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 - Wij heten als nieuwe leden 
van harte welkom - 

 
 

Arienne Bosch 
Weteringdijk 47 

8166 KS Emst 

 
Een speciaal welkom voor 

Johanna Heideveld. Zij neemt 
het lidmaatschap van Rudi over. 
 

Yvonne Zeegers 
Norelholtweg 4 

8161 NA Epe  
 
 

Sluitingsdatum kopij volgende 
Natuurklanken 

 

1 juni 2013 
 

Tekst graag in Calibri 11 
Foto’s apart insturen. 
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Stuurpraat  
 
Na een vrij lange en sneeuwrijke winter is er een grote behoefte om naar buiten te gaan, de natuur 
in. De programma’s van de verschillende werkgroepen nodigen uit om op stap te gaan. De 
Plantenwerkgroep gaat elke maandag avond van begin mei tot achter in augustus ergens 
inventariseren; zo leer je de omgeving goed kennen en kom je op onverwachte plekken en zie je 
wat groeit en bloeit. Dit jaar is er speciale aandacht voor zogenaamde plas-dras planten. De 
Insectenwerkgroep gaat elke maand op stap op donderdag of op zaterdag, maar is altijd afhankelijk 
van het weer. Dit jaar is er speciale aandacht voor libellen.  De Vogelwerkgroep en de Geologie 
werkgroep hebben ook hun programma’s, maar het is het beste op hun mailinglijst te staan om op 
de hoogte van hun activiteiten te zijn. De vogel mensen zijn het hele jaar bezig, maar vanaf het 
vroege voorjaar vooral met broedvogels in kaart brengen, een project van 3 jaar. Ook als u niet lid 
bent van een werkgroep, bent u altijd welkom om deel te nemen aan een van de activiteiten en zo 
te profiteren van de kennis van zoveel mensen van onze afdeling.  
 
Net als vorig jaar zijn wij van plan om een gezamenlijke activiteit te organiseren, de Duizend 
soorten dag op zaterdag 31 augustus. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar wij denken 
aan een terrein in de buurt van de IJssel, gevolgd door een gezellig samen zijn. Ook willen wij 
excursies voor het publiek organiseren. 
 
Op 21 februari hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden. Ik ben afgetreden als 
voorzitter, maar heb toegestemd om als interim voorlopig door te gaan tot we een nieuwe 
voorzitter hebben gevonden. Wij kunnen wel een nieuw bestuurslid welkom heten, namelijk 
Wietske van Apeldoorn. Wietske woont in Heerde aan de Oenerweg42 en wij zijn heel blij dat zij 
het bestuur komt versterken. Na een paar jaar voorbereiding zijn onze nieuwe Statuten door de 
vergadering unaniem goedgekeurd. Over een paar zaken voor het huishoudelijk reglement moet 
nog worden gediscussieerd, maar dat hoeft niet naar de notaris. Wij zijn ook zeer tevreden met 
onze website, dankzij onze secretaris en webmaster, Herman Snoek. Foto’s van onze activiteiten of 
bijzondere waarnemingen zijn altijd welkom. 
De vogelwerkgroep heeft de laatste weken reisverslagen afgerond van eerdere reizen die zijn 
gehouden van 2010-2012. U kunt ze allemaal lezen op de webpagina van de Rapporten. 
Vorig jaar hebben we, omdat er geen acceptgiro’s meer waren, de nodige moeite moeten doen om 
alle contributies te ontvangen. We hopen dat dit jaar beter geregeld te hebben met een inlegvel in 
deze Natuurklanken waarop alle gegevens staan. Alvast dank voor uw betaling. 
Het is heel gezellig om deel te nemen aan een actieve KNNV afdeling. Ik zou zeggen, hou het zo en 
neem nieuwe mensen ook mee. 

Hilary Jellema-Brazier  
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
Aanwezig: 23 leden incl. het bestuur 
Afwezig met kennisgeving: Wietske van Apeldoorn, Gert Prins, Erik Murris, Gerard Plat 
Bestuur: Hilary Jellema-Brazier (voorzitter), Rob v.d. Burgt (penningmeester), Loes Jansen 
(algemeen lid), Cintia Wedemeyer (algemeen lid), Herman Snoek (secretaris – verslag) 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Zij memoreert de leden Rudi 
Heideveld en Rob Gerrits, die begin dit jaar zijn overleden. Beiden waren actief lid in resp. de 
vogelwerkgroep en de landschap- en geologie werkgroep. Een afvaardiging van onze afdeling is 
naar de uitvaart geweest en er is een bedankbrief ontvangen van de nabestaanden. 
Hilary geeft aan dat er het afgelopen jaar veel bijeenkomsten en excursies zijn georganiseerd en wij 
een actieve vereniging vormen. De 1000 soortendag was een succes met enkele opmerkingen ter 
verbetering. Het Jaar van de Bij heeft de nodige activiteiten gehad. 

1. Notulen ledenvergadering van 23 februari 2012 

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

geagendeerd in de vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

2. Ingekomen stukken  

Er zijn 4 berichten van verhindering ontvangen.  

Relevante ingekomen stukken worden naar de coördinatoren van de werkgroepen 

gestuurd. 

De KNNV heeft stukken gestuurd naar aanleiding van het jaarthema en actuele informatie.  

Er is een brief naar de gemeente Epe gestuurd over een natuurbosje bij verzorgingshuis de 

Klaarbeek, waar een antwoord op is gekomen. Het  wordt vervolgd door Elly ter Stege. 

 

3. Mededelingen 

Afdelingspluim. De pluim gaat dit jaar naar Margriet Maan, die op een breed terrein veel 

initiatieven heeft genomen. Loes Jansen belicht deze in een woordje en noemt daarbij de 

natuurpad activiteiten, de bijeenkomst voor de presentatie van de gids, het bijhouden van 

het pad, de evenementencommissie enz. Als blijk van dank wordt een natuur-bloemstuk 

gegeven dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Margriet dankt de aanwezigen en 

betrekt hierbij ook de leden die samen met haar de activiteiten hebben vormgegeven. 

 

4. Jaarthema 2013 

Het thema is Haal de natuur in je tuin. Dit thema wordt de komende jaren verder verbreed 

naar de woonomgeving, het dorp. Voor het thema is een boekje gemaakt dat voor de leden 

met reductie aangeschaft kan worden. De werkgroepen wordt gevraagd dit 

thema in de plannen mee te nemen. Ideeën en ervaringen zijn welkom als 

artikel in Natuurklanken.  

 

5. Werkgroepen 

In beide gemeenten vertegenwoordigen leden onze vereniging. 

Er is in Epe een werkgroep buitengebied ingesteld waar Elly ter Stege en Jan Polman in 

meedenken. In Heerde is een werkgroep binnengebied (binnen de bebouwde kom) 

opgericht waar Mariet van Gelder en Ida Visser deel van uitmaken.De voorzitter geeft aan 
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dat er een gesprek is geweest met wethouder van der Stege van Heerde die aangaf de 

KNNV informatie graag te willen gebruiken. Ideeën die zijn besproken zijn excursies om 

(vooral) de jeugd bij de natuur te kunnen betrekken.  

