond, in het 

holletje voor de wintervoorraad denk ik. Ze gaan door tot de planten kaal zijn. Wat veel werk voor 

een muis. 

Louk Witkamp 
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Botanische Notities 
Deze keer wat aanvullende informatie over enkele plantenvondsten die de afgelopen tijd in onze 

omgeving werden gedaan.   

SLIJKGROEN 

Langs de IJssel hebben we verschillende malen 

Slijkgroen (Limosella aquatica) gevonden. Het is een 
pionierplantje dat vooral op slikkige gedeelten in de 

uiterwaarden voorkomt. Het gaat dan om plekken 

die ’s winters onder water staan en in de loop van 

de zomer weer droogvallen. Als je het plantje en de 

groeiplaatsen eenmaal kent is de groeiplaats soms 

al herkenbaar aan een groenig waas langs de rand 

van een plas.  

De plantjes groeien vaak plat tegen de grond 

gedrukt met spatelvormige blaadjes van hooguit 

enkele centimeters. Voor de bloemen moet je diep door de knieën. Ze zijn licht roze en vallen 
meestal niet erg op. Bij nader beschouwing blijkt het om vijf spits-uitgespreide roze kroonslippen te 

gaan.  

Begin oktober vond ik twee plekjes elk ter grootte van ½  m²  met plantjes Slijkgroen in het nieuw 

ingerichte deel van Vossenbroek tussen A50 en Apeldoorns Kanaal. Een vreemde plek voor zo’n 

rivierplantje maar de slikkige pionierbodem  was wel volop aanwezig. 

En ik had meer dan 10 jaar geleden ook al eens Slijkgroen gevonden langs een pas gegraven plas in  

de Flevopolder. 

De overeenkomsten tussen laatstgenoemde groeiplaatsen ligt in het feit dat er voor de aanleg 

machines van elders aan het werk zijn geweest die mogelijk voor aanvoer van zaden hebben gezorgd. 
Een andere natuurlijker mogelijkheid is de aanvoer via vogelpoten (eenden, ganzen) die het zaad 

hebben aangevoerd vanuit de uiterwaarden. 

 

STIPPELVAREN  

Tijdens de inventarisatie in het Kroondomein (Boswachterij Gortel) afgelopen nazomer vond ik langs 

een bospad tussen Elburgerweg en Gortelseweg een opvallende rechtopstaande varen. Bij nader 

inzien bleek het om de Stippelvaren (Oreopteris limbosperma) te gaan. Hij is gemakkelijk herkenbaar 

aan de sporenhoopjes op de achterzijde van de bladeren die allemaal keurig langs de bladrand staan 

(en alleen daar). 

Ik had wel eens eerder 
Stippelvaren gevonden maar 

nog nooit in onze omgeving. 

 

Uit een blik in de Nieuwe Atlas 

van de Nederlandse Flora bleek 

al gauw dat de Stippelvaren op 

de hele Noord-Veluwe 

onbekend is.   Een mooie vondst 

dus. 

Maar Stippelvaren blijkt in onze 
regio minder zeldzaam dan 

gedacht. Achtereenvolgens 

vond ik de Stippelvaren ook 

langs bospaden ten zuiden van 

de Hanendorperweg 
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(Kroondomein), langs de Lichttorenweg tussen Epe en Tongeren, en langs een bospad in de buurt van 

de Waschkolk bij Nunspeet. 

Het zou me dus helemaal niet verbazen als Stippelvaren in onze regio op meer plaatsen wordt 

aangetroffen.   
 

  

 
  

 

 

GROTE WOLFSKLAUW 

Tijdens de inventarisatie van het 

Kroondomein werd op de Gortelse 

hei Grote wolfsklauw (Lycopodium 

clavatum) ontdekt. Hij groeit in een 

deel dat niet toegankelijk is. Grote 
wolfsklauw was al bekend van een 

ander deel van het Kroondomein in 

de buurt van de Hertenkamp. 

Het bijzondere aan de vondst op de 

Gortelse hei is dat in het 

kaartenarchief van Henk Menke ook 

een vindplaats op de Gortelse hei 

wordt genoemd met de toevoeging 

‘voor 1950 uitgestorven’. Beide 
vindplaatsen komen niet exact overeen, maar liggen wel in dezelfde buurt. 

Het gaat dus om een mogelijke terugvondst, maar waarschijnlijk om een nieuwe vindplaats van deze 

zeldzame wolfsklauw soort (Rode Lijst – Kwetsbaar).   

 

Een van bovengenoemde planten in uw omgeving gezien? 

Graag een mailtje naar edeboer008@planet.nl  

Egbert de Boer 
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Kijkje in de IJs- en IJzertijd 
Wel eens korenbloemen zien bloeien, eind september tussen de rijpe halmen van de eenrijige gerst? 

Wij wel.  

Wij, dat zijn de leden van de werkgroep geologie en landschap. Op zaterdag 22 september neemt 

coördinator Bauke ons mee naar een gereconstrueerde nederzetting uit de IJzertijd in Wekerom.   

