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Stuurpraat  

 
Ondanks het gure weer is er nog veel te beleven in de natuur. De rododendrons bloeien uitbundig, 
het groen is weelderig en de geuren en geluiden van het voorjaar zijn overal. Maar een beetje meer 
zon zou welkom zijn. Als ik dit schrijf is het Voorjaarskamp in de omgeving van Bouillon in België 
aan de gang. De beslissing om een maand later te gaan dan andere jaren blijkt juist te zijn. In dit 
nummer van Natuurklanken kunt u hun belevenissen in dit overgangsgebied van de Ardennen naar 
de kalkrijke Gaume lezen. 
 
Dit jaar organiseren wij de Duizend soorten dag op zaterdag 31 augustus in de buurt van de IJssel. 
De bedoeling is om zoveel mogelijk soorten te vinden  maar ook om gezellig samen te zijn. De 
excursies zijn ook open voor het publiek. De werkgroepen wordt gevraagd om hun excursies, als dat 
mogelijk is, in dit gebied te organiseren. De dag wordt deze keer afgesloten op het erf van een van 
onze leden, Bertina Heijnens die aan de Erveweg 11 in Welsum woont. Haar fraaie terrein, een 
oude kippenboerderij, is ingericht voor natuureducatie en is ideaal voor onze bijeenkomst. De 
mussen hebben al geleerd om uitsluipende libellen bij de kikkerpoel op te eten! U kunt meer over 
Bertina’s activiteiten elders in dit blad lezen. De exacte afspraken worden t.z.t. op de website 
geplaatst en per e-mail rondgestuurd, maar wij denken bij Bertina bij elkaar te komen rond 16.00 
uur en een eigen bijdrage van 5 euro te vragen om de kosten te dekken. Leden wordt gevraagd zich 
op te geven een week van tevoren (24 augustus) bij Hilary Jellema of Loes Jansen. 
Verder nieuws: Na vele jaren als coördinator van de Insectenwerkgroep, heeft Bertus Hilberink 
besloten om met zijn taken te stoppen. Gelukkig kon hij die doorgeven aan Gerard Plat. Bij de 
laatste bijeenkomst van de winter van de Insectenwerkgroep kreeg hij een bloemetje en een 
cadeau. Bertus is ook vele jaren een belangrijk, trouw en gezellig lid van onze afdeling geweest. 
Dank je wel, Bertus! 
Onze penningmeester Rob van de Burgt heeft ons ingeschreven voor het RaboBank Clubkas Fonds. 
Leden met een rekening bij de Rabobank konden stemmen op hun favoriete club en dit heeft de 
KNNV een flink bedrag opgeleverd. Lees hierover ook elders in dit blad. 
 
Natuurklanken komt slecht 4 keer per jaar uit. Het is dus belangrijk om de Website in de gaten te 
houden. Op het ogenblik staat er een verslag op over onderhoud door de vogelwerkgroep aan de 
oeverzwaluwenwand aan de Weverdijk in Wapenveld en over andere vogels in de buurt. U kunt 
ook bijzondere waarnemingen en mooie foto’s naar onze webmaster Herman Snoek sturen. 
Bijzondere foto’s zijn ook welkom om te gebruiken in Natuurklanken; die kunt u naar de redactie of 
rechtstreeks naar Mariet van Gelder sturen. 
Ik wens u allemaal een goede zomer. Het weer lijkt van streek; het is afwachten wat voor zomer wij 
krijgen. 

Hilary Jellema-Brazier 
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Bericht van de penningmeester 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur aangekondigd dat wij ons hadden 

aangemeld voor het Rabobank Clubkas Fonds. Dit is een nieuwe initiatief van de Rabobank 

om lokale verenigingen financieel te ondersteunen. In de laatste week van maart 2013 

ontvingen de leden van Rabobank Noord Veluwe een uitnodigingsbrief, waarin het 

Rabobank Clubkas Fonds en het stemmen nader werd uitgelegd. Tot 10 april mochten de 

leden stemmen via een speciale website.  Na 10 april werden de stemmen geteld en vond 

de geldverdeling plaats. In totaal hebben er 275 verenigingen deelgenomen en zijn er bijna 

14000 stemmen uitgebracht. Dit overtrof ieders verwachting en budget, maar daar is de 

Rabobank soepel mee omgegaan. 

 

Wij zijn met 59 stemmen als 74ste geëindigd in de ranking, hetgeen een totaalbedrag voor 

ons opleverde van € 531,00. De bijbehorende cheque hebben we op 24 april bij Veluvine in 

Nunspeet in ontvangst mogen nemen. 

 

Namens het bestuur wil ik alle leden, die hun stem hebben uitgebracht op de KNNV, enorm 

hartelijk bedanken. 

 Rob van de Burgt,penningmeester 
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Algemeen programma zomer/herfst 2013 
 
Zaterdag  
31 augustus 

1000 soortendag 
Excursies voor leden en plubliek worden door leden van de werkgroepen 
georganiseerd. Meer informatie t.z.t. op de website. 
De afsluitende bijeenkomst wordt gehouden vanaf 16.00 uur op het erf van 
 Bettina Heijnens 
Erverweg 11 

 8196KE Welsum       
 
Vrijdag 
6 september 

 
Nationale nachtvlindernacht. 
Evenals voorgaande jaren doen wij dit jaar ook weer mee aan de nationale 
nachtvlindernacht. Deze activiteit is bedoeld om zoveel mogelijk mensen op 
een spannende manier kennis laten maken met nachtvlinders. Tegelijkertijd 
worden er verspreid in het hele land gegevens van nachtvlinders verzameld. 
 