 

6. Bibliotheek. 

 Het opheffen van de bibliotheek is bijna voltooid. De rest gaat naar de Rode Beer, die het 

besteed aan een ideëel doel voor kinderen. Hilary geeft aan dat na de boeken nog een 

boekenkast beschikbaar is. Bauke Terpstra heeft daar wellicht een bestemming voor in 

Hagedoorns Plaatse. Dit heeft de instemming van de vergadering. Misschien zijn er 

mogelijkheden om activiteiten samen met de Hagedoorns Plaatse te doen . Bauke gaat de 

mogelijkheden bekijken.  

7. Landelijke en gewestelijke KNNV. 
 Het jaarthema is al genoemd. Verder wordt uit bezuinigingsoogpunt het verschijnen van 
het blad Natura teruggebracht naar 4x per jaar. Om toch regelmatig te kunnen 
communiceren wordt een digitale nieuwsbrief ontworpen die binnenkort voor het eerst 
verschijnt. Leden kunnen zich daar zelf voor inschrijven en krijgen deze toegestuurd. 
 

8. Binnengekomen: een mail over het volgende…….  

Er is landelijk zorg over de ledenaantallen en de bestuursinvulling. Enkele afdelingen lopen 

in aantal terug en de invulling van de bestuursleden is soms een probleem. Gelukkig valt 

het in onze afdeling mee. Enkele verenigingen zoeken aansluiting met IVN. Landelijk wordt 

dit aan het initiatief van de plaatselijke afdelingen overgelaten. Naar aanleiding hiervan 

volgt een discussie over de mogelijkheden binnen onze eigen vereniging. We zitten tussen 

IVN Apeldoorn en Zwolle in en er zijn ad hoc wel wat contacten. Echter is het nog niet nodig 

om dit te gaan versterken op korte termijn. De gesprekken hebben nog weinig respons 

opgeleverd. Bertus Hilberink geeft aan dat er wel contact is geweest met de 

insectenwerkgroep van de KNNV Apeldoorn. Menno zegt dat eerder afgesproken is 

agenda’s uit te wisselen, maar daar komt niet veel van. Voorlopig laten we het zo. 

 

9. Jaarverslag 2012  

Twee opmerkingen worden verwerkt: Bij de schoolactiviteiten (Noordgouw) heeft Geert 

Kuper meegewerkt en niet Gerard Plat. Bij de werkgroepen gaat het in Heerde om het 

binnengebied en niet het buitengebied. Het jaarverslag van de vereniging wordt na die 

aanpassingen akkoord bevonden. Een verkorte versie gaat naar de landelijke KNNV. 

 

10. Financiën 

De penningmeester licht de stukken toe. 

a. Verslag 2012 - De inkomsten en uitgaven worden besproken. Er is een klein negatief 

saldo, wat gezien de financiële situatie geen probleem is. Rob geeft aan dat er 

wellicht nog inkomsten te halen zijn uit een fonds van de Rabo bank waarop leden 

die lid zijn van de Rabobank kunnen intekenen. Dit wordt in Natuurklanken en per 

mail nog doorgegeven. Gerlof Luehof vraagt naar de 3 banken waar we nu nog een 

rekening hebben: die van de ING wordt opgezegd,aldus Rob,aangezien  de 

spaarrekening van de ABN/AMRO  de meeste rente geeft zonder bijkomende 

kosten. 
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b. Verslag van de kascommissie - Door het overlijden van Rudi Heideveld was Menno 

Boomsluiter nog het enige lid. Geert Kuper, die vorig jaar aftredend was, is bereid 

gevonden om dit jaar weer deel te nemen. Menno geeft aan dat de stukken in orde 

bevonden zijn en hij de vergadering vraagt décharge te verlenen aan de 

penningmeester. De vergadering stemt hiermee in. 

c. Begroting 2013 - Deze wordt door Rob besproken en wordt door de vergadering 

goedgekeurd. 

d. Benoeming nieuwe kascommissie - Als nieuw lid wordt Gerlof Luehof benoemd;hij 

vormt volgend jaar met Menno de kascommissie.  

e. Resultatenrekening en begroting zijn als bijlagen bij het verslag opgenomen. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Als algemeen bestuurslid is voorgedragen Wietske van Apeldoorn, die door de vergadering 
wordt benoemd. Hilary geeft aan dat zij aftredend is, maar dat het niet gelukt is om een 
kandidaat te vinden als voorzitter. Ook uit de leden is geen kandidaat naar voren gekomen. 
Hilary wil deze functie voorlopig op ad interim basis vervullen maar geeft ook aan dat actief 
naar een oplossing moet worden gezocht. De vergadering stemt hiermee in met een 
applaus.                   
 

12. Goedkeuring nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en declaratiebesluit 
De nieuwe stukken staan al geruime tijd op de website. Enkele opmerkingen van leden die 
hierop hebben gereageerd, zijn verwerkt. De stukken worden in stemming gebracht en met 
algemene stemmen aangenomen door de 23 stemgerechtigde leden. De secretaris zal het 
formaliseren bij de notaris en de stukken komen op de website. Bij de suggesties zijn 2 
onderwerpen ontvangen, die niet in de statuten zijn verwerkt maar waar over het bestuur 
later de mening van de coördinatoren wil horen. Deze betreffen de deelname van 
inhoudelijk deskundigen in werkgroepen die geen KNNV lid zijn . De suggestie is voor hen 
de benaming “Lid van Verdienste” in te stellen als tussenvorm tussen de ereleden en de 
afdelingspluim. 
 

13. Afvaardiging naar de Vertegenwoordigende vergadering KNNV op 13 april 2013 in Nijkerk 

Onze vereniging wordt afgevaardigd door Cintia Wedemeijer namens het bestuur en Elly 

ter Stege namens de leden. 

   

14. Jaarplannen werkgroepen 

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

a. Planten werkgroep: Egbert de Boer geeft aan dat van mei tot augustus elke  

maandagavond wordt geïnventariseerd. In juni en augustus is er ook een landelijke  

inventarisatie. 

b. Insectenwerkgroep: Bertus Hilberink licht het programma toe. Excursies op 

donderdag of zaterdag. Dit jaar de focus op libellen. Eind maart stopt Bertus met de 

coördinatie en wordt hij opgevolgd door Gerard Plat.  

c. Paddenstoelenwerkgroep. Janus Crum geeft aan dat in het voorjaar de plannen 

worden gemaakt. De groep gaat vooral aan de slag met de open, nog niet 

geïnventariseerde plekken, die Menno in zijn verhaal op de werkgroepenavond had 

aangegeven.  
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d. Landschap en Geologie. Bauke Terpstra heeft met de groep elke maand een 

activiteit met uitzondering van de zomermaanden. Er zijn nog geen data bepaald; 

er is een wisselend programma. 

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

Zwolle. Het programma is dit jaar vooral gericht op het IJsselgebied.  

f. Vogelwerkgroep: Adrie Hottinga zegt dat in April of Mei een bijeenkomst is in de 

Duursche Waarden van de oud cursisten van de vogelcursus.  In maart is er een 

excursie naar het Louwersmeer en de jaarexcursie is naar Bulgarije. De komende 3 

jaar wordt intensief meegewerkt aan de nieuwe SOVON atlas. 

g. Voorjaarskamp:Paula Bijlsma heeft nu 7 opgaven voor de reis. Deze is t.o.v. eerdere 

jaren wat later gepland om meer planten in bloei te zien. Belangstellenden zijn 

welkom. 

h. Evenementencommissie: Margriet Maan is in onderhandeling met Groei & Bloei om 

de Pure Pinksterdag in te vullen. G&B organiseert een tweedaags programma en 

Margriet denkt 1 dag aanwezig te zijn met de kraam, die ze samen met Mia Leurs 

en Geert Kuper bemenst.  