 

Een deel van een nederzetting eigenlijk, met een stuk of vijf raatakkertjes, een boerderij, een spieker 

(voorraadschuurtje), een bijenstal   en een kraal met een paar (jonge) koeien van een Deens ras zoals 

de IJzertijdboeren die gehad zouden kunnen hebben.  

 

Op twee akkers is het verbouwde graan nog niet of slechts ten dele geoogst;  op de andere groeit 
een mix van wat knollen en veel (on)kruiden. In het gerstveldje trekken de korenbloemen meteen de 

aandacht.  

 

We lopen over de walletjes tussen de akkers naar de boerderij. Hoe zo’n boerderij er in werkelijkheid 

heeft uitgezien, weet niemand. De reconstructie heeft plaatsgehad op basis van het 

paalgatenpatroon, dat bij opgravingen is aangetroffen.  Vijf van zulke boerderijen moeten hier 

hebben gestaan, te midden van vele tientallen akkertjes. Op de buitenwallen van het complex staan 

stekelstruiken, sleedoorn vooral, om het vee binnen en het wild buiten te houden.  

Op het erf ook een spieker, een hoog voorraadschuurtje op palen ter voorkoming van vraat door 

ongedierte. De uit de kluiten gewassen veldkeien rondom de boerderij zijn niet in de voorlaatste 
ijstijd hier neergelegd, maar dat had gekund; ze zijn van Scandinavische oorsprong. In werkelijkheid 

zijn ze per boot en vrachtwagen aangevoerd. Maar we bekijken ze niettemin met aandacht en Bauke 

Een ijzertijdboerderij en erf in Wekerom met koeien, daarachter een bijenstal, de raatakkertjes, in het midden 

de spieker en rechts de boerderij. 
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confronteert ons weer eens met namen die zo langzamerhand vertrouwd beginnen te klinken: 

graniet, pegmatiet, kwarts, glimmer, veldspaat.    

Vanaf het prehistorische complexje is het niet ver naar het Wekeromse Zand.  Zó ongeveer moet de 

Veluwe er hebben uitgezien toen er na de laatste ijstijd weer enige begroeiing mogelijk was. Grassen, 
(korst)mossen, heide, grove den en berk bekleden het weidse,  lichtglooiende terrein, onder een 

prachtige wolkenlucht.  Vooral als de zon door de wolken prikt lichten in de verte de gele zandvlaktes 

op;  daar is het zand nog onbegroeid en kan het bij harde wind flink stuiven. We nemen even de tijd 

om van het landschap en het weer te genieten. Marga gaat op haar knieën voor mosjes  of 

paddenstoeltjes, Han spot  een rode heidelibel  en  ,,Gert, welke vogel vliegt daar?” ,, Een sperwer. 

Vrouwtje.” 

Kijk, dat neem je dan ook weer mooi mee op geologie-excursie.  

Over een maand gaan we naar de Staverdense  Beek. Kan ook weer interessant  worden.  

 

Tjada Amsterdam 
 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bosmuis 

 

Deze bosmuis was in de afvalbak voor glas 

geklommen en kon er niet meer uitkomen. 
Voor mij een uitstekende kans om een foto 

te maken. Let op de grote oren en de lange 

staart. 

Mariet van Gelder

 

Goudvink                                    foto Hilary Jellema 

 

‘Een zwart schedelkopje, het mannetje heeft een 

prachtige rode borst, ook keel en wangen zijn 

rood. Mantel heel mooi parelgrijs, de vleugels 

zijn zwart met een weinig rood op de 

armpennen; de brede snavel is zwart, buik en 

stuit wit, een streep over de rug wit. Waar ’t 

mannetje rood is, is ’t wijfje rossig licht bruin, ook 

haar mantel is bruinachtig’ 

. 
Citaat uit: Het Vogelboekje van Dr. Jac. P. Thijsse 
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Jaarverslag Geologie & Landschap Werkgroep 

Al weer een heel jaar achter de rug met uiteenlopende belevenissen en ervaringen. Ondanks dat we 

het lopende jaar nog twee activiteiten hebben te gaan kunnen we terug zien op interessante 

verkenningen. Met uitzondering van de binnen-bijeenkomsten lag het startpunt steeds aan de 

Tolweg in Emst;  het  gezamenlijk rijden met zo weinig mogelijk auto’s stond steeds voorop. Het 

gemiddeld aantal deelnemers lag rond de 11 personen. 
 

De eerste drie binnenactiviteiten aan het begin van dit jaar betroffen: - deelname  aan een 

presentatie van de werkgroepen avond - een kennismaking met  vulkanische gesteenten die door 

transport van water en ijs ooit in Nederland verzeild zijn geraakt en een boeiend verhaal vertellen bij 

gebrek aan echte vulkanen in Nederland, slechts op twee plaatsen in de zeer diepe ondergrond van 

Nederland zijn uitgebluste vulkaanresten aanwezig –en een digitale trektocht door de natuur en 

geologie van Namibië. 

 

Met ingang van April pakken we dan onze buitenactiviteiten weer op, waarvan een korte 

samenvatting: 
 

Een langer wandeling naar en over de Lemeler- en Archemerberg gaf ons meer inzicht over het 

ontstaan ervan. Het fraaie en afwisselende weer met op afstand enkele regensluiers bood ons 

schitterende vergezichten. Voor Nederlandse begrippen zagen we forse erosiegeulen, hellingbronnen 

en “de Kei” een zeer grote zwerfsteen van Gneis vol met vergruisde granaten. Het geheel werd 

omzoomd door prachtige Jeneverbesstruwelen. 

 

In dezelfde sfeer  en eveneens onder prachtige weersomstandigheden verkenden wij het bekende 

ijstijdpad gelegen in het Nationale park De Sallandse Heuvelrug ten westen van Nijverdal. Een 
prachtige wandeling langs bekende en goed zichtbare ijstijd fenomenen. 

 

We hebben er bijna patent op bij onze tochten door fraaie landschappelijke terreinen: mooi weer. Zo 

ook deze keer. Het Wekeromse zand en de reconstructie van een Celtic Field en een ijzertijd- 

boerderij met bijgebouwtjes, om iets te proeven van het leven omstreeks 2200 jaar geleden. 

 

Andermaal een verkenning maar nu langs de 

Staverdense/Leuvenumse/Hierdense beek, een 

uitgestelde tocht van een jaar eerder die door, hoe 

is het mogelijk, slechte weersomstandigheden 
geen doorgang kon vinden. Het excursie gebied 

ligt ingeklemd tussen de hoge Veluwe stuwwal en 

de wat lager gelegen stuwwal van Ermelo, Drie en 

Garderen. Op de Aardhuisweg naar Uddel ligt een 

stuk heide waar dit prachtig is te overzien. In dit gebied een Kameterras (smeltwaterafzetting tussen 

stuwwal en smeltend ijs) genaamd ligt de beek. Een aantal interessante punten hebben we langs de 

beek bekeken. Bij Uddel kwam het bronnen gebied ter sprake en de beide Pingo-ruïnes. Een zeer 

oude doorwaadbare plaats met een drietal grafheuvels, ook de diverse waterwerken bij het Kasteel 

Staverden werden bezocht, even als de dubbele beeklopen van het Leuvenumse beekdeel nabij de 

Poolse weg.      
 

Bauke Terpstra 



  

 
22

Jaarverslag  Insectenwerkgroep 
De werkgroep telt momenteel 15 leden.  

 

Niet alle leden zijn op de werkgroepavonden en tijdens de excursies aanwezig. Enkele leden 

zijn vanwege hun leeftijd of om andere redenen niet in staat om aan de diverse activiteiten 

deel te nemen. Het aantal daadwerkelijk actieve leden schommelt tussen de 6 en de 12. 
 

Vanaf januari tot en met november 2012 waren er 5 werkgroepavonden en 8 excursies 

gepland. Verder werden er in verband met de inventarisatie van het Vossenbroek meerdere 

individuele bezoeken aan dit gebied gebracht. Bovendien vond ook de 1000-soortendag in het 

Vossenbroek plaats. Individueel werd twee keer in het kroondomein een gebied bezocht waar 

van half juni tot half juli werd geïnventariseerd op het voorkomen van de bosparelmoer-

vlinder.  

Het aantal werkgroepavonden werd teruggebracht van vijf naar vier. De werkgroepavond in 

januari 2013 is hiermee  vervallen. De werkgroepavonden vinden, indien mogelijk, plaats op de 

derde maandagavond van de betreffende maand. In het seizoen 2013/2014 zal worden 
gepoogd de avonden niet in de herfst-en krokusvacantie te plannen.  

Van de acht geplande excursies werden er twee wegens weersomstandigheden afgelast. De 

excursie naar het Kuinderbos op 7 juli werd in samenwerking met de plantenwerkgroep 

georganiseerd. De 1000-soortendag op 25 augustus naar het Vossenbroek was ondanks de 

regenbuien toch een succes. Er werden ongeveer 70 insectensoorten geteld. 

 

Het was een slecht vlinderjaar, veel soorten waren wel aanwezig, maar in geringe aantallen. 

Alleen tijdens de excursie naar het Kuinderbos werden van twee soorten, het Koevinkje en het 

Bruin zandoogje, meer dan 20 exemplaren geteld. Bovendien zagen we hier honderden rupsen 
van de Sint-Jacobsvlinder op Jacobskruiskruid. In het kroondomein werden er op 20 juni en 3 

juli respectievelijk 36 en 101 Bosparelmoervlinders waargenomen. 

 

Met de libellen was het beter gesteld. Er werden vrij veel soorten gezien en soms in grote 

aantallen, zoals bij voorbeeld de Viervlek, de Grote keizerlibel, de Platbuik, de Gewone 

oeverlibel en verschillende soorten heidelibellen.  