Ze wacht verder de uitnodiging van bijenvereniging Epe af. De rest moet nog 

bepaald worden. 

i. Natuurpadteam: Dat is nog steeds actief, geeft Margriet aan. Er is veel te doen aan 

onderhoud en de bordjes. Het team is versterkt met Tjada Amsterdam. 

                                                                                                               

15. Andere punten 

a. Lezingen. Geen actief aanbod. Er zijn al veel activiteiten. Wel kan het aantrekkelijk 

zijn een externe spreker uit te nodigen, als de kosten niet te hoog zijn.  

b. 1000 soortendag. Algemeen is men enthousiast over deze dag geweest, met enkele 

verbeteringen in de toekomst. Besloten wordt deze activiteit ook dit jaar op te 

nemen in het programma en het ambitieus “gewoon” de 1000 soortendag te 

blijven noemen. Als datum wordt zaterdag 31 augustus gepland. Gedacht wordt 

aan het IJsselgebied, bijv. de Nijesteen. 

c. Rapporten. Hilary doet de suggestie om weer te denken aan een gezamenlijke 

activiteit met als eindproduct een gezamenlijk rapport. Voor de vogelwerkgroep zit 

het programma vol met werk voor de SOVON atlas. Voor dit jaar is het al aan de 

late kant om zoiets te organiseren. Besloten wordt om te kijken of in 2014 een 

dergelijke gezamenlijke activiteit kan worden opgepakt. Plaats nader te bepalen. 

Janus doet de suggestie om het kasteelpark van de Cannenburch te inventariseren 

op zo’n dag. Het park is duidelijk afgebakend en het kan een nulmeting opleveren 

nu het park is gerenoveerd. 

Bauke vindt het belangrijk om onze activiteiten onder de aandacht van het  publiek 

te brengen. Op de 1000 soortendag zouden belangstellenden eigen producten mee 

kunnen nemen. Egbert zou op de 1000soortendag enkele korte excursies 

kunnen organiseren waar  men  makkelijk aan kan deelnemen. 

d. Redactie Natuurklanken. Hilary merkt op dat er nu sprake is van een echte 

redactie met de aanvulling van Mariet voor de kleurenuitgave. De redactie 

wordt nu ook uitgebreid met de komst van Lita Keuskamp.  
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16. Terugblik door de leden 

De vergadering is tevreden over het verloop en de activiteiten van het bestuur die worden 

gedaan. 

17. Rondvraag 

a. Vriezes Erfgoed heeft gevraagd om een nieuwe contactpersoon voor de 

afstemming van activiteiten. Rudi Heideveld deed dit eerder. Adrie Hottinga bekijkt 

de mogelijkheden. 

b. Mariet geeft een voorkeur aan voor het gebruik van voornamen bij de introductie 

van nieuwe leden in Natuurklanken. Aldus wordt besloten. 

c. Bauke heeft een brief gekregen van Anneke Gerrits met dank voor de belangstelling 

en de steun bij het overlijden van Rob. Hij brengt dit graag over aan de 

betrokkenen. 

d. Tenslotte dankt Tjada de voorzitter voor al haar werk van de afgelopen jaren dat 

met applaus wordt ondersteund door de vergadering. 

18. Sluiting:De voorzitter dankt ieder voor de bijdrage en aanwezigheid en sluit daarmee de 

vergadering. 

Bijlagen:begroting 

 

Tekening van E. Heimans 1920 
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Algemeen Programma  
Zaterdag, 18 
mei 2013 om 
7.30 uur 

Vogelexcursie voor KNNV leden en oud-cursisten 
Vogels herkennen aan hun zang. Je kunt er niet genoeg op oefenen. 
Tijdens de excursie naar de Duursche Waarden genieten we van de zang van 
de talrijke zangvogels in de meidoornstruwelen. 
Wij verzamelen we op het terrein bij de pont naar Wijhe. 
We carpoolen zo veel mogelijk om naar het parkeerterrein van de Duursche 
Waarden te rijden.  
We nemen eerst een kijkje in de vogelhut en toeren daarna naar het 
parkeerterreintje tegenover het fietspad naar de uitkijktoren en de 
Kozakkenpont. 
Vandaar wandelen we langs de steenfabriek naar de meidoornstruwelen in het 
open veld langs de IJssel.  
 
U bent van harte welkom. 
De excursie staat onder leiding van Adrie Hottinga. 
De kosten zijn € 2.50 per persoon, KNNV leden gratis. 
U kunt zich aanmelden bij Margriet Maan tel. 0578- 631244 of bij voorkeur per 
e-mail: margriet.maan@hetnet.nl 
 

 

Zaterdag 
25 mei t/m 
vrijdag 
31 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 31 
augustus 
   
Donderdag 
26 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
kalkgraslandbegroeing ) 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 in de eerste 
Natuurklanken van 2013 
 

1000 soortendag 
Informatie volgt. 
 

Dialezing, Gerard Plat, tweede gedeelte Noaberpad 
Het tweede gedeelte van de lezing begint in Twente met de stuwwallen en 
venen langs de grens met Duitsland. Via de Achterhoek en het Zwillbrocker 
Venn komen we in Westelijk Munsterland. Een stuk  langs de Oude IJssel en 
over de stuwwallen van Montferland komen we bij het eindpunt in Kleve. De 
geschiedenis van de venen met o.a. het gebruik van kluunplaatsen en 
grenspalen en Achterhoekse  gebruiken komen aan de orde. Ook de 
waterburchten rond Bocholt en de linnen- en ijzererts-industrie uit de 
grensstreek zullen te zien zijn. Natuurlijk worden ook de planten, vogels en 
andere natuurlijke verschijnselen van de verschillende landschappen niet 
vergeten. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe Aanvang: 20.00 uur 
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Donderdag 
24 oktober 
 
 
 
 

 
28 november 

 
12 december 

Dialezing, Mike Hirschler uit Deventer, over paddenstoelen. 
Mike Hirschler is lid van de KNNV-afdeling Deventer en daar in verschillende 
werkgroepen actief. Verder zet hij zich in voor diverse natuurorganisaties en 
begeleidt hij buitenlandse reizen. Deze avond zal hij een presentatie geven die 
past bij het herfstseizoen , namelijk paddenstoelen.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe Aanvang: 20.00 uur 
 

Lezing i.s.m. met de vogelwerkgroep 
 

Leden voor leden avond 
 

 

Programma Geologie en Landschap werkgroep 
 
Voor de rest van het jaar 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 
 

Boven genoemde onderwerpen kunnen door omstandigheden in een andere volgorde plaats 
vinden. Suggesties en aanvullingen zijn altijd welkom. 