 Bijzondere waarnemingen waren hier de Bandheidelibel, 

waarvan in het Vossenbroek op 25 augustus 1 exemplaar en op 

3 september 3 exemplaren werden gesignaleerd. Verder in 

hetzelfde gebied de Bruine winterjuffer, 1 exemplaar op 28 juni 
en 1 exemplaar op 3 september. In het Kuinderbos werd op 7 

juli een Zwervende heidelibel waargenomen. Op de 

Westeindsche heide werd op 13 september een Tengere 

pantserjuffer aan de waarnemingen toegevoegd. 

 

Activiteiten van de insectenwerkgroep in 2012 

16 januari           Werkgroepavond   12  deelnemers. 

13 februari         Werkgroepavond   6  deelnemers. 

12 maart         Werkgroepavond   9  deelnemers. 

19 april               Excursie landgoed Tongeren  afgelast. 
23 mei                Excursie Vossenbroek   4  deelnemers. 

31 mei                Excursie Motketel   10  deelnemers. 

21 juni                Excursie Harderbos   6  deelnemers. 

  7 juli                  Excursie Kuinderbos   8  deelnemers. 

16 augustus       Excursie Frieswijk   afgelast. 

25 augustus       Vossenbroek, 1000-soortendag  12  deelnemers. 
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13 september    Excursie Westeindsche heide  8  deelnemers. 

15 oktober         Werkgroepavond   8  deelnemers. 

19 november     Werkgroepavond   10   deelnemers. 

 
Monitoringroute 

Wisselsche veen    Mia Leurs/Marga Dekker. 

Bertus Hilberink 

 

 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 
Op papier telt de groep 9 leden, maar in de praktijk komt het erop neer dat er meestal 5 personen 

deelnemen aan de  activiteiten. We werken samen met de KNNV afdeling Zwolle. 

In de wintermaanden inventariseren we op km-hok niveau in gebieden die ons interessant lijken en 

die slecht zijn onderzocht. Daarna volgt een determinatieavond om de bijzondere vondsten te 

bespreken en definitief op naam te brengen. Microscopisch onderzoek is soms noodzakelijk.  

De onderzochte gebieden van het afgelopen jaar zijn Het Kret en Petrea bij Wapenveld, De Dellen, 
Zwolse bos en de Renderklippen met het Wollegrasven in Heerde en het Engelse Werk in Zwolle. 

 

Enkele bijzondere vondsten: 

 

• Aarmaanmos Cephalizia macrostachya, 

Spinragmos Kurzia spec., Stijf veenmos Sphagnum 

capillifolium  op de Dellen.  

• Zanddubbeltjesmos Odontoschisma denudatum, 

op de Dellen en de Renderklippen. 

Heidefranjemos Ptilidium ciliare in het Kret en op 

Petrea. 

• Elzenmos Pallavicinia lyellii (zie tekening van J. 

Landweer) in het Zwolse Bos. Na 1980 is de soort 

niet meer gemeld uit onze omgeving. 

Mariet van Gelder 

 
 

 

 

 

 

Aangeboden:  Louvredeuren 

 

Helaas hebben we onze bibliotheek in de Eper Gemeentewoning enkele jaren geleden moeten 

ontmantelen. Van de boekenkasten zijn er twee louvredeuren van 200 cm hoog en 29 cm breed en 
twee louvredeuren van 200 cm hoog en 39cm breed  overtollig geworden. De ophangpunten zitten 

er nog aan. Er zijn vier bijbehorende deurposten met ophanging beschikbaar en een aantal dikke 

planken. 

Heeft u interesse in deze restanten, dan kunt u zich bij het bestuur aanmelden. 

U kunt de deuren eventueel eerst bezichtigen bij Margriet Maan. 

Tel. 0578 631244, e-mail: margriet.maan@hetnet.nl 
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Meedoen!!?? 
 

HET NIEUWE STREPEN 

Tijdens de 1000-soortendag eind augustus hebben we als plantenwerkgroep een aantal 

kilometerhokken geïnventariseerd voor HET NIEUWE STREPEN.  

Verspreid over het hele land zijn in 2012 voor het tweede opeenvolgende jaar een aantal 
kilometerhokken aangewezen. Het is de bedoeling dat onafhankelijk van elkaar twee strepers het 

hok in een beperkt aantal uren  inventariseren. Hierbij moeten ook van een aantal aangewezen 

soorten de GPS-coördinaten en de abundantiegegevens worden genoteerd. 

Landelijk werden in  2012 op deze manier  in 103 kilometerhokken 

gegevens verzameld (187 streeplijsten) met in totaal 33.000 

waarnemingen. In onze omgeving ging het om 12 lijsten uit 7 

hokken (ongeveer 2000 waarnemingen).  

Ook in 2013 zullen verspreid over het hele land weer 

kilometerhokken worden aangewezen die in dit kader 

geïnventariseerd moeten worden. Voor mensen met interesse en 
enige kennis van planten een leuke klus om te doen, of om met een 

kenner mee te lopen! 

Te zijner tijd meer informatie op: www.floron.nl � het nieuwe strepen. 

 

EXCURSIES met een thema  in 2013 

FLORON probeert landelijk in 2013 tweemaal tijdens een weekend aandacht te vragen van het 

publiek bij excursies met nadruk op het waarnemen van zoveel mogelijk planten. Programma’s als 

Vroege vogels zullen er aandacht aan besteden. En hopelijk doet de pers dat ook.   

Plaatselijke groepen kunnen van deze publiciteit profiteren door in dat weekend een excursie 
rondom het landelijke thema organiseren. 

• Weekend 22-23 juni 2013 – thema: Plas en dras, op het grensvlak van water en land 

• Weekend 24-25 augustus 2013 – thema : Stadsplanten , op zoek naar nieuwkomers in de 

stad 

Ook de plantenwerkgroep Epe-Heerde zal proberen zich hierbij aan te sluiten. U hoort er nog van!  

 

NATUURKALENDER.NL 

Wie kijkt niet uit naar het eerste bloeiende sneeuwklokje, het eerste speenkruid, de eerste 

citroenvlinder en de eerste zwaluw?  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp. U kunt dan uw ‘eerste’ waarneming 

doorgeven op de website www.natuurkalender.nl  Hier worden gegevens verzameld van zulke eerste 

waarnemingen van planten, de eerste bladontwikkeling aan bomen, de eerste vliegdag van bepaalde 

vlinders, enz.  

En vooraf (verwachting eerste …. ) of achteraf worden ze vergeleken met reeksen en trends uit 
voorgaande jaren. Door de verschillende soorten waarop gelet moet worden en de relatie met 

temperatuur en klimaat, leer je zo soms met andere ogen kijken naar de natuur om je heen.     

 

Egbert de Boer 
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Ganzen in het werkgebied van de KNNV afdeling Epe en 

Heerde – een beschouwing 
Het winterseizoen is begonnen en daarmee ook het waarnemen van ganzen in het activiteitengebied 

van de KNNV Epe en Heerde. Dat hebben wij gemerkt na het weekend van 10 en 11 november 2012 

toen veel leden van de vogelwerkgroep in het veld waren en de telescoop hadden gericht op ganzen. 

Dit leverde een boeiende maildiscussie op over de wel of niet aanwezigheid van een Sneeuwgans 

blauwe fase dan wel een kruising met een Keizergans in Marle. Inmiddels zijn de waarnemingen van 

twee Sneeuwganzen opgenomen in het bestand van 
waarneming.nl. En over de aanwezigheid van Indische ganzen 

bestaat geen twijfel, aangezien we iedere winter wel ontsnapte 

ex. zien. Ook de waarneming van Aad Bijl van de Kleine rietgans 

bleef niet onopgemerkt en het blijkt dat er meerdere ex. 

aanwezig zijn tussen de talrijke Grauwe- en Kolganzen in ons 

werkgebied. Fotografie van ganzen is een pluspunt voor de 

determinatie van soorten! Dat blijkt maar weer eens uit de foto 

die Aad Bijl van een Kleine rietgans op zondag 11 november 

maakte, terwijl meerdere vwg leden langs de IJssel ganzen observeerden en deze Kleine rietgans niet 

hebben gezien, of wel hebben gezien, maar niet hebben gereageerd op de mail van Aad Bijl. Ik was 
ook in het veld voor observatie van ganzen, maar heb deze Kleine rietgans niet gezien.  

 

Ik heb wel rietganzen gezien, maar dat waren volgens mijn bescheiden kennis van rietganzen, 

Toendrarietganzen. De discussie over Grote – en Kleine Canadese gans is nog niet gevoerd, maar als 

we een strenge winter krijgen, kunnen we ook afgedwaalde Kleine Canadese ganzen zien, naast de 

inmiddels talrijke Grote Canadese ganzen. In de zeventiger jaren heb ik ook wel Kleine Canadese 

ganzen in het Wapenvelderbroek gezien, in de periode dat er grote aantallen Taiga rietganzen langs 

de IJssel pleisterden. Soms zien we afgedwaalde Witbuikrotganzen na bijvoorbeeld een harde 

noordenwind. Het meest talrijk zijn de Kolganzen die in Noord-Rusland broeden en in de delta van 
Europa overwinteren. Gedurende de wintermaanden kan het aantal oplopen tot meer dan 800.000 

ex. in Nederland. Tussen Deventer en Zwolle kunnen we zo’n 80.000 ex. verwachten en in het 

werkgebied van de KNNV Epe en Heerde zijn 25.000 ex. geen uitzondering. De aantallen in onze 

omgeving zijn vrij stabiel.  

 

 

Dit geldt niet voor de aantallen Grauwe-, Canadese- en Brandganzen. De Grauwe gans broedt op 

steeds meer locaties ook buiten de IJsseluiterwaarden langs de Grift en het Apeldoorns kanaal. Ook 

de Canadese gans is broedvogel in ons werkgebied en vooral waar te nemen bij Veessen in de 

uiterwaarden en bij Marle en in de Hoenwaard bij het gemaal Veluwe; de aantallen van Canadese 
ganzen nemen dan ook flink toe. Dit geldt ook voor de Brandgans, waarvan de aantallen broedvogels 

in de Zeeuwse delta, maar ook langs de randmeren spectaculair toenemen. Sinds enkele winters 

kunnen we in het Wapenvelderbroek ook flinke aantallen waarnemen. Boeiend zijn de aantallen in 

de omgeving van Zalk waar soms meer dan 800 Brandganzen worden geteld.  