Bauke Terpstra 
 

Programma Insectenwerkgroep 
 

Datum / tijd Onderwerp 

Zaterdag 
20 april 

Excursie naar het Vossenbroek in Emst. Start 13.30 op de 
parkeerplaats tegenover witte slagboom Geldersch Landschap. 

Donderdag 
16 mei 

Excursie naar landgoed Tongeren. Start 13.30 bij de slagboom 
tegenover de Anna's  Hoeve. 

Zaterdag 
22 juni 

Excursie naar het Speulderveld tussen Speulde en Staveren. Start 
11.00 op de parkeerplaats bij het Speulderveld. 

Donderdag 
18 juli 

Excursie naar het Leusveld tussen Hall en Brummen. Start 11.00 op 
de parkeerplaats bij het landhuis. 

Zaterdag 
24 augustus  

Excursie naar het Harderbos. Start 11.00 op de parkeerplaats van het 
voormalige paviljoen de Fazant. 

Donderdag  
19 september 

Excursie naar de Elspeetsche en.  Westeindsche Heide. Start 13.30 op 
de parkeerplaats aan de Stakenbergweg. 

 Excursies naar de Hoge Veluwe en landgoed Staverden. Data nog niet 
bekend. 

Vrijdag 
6 september 

Nationale nachtvlindernacht. 
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Programma Plantenwerkgroep                                

 
 

Datum Kmhok Coördinaten Locatie Start om 19.00 u. bij Opmerking 

Ma 06-05 27.34.53 197-485 Dijkhuizen Heerderweg, 
t.h.v.politiebureau 

Nieuwe strepen 

Ma 13-05 27.43.53 192-480 Hertenkamp 
1+2 

P. Hertenkampsweg Kroondomein 

Ma 20-05    vervalt 2e Pinksterdag 

Ma 27-05 27.44.42 196-481 Vossenbroek-1 Emst, Wiemansstraat, 
t.h.v. HGL-hek 

Gelders Landschap 

      

Ma 03-06 27.14.43 197-476 Wezep Wezep-NS Nieuwe strepen 

Ma 10-06 27.34.15 199-489 Heerde-C Heerde, RABO dorpshok 

Ma 17-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 
3+4 

P. Hertenkampsweg Kroondomein 

Za 22-06 33.16.11 205-474 Ossenwaard 13.00 uur, IJsseldijk,  
zuid van Dijkhuis 

plas-dras-hok 

Ma 24-06 27.53.35 194-477 Vaassen-C Vaassen, P. t.o. 
Cannenburgh 

dorpshok 

      

Ma 01-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek-1 Emst, Wiemansstraat, 
t.h.v. HGL-hek 

Gelders Landschap 

Ma 08-07 27.14.33/
43 

202-486/7 Hattem, 
Algemeen Veen 

Hattem, P-oostzijde  

Ma 15-07 27.44.11 195-484 Epe-C Epe, P Gemeentehuis dorpshok 

Wo 17-07 27.35.33/
43 

202-486/7 Fortmond 13.00 uur, Veessen, 
voetveer 

 

Ma 22-07 27.32.53 187-485 Leemkuil-
Soerel-west 

P. bij Leemkuil-oost 
(bocht Soerel) 

 

Ma 22-07 27.32.54 188-485 Leemkuil-
Soerel-oost 

P. bij Leemkuil-oost 
(bocht Soerel) 

 

Ma 29-07 27.43.53 192-480 Hertenkamp 
1+2 

P. Hertenkampsweg Kroondomein 

Voor de excursies in de tweede helft van het seizoen zie de volgende NATUURKLANKEN 

 
 
Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. 
Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving. 
Voor belangstellenden van buiten de plantenwerkgroep is het verstandig van te voren even contact  
op te nemen, omdat het mogelijk is dat er wijzigingen in het programma worden aangebracht. 
 
Inlichtingen: Egbert de Boer,   0578 – 57 22 92,  
 edeboer008@planet.nl 
 
 

mailto:edeboer008@planet.nl
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De Knoflookpad  
 
 Uit de in West -en Centraal Europa endemisch voorkomende soorten vinden we in de familie 
Pelobatidae in Nederland de volgende soort : de Noordelijke Knoflookpad . 
De knoflookpad (Pelobates fuscus fuscus) komt heden nog voor ten oosten van Zwolle, waar zich 
een flinke populatie ophoudt. Tot voor kort was hij ook te vinden op de Noordoost-Veluwe,met 
name in de lijn Hattem-Dieren langs vrijwel de gehele IJsseldal-vallei.Zij hielden zich graag op in de 
daar aanwezige  zgn. stroomdal grasland gebieden . 
 
Nabij Hattem en Wapenveld-noord heeft RAVON weer een aantal zoekgebieden bekend gemaakt 
waar het legendarische amfibie zich nog op kan houden. Zelf heb ik een aantal jaren inventarisaties 
uitgevoerd in het gebied nabij Hattem en Zwolle. Ook hebben we gebieden bezocht op de 
Noordoost Veluwe.. Langs de westelijke IJsseldalregio (Oene, Welsum, Terwolde tot Twello) zijn 
nog af en toe dieren gemeld, ook in Hattem, direct ten zuidoosten van de stad, verder midden op 
de Noord-Veluwe op het landgoed Tongeren.  
De ontdekking bij Veessen, ruim 20 jaar terug, doet vermoeden dat de soort nog niet zo lang 
geleden, langs de gehele kleirijke grondzone in de IJsselvallei voorkwam. 
 
De soort is als zeer zeldzaam gecategoriseerd (RAVON/IUCN Redlist) en staat al jarenlang op de 
Rode lijst en valt onder allerlei internationale Richtlijnen. In West-Europa gaat het slecht tot zeer 
slecht met de soort, door infrastructurele werken (vooral wegen) in de nabijheid van zijn 
leefgebied, verlies aan habitat en verlanding van voortplantingspoelen. Daarnaast is 
uitwisseling door isolatie een enorm probleem en zijn kleinere rest populaties vrijwel totaal 
afgesloten van de overige omringende gebieden en is de afstand veel te groot geworden om te 
overbruggen.  
 
Zonder het herstel van poelen en leefgebieden en zonder speciale voorzieningen 
resp. beschermende maatregelen ziet het er heel slecht uit voor deze  soort in Nederland, België en 
Luxemburg. Van de 110 leefgebieden in Nederland in de tachtiger jaren, zijn er nog maar 32 over. 
Gelderland heeft de grootste populatie knoflookpadden op nationaal niveau en wordt dan ook 
gezien als spil in de bescherming van de soort voor Nederland. Volgens de CBS/Atlas uit 1999/2000 
was Gelderland goed voor ruim 40 % van de  totale Nederlandse knoflookpadden bevolking.   
 

 
Aan de tekening van de huid (en iets minder aan  de morfologie)is te zien dat de dieren nogal 
verschillen onderling. De meeste dieren hebben een eigen markante tekening en kleur en zijn 
daarom vaak individueel gemakkelijk te herkennen. 

Marc Abuys 
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Nieuwjaarswandeling 2013. De Mariaboom.in het Kloosterbos. Foto Adri Hottinga 
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Wat een klein zakje bloemzaad al niet kan doen 
 
2012: het jaar van de bij. Hoe ik het gekregen heb weet ik niet meer, maar ik kreeg het monster 
van onze afdeling: een bloemenmengsel voor het aantrekken van bijen. In het zakje zat voor het 
grootste deel Phacelia en voor een kleiner deel Gele Mosterd.  Beiden zijn groenbemesters en 
beiden zijn uitstekende bijenplanten. Ik heb het geweten! 