Ganzentellingen 

 

Ganzen worden al vele tientallen jaren systematisch geteld tijdens iedere tweede zaterdag van de 

maand gedurende de periode september tot en met april. De gegevens worden digitaal opgeslagen 

via de SOVON website. Tijdens de ganzentelling worden op kaart de pleisterende ganzen ingetekend 

en vervolgens thuis ook op kaart digitaal bij SOVON ingevoerd. Via de opslagmodule van SOVON is 
het mogelijk om via een Excel programma grafieken te maken, waardoor de aanwezigheid van 

ganzen inzichtelijk gemaakt kan worden. Onderstaande grafiek geeft de aantallen weer van de 

periode 2005 tot en met november 2012. Uit de grafiek valt af te lezen dat vooral de maanden 

KLEINE RIETGANS; HOENWAARD 11NOVEMBER 
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november, december en januari interessante maanden zijn om ganzen langs de IJssel waar te nemen. 

Als voorbeeld van een ganzentelling heb ik de gegevens van de ganzentelling van 17 november 2012 

opgeschreven. Het resultaat van de ganzentelling is als volgt: telgebied: Gemaal/Werverdijk – 

Meintjes Terwolde  binnendijks; Grote zilverreiger 11, Knobbelzwaan 27, Kuifeend 4, Grote zaagbek 
4, Kolgans 8001, Wilde eend 17, Grauwe gans 442, Nijlgans 2, Brandgans 2, Toendrarietgans 4, Kleine 

rietgans 2, Indische gans 2, Sneeuwgans 2. Het november beeld van Kolganzen in het 

Wapenvelderbroek met circa 4000 Kolganzen is overeenkomstig de tellingen van de afgelopen 10 

jaar. Vanaf november lopen de aantallen kollen op en kunnen meerdere soorten ganzen 

waargenomen worden.  

 

Grafiek: aantallen Kolganzen Wapenvelderbroek periode 2004/2005 - november 2012 
Wanneer er dan een geoogste bietenakker aan de Weerdhofweg in Marle nog niet is geploegd kun je 

daar van alles verwachten. Frans Bosch las op zaterdag 17 november 2012  een halsring af van een 

Grauwe gans; zondag 18 november 2012 heb ik deze Grauwe gans niet waargenomen, ondanks de 

grote aantallen Grauwe ganzen. Het blijft boeiend! 

 

 

 

Grauwe gans - GRP - Weerdhofweg Marle 17-11-2012: 

foto Frans Bosch 

De levensloop van Grauwe gans GRP. Geringd op 15 juni 
2011 in De Deelen in Friesland.  

 

 

 

 

Daarna heeft deze 

gans meerdere 

gebieden bezocht en 

is  op 11 december 

2011 in Marle en 
vervolgens op 17 

november 2012 weer 

in Marle gezien op 

een geoogste 

bietenakker. Via de 

website 

www.geese.org zijn 

deze  gegevens te 

downloaden. 
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Welke soorten kunnen we deze winter verwachten en waar hebben een hoge trefkans voor 

waarnemingen? 

 

Soort en trefkans  

Grauwe gans Uiterwaarden IJssel, Achterbroek, Vorchterenk, Marlerenk 

Kolgans Uiterwaarden IJssel, Hoge Gulbroek, Wapenvelderbroek, Marlerenk, Luttenbroek 

en Hoenwaard 

Brandgans Wapenvelderbroek en uiterwaarden bij Zalk 

Canadese gans Veessen, Marlerwaarden en Hoenwaard 

Nijlgans Vooral op akkers 

Toendrarietgans Kleine aantallen tussen de Kolganzen 

Kleine rietgans Af en toe enkele ex. tussen de Kolganzen 

Rotgans Af en toe een ex. tussen de Kolganzen na noorderstorm 

Indische gans Iedere winter enkele ex. tussen Kolganzen 

Sneeuwgans Iedere winter enkele ex. aanwezig  

Soep/Boerengans Altijd aanwezig; ook kruisingen met Grauwe ganzen 

Roodhalsgans Sporadisch aanwezig in Wapenvelderbroek 

Dwerggans Geen waarnemingen bekend in ons werkgebied? 

 

Toponiemen 

Hoewel toponiemen niet alles zeggen over de aanwezigheid van ganzen wil ik één uitzondering 

maken. In het noordelijkste puntje van het Wapenvelderbroek ligt de “Ganzenweide”. In dit 

deelgebied grazen vrijwel altijd Kolganzen. Sinds 1969 woon ik in Vorchten en zie ik ganzen in dit deel 

van het Wapenvelderbroek. De ganzenweide is onderdeel van een groter gebied dat wordt gevoed 

met kwelwater van de Veluwe; ganzen hebben een voorkeur voor dit type polders en tevens is de 

nabijheid van in de uiterwaarden gelegen slaapplaatsen verzekerd.  

 
Slaapplaatsen 

Naast de dagtellingen die eens per maand gedurende de winterperiode plaats vinden , worden ook 

door SOVON slaapplaatstellingen georganiseerd. Bekende slaapplaatsen langs de IJssel zijn de 

ontzandingsplas in de Werverwaarden, de Buitenwaarden bij Wijhe, de ontzandingsplas in de 

Roetwaard bij Den Nul en een nieuwe slaapplaats in het natuurontwikkelingsgebied 

Welsumerwaarden bij Oene. Vanaf dit seizoen zal de vogelwerkgroep mee gaan doen met de 

slaapplaatstellingen.  

 

Halsringen 

Ganzen worden geringd en een aantal ganzen wordt voorzien van halsringen. In ons werkgebied 

kunnen Grauwe ganzen met witte en groene halsringen en Kolganzen met donkergroene en zwarte 

halsringen waargenomen worden. Waarnemers die halsringen aflezen, zetten de informatie op de 

website www.geese.org. Deze website bevat informatie over de ringlocatie van de desbetreffende 

gans waarvan de letter en/ of cijfercodes zijn afgelezen en ook waar de gans op andere locaties is 

gezien. Er zijn Kolganzen die al vanaf 2008 langs de IJssel gezien worden en ieder jaar dus terugkeren 

naar dezelfde winterbiotoop. Bijvoorbeeld Kolgans FYV met een zwarte halsring is een gans die in de 

Russische Pyasina delta door Bart Ebbinge is geringd en vanaf 2008 vrijwel iedere winter in het 

Luttenbroek wordt gezien. Interessant is dat deze Kolgans niet zuidelijker zijn winterbiotoop heeft; 

althans er zijn geen meldingen van FYV zuidelijker dan het Wapenvelderbroek. Op 27 juli 2008 werd 
FYV in de Pyasina delta geringd en werd in onze omgeving in het Wapenvelderbroek op 6 december 

2010 het eerst gezien door Frans Bosch. Op 9 januari 2011 zagen Gert Hendrik Prins en Marga Dekker 

deze gans ter hoogte van de Werverdijk.  Vervolgens wordt FYV vaker gezien en interessant is dat op 

4 november 2012 FYV in Viehle in de deelstaat Lüneburg verblijft en op 6 november door mij is 

gezien in de Hoenwaard ter hoogte van Werven. En vijf dagen later op zondagmorgen 11 november 
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2012 foerageerde FYV weer in het Luttenbroek. Dit maakt het aflezen van halsringen bijzonder 

spannend. Op zaterdag 24 november 2012 sprak ik Bart Ebbinge tijdens de SOVON dag in Nijmegen 

en gelukkig is de bezuinigingsstop opgeheven en worden er weer financiële middelen ter beschikking 

gesteld om ganzen te ringen.  
 

Waarom ganzen tellen en halsbanden aflezen? 

Het tellen van ganzen en het aflezen van 

halsringen van ganzen is een boeiende 

beleving en wanneer de telgegevens op 

diverse websites worden geplaatst kan 

iedereen gebruik maken van belangrijke 

informatie. Het aflezen van halsringen 

verschaft de wetenschap veel informatie 

over de gebieden die van belang zijn 
voor bescherming van winterbiotopen 

voor ganzen. Voorstellen voor 

herinrichting van het buitengebied 

moeten getoetst worden via de 

natuurwetgeving (F&F wet, 

Natuurbeschermingswet en EHS 

verordening). De informatie van 

vogeltellingen kan een belangrijke bijdrage leveren voor de toetsing van de inrichting van ons 

landelijk gebied. 
Adrie Hottinga  

 

 

 

Wolvarkens vellen berenklauwen 
Reuzenberenklauwen van drie meter bezorgen parkrecreanten in Almere huidirritatie en infecteren de 

luchtwegen. De gemeente zet zogenoemde wolvarkens in om de berenklauwen uit te roeien. De 

weelderige plant is vervelend voor recreanten. De vier wolvarkens, die oorspronkelijk in Hongarije 

voorkomen, zijn gefokt in Gelderland. Ze hebben een harige krullende vacht en zijn kleiner dan de 

varkens die wij kennen. Ze hebben een hoge aaibaarheidsfactor. ‘Nee, ze zijn niet gevaarlijk, maar 

tam’, aldus de gemeentewoordvoerder. Het is de eerste keer dat de varkens in Nederland worden 

ingezet. 

 

Zal dit de oplossing zijn? 

Zondag 25 november hoorde ik in het radioprogramma ‘Vroege vogels’ dat men tot nu toe tevreden 

is over het resultaat. Ook de inwoners van Almere zijn positief. Het schijnen erg sociale dieren te zijn. 

Bron: Binnenlands Bestuur nr. 21 2012 
Mariet van Gelder 
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 Waargenomen 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 

waarnemers. Dat waren deze keer:  EdB.=Egbert de Boer.HvD.=Harry van Diepen, Mossenwerkgroep. 