Toen de paarse en gele gloed tevoorschijn kwam, kwamen ook de bijen. Honderden 
tegelijk. Ik was er verbaasd over en zocht op het zakje naar de leverancier. Het bleek “de Bolster” te 
zijn, een kweker van biologische zaden in Epe. Ze hielden een Open Dag op 14 juli en ik fietste er 
heen. Een prachtig vermeerderingsbedrijf, met grote velden vol bloeiende planten en andere 
gewassen.   
In de goed gesorteerde winkel kocht ik een grotere zak Phacelia, samen met Gele Mosterd. 
Bovendien nam ik nog zaad van een andere bijenplant mee:  Boekweit (Fagopyrum esculentum).  
M’n volkstuin veranderde in een bloemenzee en op zonnige dagen zoemde er een orkest boven. 
Omdat ik de lege zakjes op een prikker bij de bloemen had gelaten, konden op deze manier de 
andere 63 volkstuinders hun nieuwsgierigheid bevredigen. 

 Nog nooit gezien, zeiden ze. Vooral de Boekweit die lang rechtop bleef staan trok de 
aandacht. Het werkt aanstekelijk.  In overleg met de leiding van de Willem Alexanderschool schaf ik  
binnenkort een doorzichtige bijenkast aan. Enkele tuintjes worden op de woensdagmiddagen 
namelijk bewerkt door de leerlingen van genoemde school. Ik hoop dat ze op deze manier niet 
alleen van alles wat groeit en bloeit gaan houden, maar ook van een insect dat zo’n unieke functie 
in onze flora en fauna vervult. 

Gerlof Luehof 
 

In memoriam Rudi Heideveld 
Op 3 januari 2013 is onze vogelvriend Rudi Heideveld overleden. 
Rudi heeft voor een aantal activiteiten van de KNNV een prominente rol gespeeld, zonder dat hij op 
de voorgrond trad. Rudi was er, niet voor zichzelf, maar voor de vereniging en de natuur. 
 Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was Rudie al actief in een werkgroep beheer. 
Jarenlang hebben vrijwilligers van de KNNV cursussen verzorgd voor het snoeien van 
hoogstamboomgaarden. Elke cursus werd in de boomgaard verzorgd, theorie kwam er niet aan te 
pas. Rudi vond dat de praktijk prevaleerde boven de theorie. ‘Doe het maar gewoon’ was de 
lijfspreuk van Rudi. Rudi beheerde ook het gereedschap op perfecte wijze. 

De KNNV Epe-Heerde heeft het jarenlang zonder vogelwerkgroep moeten stellen. Mede 
dankzij de stimulans van Rudi is er uiteindelijk een vogelwerkgroep opgericht die veel activiteiten 
ontplooit. Rudi inventariseerde ieder jaar de Kerkuilen en Steenuilen in Wapenveld. Hoe kon het 
ook anders! Op zijn eigen erf aan de Brandweg broedt ieder jaar van beide soorten een paartje.  

Voor Rudi was het ‘samen zijn’ en ‘samen doen’ een groot goed. Samen op pad en naast 
actief vogels spotten, ook gezellig samen zijn. Niet voor niets was Rudi ook de organisator van het 
stamppottenbuffet, vlak voor Kerstmis. Rudi vond dat een jaarafsluiting met de partners de 
saamhorigheid binnen de vogelwerkgroep ten goede komt. En hij heeft hier groot gelijk in! 

Rudi was ook één van de grote aanjagers van de vogelreizen: van Lac du Der voor de 
Kraanvogels, Hongarije voor een bezoek aan de puszta, Extremadura voor de Grote trappen tot aan 
Istanbul voor de vogeltrek over de Bosporus (en nog veel meer bestemmingen). Rudi heeft bij mijn 
weten nooit een reis overgeslagen! 
Bovenstaande schets is natuurlijk niet volledig. Rudi heeft veel gedaan voor de KNNV afdeling Epe-
Heerde. Niet met groots vertoon, zo zat Rudi niet in elkaar. Maar gewoon doen, waarbij de 
verbinding tussen mensen een belangrijke drive voor hem was. 
Rudi bedankt! 

Adri Hottinga 
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Gedicht voor Rudi 
 
Een goeie vogelaar maar ook een goed en vriendelijk mens.   
Gedicht voor Rudi Heideveld. 
Over zijn persoon wordt hier op rijm verteld. 
Dat hij mag rusten in vrede, is ons aller wens. 
 
Er is zoveel dat ons van Rudi bij zal blijven, 
zoveel goede herinneringen die je op wilt schrijven. 
In de reisverslagen 
van onze vele vogeldagen, 
werd ook de dichtvorm wel toegepast. 
Met rijm legden wij zo de bijzondere belevenissen vast. 
 
Nu weten wij ons onvermijdelijk gesteld 
voor een geheel andere gebeurtenis. 
Het is er één van groot gemis. 
Dan dient het dichten ineens een ander doel 
maar vooral vanuit een diep gevoel 
wordt hier traditiegetrouw al rijmend over Rudi iets verteld. 
 
Al  zo’n twintig jaar 
maakten wij vogelreizen met elkaar. 
En wat hebben we genoten, 
vele bijzondere momenten hebben wij in ons hart gesloten. 
 
Naar Rügen, Müritz, Falsterbo, 
langs de Elbe, de Oder, de Warta of bij een andere voor ons  nog onbekende Rio. 
Dat laatste klinkt wat Spaans, 
oké, ook in de Extremadura waren we present. 
Soms op een  zandpad,  soms op een "lege" autoweg 
Maar overal keken we naar vogels; we waren altijd in ons element. 
 
En wat dacht u van de heuvels langs de Bosporus, 
met al die Ooievaars en die ene Grasmus, 
dat was in Turkije. 
Of we liepen moeizaam door de Poesta in Hongarije. 
Naar het Lac du Der in Frankrijk gingen we meerdere keren 
om daar de kraanvogels te observeren. 
En in mei vorig jaar, dat is dus zeer recent, 
werd door Ruud voor de tweede keer de Camarque verkend. 
Maar als je dan aan Rudi vroeg: “Wat is jouw mooiste vogelreis geweest?” 
Dan zei hij kort geleden en nog zeer helder van geest: 
“Dat is Tarifa aan de Zuid-Spaanse kust, 
daar was ik mij van de vogeltrek het meest bewust. 
Daar was je getuige van de oversteek, 
en terwijl je dat schouwspel in al zijn pracht 
vol bewondering bekeek, 
wist je:  In Afrika worden de overwinteraars verwacht”. 
 
Aan ingrediënten voor een vogelreis gedicht 
was meestal geen gebrek. 
De thema's waren nooit zwaar maar bleven altijd licht. 
Iedereen, ook Ruud, had daarin soms een bijzondere plek 
en in een busje vol 
speelde de humor immer een belangrijke rol. 
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Bijvoorbeeld: Waar we ook de avondhap genoten, 
één ding werd altijd onmiddellijk besloten. 
Ruud gaf aan de keuken direct een zeer indringende tip: 
“Ik mis iets op de kaart: Je kunt serveren wat je wilt maar Ik wil kip”. 
Zo zijn er vele anekdotes te vertellen 
maar vogelen is een serieuze zaak. 
Zo zul je zeer nauwkeurig moeten tellen, 
want het concept-verslag is direct al in de maak. 
 
De voorbereiding van een autoreis was iets waar Ruud zich graag mee bemoeide. 
Een rol waarin hij steeds meer  groeide. 
Het regelen van de bus, 
voor hem welhaast een routineklus. 
De veldkist vol met proviand, 
vele boodschappen gingen door zijn hand. 
En eenmaal onderweg, 
als vlaai en lemper waren opgegeten 
en een ieder in de Transit was gezeten, 
begon het waarnemen al snel.   
Goed kijken, luisteren, soms even overleg, 
en zo kwamen alle soorten terecht op menig notitievel. 
 
Maar dan ’s avonds bij de evaluatie, 
was er vaak een wat andere situatie. 
Dan was er tijd voor grappen, soms in dialect, 
dan kwam de Beerenburg erbij, de sfeer altijd perfect. 
Ruud was een prima reisgenoot en metgezel. 
En dat omvat veel meer dan wat ik hier op rijm vertel. 
 
Gingen we verder weg en moest er worden gevlogen, 
dan bespraken we vooraf de logistiek even in klein comité. 
Dan werd er gewikt en gewogen, 
wat laat je thuis wat neem je mee. 
Ruud wist zich goed te prepareren. 
En dat omvat veel meer dan wat we uit dit gedicht kunnen leren. 
 
Wat is nu voor ons Rudi’s nalatenschap, 
wat hou je nu bij je in je eigen herinneringsmap? 
Wat geeft je nu houvast, 
hoe maak je het dragen van zijn verlies tot acceptatie en niet tot last? 
Was het zijn interesse in die andere mens? 
Was jouw plezier voor hem een dringende wens? 
Was het zijn levenslust? 
Had jij een probleem en was het dan juist zijn rust? 
Ik kan daar geen recept voor geven. 
Dat wordt bepaalt door ieders herinnering aan zijn leven. 
 
Ik wens u allen daarbij veel sterkte 
En Ruud zou willen dat dat werkte. 
Persoonlijk hoop ik hem ooit weer te ontmoeten, 
Als vriend en als vogelaar. die ik dan met vreugde zal 
Begroeten. 
 

Erik Murris, Januari 2013 
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Roofvogelwintertelling januari 2013 
 
Inleiding 
In de laatste week van de maand januari 2013 is opnieuw een roofvogel wintertelling uitgevoerd in 
het buitengebied van de gemeenten Epe en Heerde. Dit was de dertiende telling op rij. De eerste 
telling is ooit uitgevoerd in januari 2001!  Geteld zijn de reigers en de roofvogels in het halfopen tot 
open gebied tussen de Veluwe en de IJssel, inclusief een deel van de boswachterij Gortel. Aan 
tellers zijn telgebieden aangewezen die merendeels met de auto en deels met de fiets zijn 
doorkruist op zoek naar reigers en roofvogels. De tellingen zijn uitgevoerd in de laatste gehele week 
van januari 2013. De officiële telperiode was 19 tot en met 27 januari 2013. Enkele tellingen zijn in 
de week er na uitgevoerd. Alle gegevens zijn ingetekend op kaart en verwerkt in een database. 
 
De volgende vogelaars hebben de telling van 2013 uitgevoerd: A. Bijl, M. Bootsma, M.W. Dekker, 
G.-J. van Dijk, A. Hottinga, H. Looman, J. Huttinga, J. Kuijper, M. Langevoort, J. Langevoort, D. 
Langevoort, E. Murris, G. Plat, J. Plat. en G.A.H. Prins.  
 
De maand januari 2013 was een vrij koude maand met aardig wat sneeuw en ijs.  Op 10 januari 
startte een vorstperiode van 17 dagen met sneeuw, ijzel en ijsregen. Er was een noordelijke en 
oostelijke aanvoer van koude lucht (www.knmi.nl). Het eerste weekend van de telperiode was het 
weer bar. Er was bijna de hele week een gedeeltelijke sneeuw- en ijsbedekking. Precies de laatste 
dag van de officiële telperiode (27 januari) verdwenen sneeuw- en ijs binnen één dag en kwam de 
temperatuur snel ruim boven nul graden. Dit maakte het voor de tellers en de roofvogels een stuk 
aangenamer. 
 
Resultaten roofvogels: 
In totaal zijn er 51 reigers  en 154 roofvogels gezien. Dat is een heel aardig resultaat, hoewel het 
aantal wel beduidend lager is dan wat een aantal jaren geleden is geteld in zachte winters. 
 

Vogelsoort Aantal geteld Opmerking 

Blauwe reiger 20 1 buiten telgebied 

Grote zilverreiger 31  

Blauwe kiekendief 8 7 vrouwtjes/onv en 1 man 

Buizerd 126 4 buiten telgebied 

Havik 3  

Sperwer 5  

Torenvalk 12  

 
De blauwe reiger moest dit jaar opnieuw ‘zijn meerdere erkennen’ in de grote zilverreiger. 
Er zijn maar 21 blauwe reigers gezien. Dit is het laagste aantal ooit. Een jaar of tien geleden 
lag dit aantal tegen de 80. Tweederde van de blauwe reigers bevond zich sterk verspreid 
(geen concentraties) ten oosten van de A50. Landelijk is door een reeks van winters met 
‘strenge’ vorst het aantal broedparen van de blauwe reiger vanaf 2009 elk jaar verder 
afgenomen. Het lijkt dan ook logisch dat we in de winter minder blauwe reigers zien. 
 
De helft van de grote zilverreigers bevond zich door de winterse omstandigheden ten 
westen van de A50, in de buurt van de sprengenbeken. Eén concentratie van vogels was 
te vinden langs de Bloemendaalse weg (acht vogels), een andere concentratie in het 
Wisselse veen en de omgeving van Wissel. De overige vogels zaten vooral rond Vorchten en de 
Kerkdijk bij Heerde. Opvallend was dat er in het Wapenvelder broek geen grote zilverreigers zijn 

http://www.knmi.nl/
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gemeld. In de periode 2001-2004 is er in vier jaar tijd maar één grote zilverreiger gezien, nu is de 
grote zilverreiger dus al talrijker dan de blauwe reiger. Een opmerkelijke 
vooruitgang. 
 
Dankzij het relatief strenge winterweer zijn we goed bedeeld met blauwe 
kiekendieven. Ze zijn gezien bij Hoorn en Vorchten en in het Voorbroek bij 
Oene. Ook langs de Woesterweg in Emst is een blauwe kiekendief gezien, net 
als op een heideveld in de boswachterij Gortel. Ten slotte zijn er drie blauwe 
kiekendieven gezien in de omgeving van Vossenbroek en Wijnbergen. Alleen 
de vogel bij Oene was een adult mannetje. De overige vogels waren vrouwtjes 

of hebben een juveniel kleed. 
 