 

 

Gladde slang  Coronella austriaca 

Ik zie ze maar een paar keer per jaar. Meestal 

heb ik geen fototoestel bij me of ze zijn al weg 

voordat ik kan afdrukken. 

Foto genomen op 8 augustus 2012 om 15.20 uur 

langs de Cannenburgherweg op Het Loo – 

Gortelse Bos. 

Helaas staat de slang er niet helemaal op , maar 

wel de kop met de coronella (kroon).  

HvD.  

 
 

 

VOGELS 

Groene specht  Picus viridus 

29/11  langs Apeldoorns Kanaal t.h.v. Zuuk, hopsend tussen de bomen. EdB. 

 

PLANTEN 

Bleekgele droogbloem  Gnaphalium luteo-album 

06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, EdB. 

Bruine snavelbies   Rhyncospora fusca 
24/11  Renderklippen, Wollegrasven, mossenwerkgroep 

Dauwnetel   Galeopsis speciosa 

12/9  Vaassen, berm Wildweg, EdB.  

Dubbelloof   Blechnum spicant 

10/10  greppel in Vossenbroek, west van de Wiemanstraat, 10-tallen, EdB.  

26/10  Bospad omgeving Waschkolk, Nunspeet, EdB.  

Eikvaren  Polypodium vulgare 

12/09  Kroondomein, in bosperceel noord van de Wildweg, EdB.   

Engelse alant  Inula britannica  

20/11 Welsum, rand van plas, EdB.  

Klokjesgentiaan   Gentiana pneumonanthe 

23/10  Omgeving Waschkolk, Nunspeet, EdB.  

Late stekelnoot   Xanthium strumarium  
06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, EdB.  

Liggende ganzerik   Potentilla supina  

06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, EdB.  

Moeraskruiskruid   Jacobaeae paludosa 

20/11 Welsum, rand van plas, EdB.  

Platte rus   Juncus compressus 

06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, EdB.  

20/11 Welsum, rand van plas, EdB.  

Slijkgroen   Limosella aquatica  

10/10  Vossenbroek, terrein tussen A50 en Apeldoorn Kanaal, 2x 0.5m², EdB.  

06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, EdB 
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Stippelvaren   Oreopteris limbosperma  

10/09  Kroondomein, langs bospad tussen Elburgerweg en Gortelsewegomgeving, EdB.   

11/09  Kroondomein, langs bospad zuid van de Hanendorperweg, 5 exx, EdB 

18/09  Berm Lichttorenweg, Epe, EdB  

26/10  Bospad omgeving Waschkolk, Nunspeet, EdB 
Vlooienkruid   Pulicaria vulgaris 

06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, EdB.  

Wilde bertram  Achillea ptarmica  

06/11  IJsseloever t.o. Nijensteen, vee, EdB.  

20/11 Welsum, langs IJssel , veel , EdB.  

Zevenster   Trientalis europaea 

30/8  Kroondomein, in bosperceel aan Elspeterweg, EdB 

 

ZOOGDIEREN 

Boommarter  Martes martes  

07/09 ♂ Leeftijd 1 jaar. Bloedde uit zijn bek en neus en rochelde behoorlijk. Het dier was geheel zijn 

 coördinatie kwijt. Uit zijn lijden verlost. Wildmerk toegevoegd. Verbalisant J. Hofman. HvD.  
Das  Meles Meles 

21/09 ♂ Leeftijd 1 jaar. Verkeersslachtoffer Zuidweg, Epe. Het dier leefde nog en is uit zijn lijden 

 verlost. Verbalisant J. Hofman.HvD.  

05/10 Verkeersslachtoffer op N309 050.50. Dit dier was zodanig kapot gereden dat het nog als Das 

 herkenbaar was, maar geslacht en leeftijd waren niet te bepalen. Verbalisant G.A. van Hei-

 ningen. HvD.  

20/10 ♂ Leeftijd 4 jaar. Verkeersslachtoffer Heerderweg/Vemderweg. Verbalisant G.A. van Heinin-

gen. HvD.  

08/11 ♀ Leeftijd 4 jaar. Verkeersslachtoffer Koekenbergweg, Epe. Verbalisant P.J. Horsman. HvD.  
Vleermuis 

14/11 2 exx. fladderend boven tuinen. Vlierstraat, Vaassen. EdB.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bronvermelding tekeningen en foto’s 

 

• Voorplaat - Cladonia’s horen tot de rendiermossen. Cladonia destricta heeft geen 

Nederlandse naam. Het is een korstmos van de stuifzanden. 

Uit “Ontdek de Veluwe” door Rein Westra. 

• Achterzijde – Winterlandschap; door Hilary Jellema. 

• Achterzijde - Twee Kolganzen met halsringen LAE en LET in de Vorchterwaarden op 14 

januari 2012.  Geringd op 23 april 2009 in Litouwen; door Adrie Hottinga. 

• Diverse tekeningen/versieringen: Internet. 
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