Het aantal sperwers (5)  en haviken (3) blijft achter bij wat er in andere jaren is gezien (factor twee 
tot drie keer zoveel vogels). Verhoudingsgewijs was het aantal torenvalken met twaalf nog ‘goed’. 
Van de buizerd zijn er 126 geteld. Dit is globaal een derde minder dan in een ‘normaal’ jaar. De 
combinatie van sneeuw, ijs en wind maakte dat de buizerds zich niet lieten zien. De laatste dag van 
de telperiode was er opeens geen sneeuw en ijs meer. Tellers die toen of de week erna telden, 
hebben verhoudingsgewijze meer buizerds gezien. Het lijkt er dus op dat ook met het barre weer 
de buizerds er wel zijn, maar zich niet zo makkelijk laten zien. Misschien zitten ze meer in bos, 
bosjes, greppelranden e.d. en zijn wat minder goed zichtbaar op paaltjes in het weiland. Wie het 
weet mag het zeggen. 
 
Overige waarnemingen 
Er is een groot aantal andere vogelsoorten gemeld. Altijd een leuke bijkomstigheid. Deze 
waarnemingen zijn allemaal doorgegeven ten behoeve van het project www.vogelatlas.nl. 
 
We zagen dodaars, totaal 14 exemplaren, merendeels verspreid in het Apeldoorns kanaal, maar 
ook bij de Vloeddijk (Oene) en de Eeuwhorstweg (Vaassen). Verder een paartje brilduikers (en 
verspreid drie losse mannetjes )in het Apeldoorns kanaal. In de Terwoldse wetering zijn zeven grote 
zaagbekken gezien. 
 
Er werden zo’n 23 kleine zwanen gezien , merendeels in de omgeving van Oene, Vorchten en 
Marle. Buiten ons telgebied waren nog meer kleine zwanen aanwezig Ditzelfde gold ook voor de 
wilde zwaan , waarvan er maar liefst 80 zijn geteld.  
 
Er zijn nog enkele andere watervogels gezien zoals nonnetje, tafeleend, krakeend en een groep 
smienten (75 ex.). Rond Vorchten waren enkele kleine groepjes toendrarietganzen aanwezig. 
 
In de nog ijsvrije (kwel)slootjes bij de Achterdorperweg in Emst , de Ooster Oenerweg en de 
Kanaalweg in Oene zijn in totaal zeven watersnippen gezien. Ze waren onopvallend door hun 
roestbruine kleur , dezelfde kleur als de bodem van de slootjes. Van een van de vogels (in Emst) 
werd gezien dat deze bijna ten prooi viel aan een huiskat. 
 
Op vijf plekken zijn waterhoentjes gemeld, merendeels langs het Apeldoorns kanaal. Dit is geen 
algemene vogel meer tegenwoordig! In het Wisselse veen werd een waterral gezien en gehoord! 
Dat maak je ook niet iedere dag mee. 

De bosuil was ‘thuis’ in het Kloosterbos Hulsbergen. 
Er werden drie groene spechten waargenomen, 
namelijk langs de Dijkhuizerweg, de Papenstraat en in 
het dorp van Epe. In het Vlekkertsche veld 
foerageerde een groep van ongeveer 50 holenduiven.                                                       
Op de heide bij Gortel is  een klapekster gezien.                                                                           

http://www.vogelatlas.nl/
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Langs de Nijmolensche beek in Vaassen is een vrouwtje IJsvogel gezien.  
Langs de Dorpsche beek (Jonas, Vaassen) vloog een grote gele kwikstaart. 
Aan de Weteringdijk in Oene foerageerde een grote lijster. In de omgeving van Oene en Heerde 
zaten twee groepen roeken in het weiland (20 en 50 ex.), waarschijnlijk de lokale broedvogels uit 
Heerde. Een raaf vloog boven de N309 bij Epe in oostelijke richting. 
 
Op drie plaatsen zijn goudvinken gezien. Bij ’t Smallert zat een mannetje van de bessen van de 
Gelderse roos te eten. In Vemde deden drie mannetjes ditzelfde. Op het industrieterrein at een 
groepje van maar liefst vijf goudvinken (3 mannetjes en 2 vrouwtjes) van de bijvoet. Een onkruid 

dat volgens Marcel Langevoort in de winter heel belangrijk is voor 
vogels.  
 
Door de gedeeltelijke bedekking van sneeuw en ijs werd er door 
opvallend veel (algemene) vogels van erf en tuin voedsel gezocht bij 
kuilvoer op boerenerven. Hier werden onder meer vier kepen 
gezien. Ook zijn nog drie groepen putters gemeld (5, 25 en 40 
vogels) en één groep sijzen (60 ex.). 
In Niersen werden twee geelgorzen gezien.  

Er zijn ook nog wat zoogdieren gemeld. Bij de rotonde van Vaassen lag een pas  dood gereden egel. 
In 24 waarnemingen zijn in totaal 40 hazen gezien. De meeste zijn gezien in de omgeving van Emst 
en Oene (waar ook in andere jaren de meeste hazen worden gezien). Er zijn zeven groepen reeën 
gezien met in totaal 27 dieren. De reeën zijn gezien bij Heerde, Oene , Welsum en richting Veluwe , 
bij Vaassen en Gortel. De grootste groep van acht dieren liep bij de Dijkhuizerzandweg in Epe. 
Evaluatie 
Januari 2013 leverde een verrassende roofvogelwintertelling op. Er zijn nog nooit zo weinig blauwe 
reigers en buizerds gezien en zoveel blauwe kiekendieven. Ook is er weer een grote 
verscheidenheid aan andere vogelsoorten gezien. Alle waarnemingen zijn op www.telmee.nl 
ingevoerd zodat ze gebruikt kunnen worden voor de vogelatlas. Wij zijn nu al benieuwd wat voor 
winterweer, roofvogels en reigers januari 2014 ons brengt. Alle tellers hartelijk dank voor jullie 
inspanningen!  

Gert A.H. Prins 
 

 

 

 
 
 

http://www.telmee.nl/
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In memoriam Rob Gerrits 
 
Rob Gerrits  † Epe, 18 Januari 2013 

Rob liep al heel lang moeizaam;zijn knieën lieten hem steeds meer in de steek, maar met 
zijn bekende creativiteit en zijn aanstekelijke humor liet hij zich niet uit het veld slaan. Hij schafte 
zich een geavanceerd vouwfietsje aan (met alles erop en eraan) en peddelde er tijdens onze 
werkgroep excursies  weer lustig op los, samen met zijn Anneke. Ook tijdens een van onze laatste 
excursies, notabene naar de Archemerberg (één van de hogere toppen in de regio ), trapte Rob zich 
met veel enthousiasme naar de top. Rustig aan doen was er niet bij, want fietsen was zijn lust en 
zijn leven,ook weer met Anneke. De vele fietstochten in hun leven zijn er  getuige van. Maar op een 
gegeven moment wilde hij nog wel, maar lieten zijn knieën het toch afweten en kon hij zich alleen 
nog op krukken voortbewegen. 

Een lang uitgestelde operatie kwam steeds nadrukkelijker in beeld. Het mes moest erin, alle 
andere opties boden geen uitzicht meer. 

Kort na de operatie even contact gezocht met Anneke. Ja, hoor de operatie was geslaagd 
maar hij zat even in een dipje, maar daarna zou de draad weer opgepakt worden. Maar dan slaat 
het onvermijdelijke noodlot toe, Rob laat het leven na bijkomende complicaties. 

We houden Rob in onze herinnering als een goede kenner en liefhebber.van de natuur. 
Voor Anneke hopen we dat kinderen, kleinkinderen, kennissen, buren, KNNV-leden en veel anderen 
haar helpen dit verlies op ingetogen en waardige wijze te kunnen dragen. 

Bauke Terpstra 
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Vleermuizen in kasten 
 
In 2010 zijn op drie begraafplaatsen in Epe en Emst vleermuiskasten opgehangen. Het doel is dieren 
die moeilijk te herkennen zijn met de batdetector, op deze manier vast te kunnen stellen. De 
belangrijkste doelsoort is de Bechstein’s vleermuis. Deze soort is een paar jaar achter elkaar in een 
winterverblijf ten westen van Apeldoorn gevonden. De soort is in heel Nederland zeldzaam, maar 
was rond het begin van de jaartelling hier een algemene soort.  
Voor de aanschaf van 18 kasten is subsidie verkregen van het Sint Antoniegilde. De kasten zijn 
gemaakt van houtbeton. Daardoor zijn ze stevig en ruw, waardoor de vleermuizen makkelijk aan de 
wanden kunnen hangen. In een kast zijn twee openingen waardoor vleermuizen naar binnen 
kunnen. Eén aan de onderkant en een aan de voorkant. De openingen bleken wat aan de ruime 
kant. Kleine vogelsoorten kunnen daardoor naar binnen. 
Ze nestelen er soms zelfs in. Binnen in de kast is er maar 
één doorgang naar het bovenste deel van de kast. Die 
openingen zijn met een plankje wat krapper gemaakt, 
waardoor vogels succesvol geweerd worden. 
Elk jaar zijn de kasten zes of zeven keer gecontroleerd. 
De eerste controle is meestal in maart; de laatste in 
november of december. Zolang het niet flink vriest, 
kunnen vleermuizen de kasten gebruiken.  
De vleermuizen houden in de zomer van warme 
verblijven. De kasten hangen zo mogelijk dan ook zo dat 
de zon er in elk geval enige tijd op kan schijnen. Zulke 
plaatsen zijn niet makkelijk te vinden.  

Als vleermuizen 
in een koude 
omgeving 
rusten, brengen zij hun lichaamstemperatuur terug. Dat 
levert een energiewinst op, maar belemmert hen in het 
vluchten bij verstoring. De lichaamstemperatuur moet 
eerst op niveau gebracht worden. Als een vleermuis in een 
door de zon goed verwarmde kast hangt, kan het zijn dat 
de lichaamstemperatuur voldoende is om weg te vliegen 
als de kast geopend wordt. Volwassen vleermuizen 
verstoren bij hun jongen willen we natuurlijk niet. De 
kasten worden daarom van 20 mei tot 20 juli niet geopend. 
In 2010 zijn tijdens de controles 7 vleermuizen 
aangetroffen.  
Op de begraafplaatsen Norelbos en Emst waren dat één of 

enkele gewone grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen. 
Aan de Tongerense weg is een rosse vleermuis gevonden. 
In de volgende twee jaren zijn alleen de eerste twee soorten waargenomen. De locatie Norelbos 
levert de grootste aantallen: maximaal 7 en 10 grootoren en 4 en 3 dwergvleermuizen per 
controleronde in resp. 2011 en 2012 tegenover maximaal 1 per soort op de andere 
begraafplaatsen. 
De meeste dieren worden in de herfst gevonden. Het is dan paartijd voor vleermuizen. De 
veronderstelling is dat er een mannelijk dier met een aantal vrouwtjes in een kast zit. Dit is niet 
gecontroleerd om de dieren niet te veel te storen. Uit onderzoek elders op de Veluwe is gebleken 
dat het in dergelijke gevallen om paargroepen gaat. 
De totalen voor deze drie jaren van onderzoek lopen op: 7, 19 en 28. 
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Tijdens een van de controles is een gewone grootoorvleermuis aangetroffen die aan het luikje van 
de kast hing. Het dier is direct gepakt om wegvliegen te voorkomen. Toen de kast gesloten werd, 
vloog de vleermuis bijna direct weg. Dit was te verwachten. Met een high speed camera is er een 
opname van gemaakt. Deze is te bekijken op  
http://www.vliegkunstenaars.nl/content/uitvliegende_gewone_grootoorvleermuis  
 
In de komende jaren wordt het onderzoek op dezelfde manier voortgezet. Misschien kan er over 
een paar jaar een vervolg op dit verslag komen. Mogelijk zijn er dan grotere aantallen gevonden. De 
trend van de eerste jaren kan doorlopen. Hopelijk worden er ook nieuwe soorten gevonden. De 
genoemde doelsoort zal natuurlijk een geweldig succes zijn. 
De resultaten zijn doorgegeven via www.telmee.nl en daar via ‘soorteninformatie’ als 
verspreidingsgegeven op kilometerhokniveau te vinden. 
 

Frans Bosch 
 
 
 
 
 

 
 

 

Puzzel:Waar is deze foto genomen? 
 Oplossing in volgende natuurklanken 
 

http://www.vliegkunstenaars.nl/content/uitvliegende_gewone_grootoorvleermuis
http://www.telmee.nl/
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Waargenomen 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. 
 

VOGELS 

Kleine bonte specht in onze tuin gezien (Mussenkampseweg 1)  op 24 en 25 februari ; 
 Bert en Hilary Jellema. 

koppel Sijsjes en 2 Kepen  in mijn tuin,Micky Marsman 
 
Kraanvogels:Vorige week zag ik bij toeval 2 stille “kranen “overvliegen. 
 Dat was alles terwijl er in het oosten “tig “werden gezien. 
Zojuist trokken er gelukkig met veel kabaal < 50 over ons huis. Ik kon nog net naar buiten rennen 
om het staartje van de groep te zien …richting > Oost. 
Oehoes:Gisteren in Ureterp 5 Oehoes in beslag genomen, 3 kwamen uit het  Lauwersmeergebied . 
 Harry van Diepen 
 

ZOOGDIEREN 

Zondagmorgen 3 maart 2013 
Forse boommarter ♂ van ruim 1500 gram langs de Eekterweg in Vaassen op de kruising met het  
fietspad. (verkeersslachtoffer).Kennelijk volgde de marter de beplantingsstrook langs het fietspad  
naar het recreatiegebied Kivietsplas ( Emstergat) ,de voormalige viskwekerij van de Heidemij. 
Bijzondere vindplek in deze tijd van het jaar. 
Harry van Diepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Bronvermelding tekeningen en foto’s 

 Voorplaat  - Winterkoninkje. Uit Tussen hemel en aarde van Theo Schildkamp, 1978 

 Foto’s achterblad; vakantiefoto’s van Egbert de Boer, genomen in Engadin (Graubunden 
Zwitserland) zomer 2010 

 Tekeningen  van planten , etc. uit “in het Bosch” (1920)van E.Heimans en J.P.Thijsse 

 Foto puzzel, Lita Keuskamp 
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Grootbloemige gentiaan (Gentiana clusii) 
 

 
Kruipend nagelkruid (Geum reptans) 
 

 