Plaats, tijd en verdere bijzonderheden worden bekend gemaakt via de 
website en per e-mail. 
Door de sterke weersafhankelijkheid van deze activiteit is het zaak om  
de website in de gaten te houden. Ook kan rechtstreeks contact opgenomen 
worden (tot 19.00 uur) met de coördinator van de insectenwerkgroep. 

Donderdag 
26 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 
13 oktober 
 
Donderdag 
24 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
28 november. 
12 december.   

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. Via 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, 
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 en vogels en 
andere natuurlijke verschijnselen van de verschillende landschappen niet 
vergeten. 
 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Publieksexcursie Natuurpad Epe. 
Zie programma Paddenstoelenwerkgroep. 
 
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 over paddenstoelen.  
 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Lezing i.s.m. met de vogelwerkgroep. 
Leden voor leden avond 
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”Natuurcontact”  

 
In Welsum, aan het einde van het fietspad vanaf Oene, staat een kleine IJsselhoeve uit 1895. Dit is 
het  domicilie van “Natuurcontact”, het eigen bedrijf van Bertina Heijnens, één van de leden van de 
afdeling Epe-Heerde. 
“Natuurcontact” brengt mensen dichter bij de natuur door het verzorgen van natuureducatie en 
natuurbelevingsactiviteiten aan schoolklassen, kinderopvang en groepen volwassenen. Dit  op 
eigen terrein of op betreffende locatie. Daarnaast organiseert “Natuurcontact “elke 3e 
woensdagmiddag van de maand de Kid Kievit Natuurmiddag met een wisselend natuurprogramma. 
Ook kunnen kinderen hier hun verjaardag vieren met een Kinderfeest in de Natuur.  
Op het terrein is een Natuurschuur ingericht voor het vieze voeten veldwerk. Van hieruit kunnen de 
kikkerpoel, het verruigde hooiland en de omliggende velden worden verkend.  Bertina – die al de 
bijnaam de Natuurmevrouw heeft verworven – biedt diverse activiteiten aan, van 
natuurontdekking tot survival en van struinwandeling tot teambuilding in en met de natuur.  
 
Op deze sfeerrijke locatie worden de werkgroepen ontvangen na het speur- en determinatiewerk 
tijdens de 1000-soortendag op 31 augustus aanstaande. 
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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 
 
Donderdag  18 Juli               Excursie naar het Leusveld tussen Hall en Brummen. Start 11.00 op de  
                                                parkeer-plaats bij het landhuis                                                                                                                                             
Zaterdag  24 augustus      Excursie naar het Harderbos. Start 11.00 op de parkeerplaats van   
                                                het voormaligege paviljoen de Fazant. 
Vrijdag  6 September      Nationale nachtvlindernacht. Plaats en tijdstip worden op de   
                                                Website bekend gemaakt. 
Donderdag 19 September Excursie naar de Elspeetsche en Westeindsche heide. Start 13.30 
                     de parkeerplaats aan de Stakenberg weg. 
Op maandag 16 september gaan wij in het Kulturhus te Epe aan de slag met het 
determineren van libellenlarvehuidjes. De avond begint om 20.00 uur. Inmiddels zijn er al 
de flink wat larvehuidjes verzameld.  
 
 

 
 
 
              

Oproep!!! 
 
Gevonden 
libellenlarvehuidjes graag 
naar: 
 
Gerard Plat, 
Naaldhof 26 
Nunspeet 
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Programma Plantenwerkgroep                                                
PROGRAMMA 2013 

KNNV EPE – HEERDE PLANTENWERKGROEP 
Datum: Kmhok Coördinaten Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 
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 

Ma 05-08 27.33.11 190-489 Knobbel–‘t 
Harde, 
wegberm 

Knobbel, PMT  

Ma 12-08 27.44.43 197-481 Vossenbroek-3 Werlerweg (over A50), 
afslag 
Vossenbroekerweg 

Gelders 
Landschap 

Ma 19-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 
3+4 

P. Hertenkampsweg Kroondomein 

Za 24-08 27.34.15 199-489 Heerde-C 10.00 /13.00 uur 
Heerde, RABO 

dorpshok 

Za 24-08 27.44.11 195-484 Epe-C 10.00 /13.00 uur 
Epe, P Gemeentehuis 

dorpshok 

Za 24-08 27.53.35 194-477 Vaassen-C 10.00 /13.00 uur 
Vaassen, P. t.o. 
Cannenburgh 

dorpshok 

Ma 26-08     reserve 
Za 31-08 27.35.43 202-486 Nijensteen IJsseldijk, t.h.v. ingang Plas-dras-hok 
Za 07-09 27.32.45 189-486 Woldbergweg 10.00 uur Station, ‘t 

Harde 
FLORON-excursie 

 
 
 
 
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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Programma Werkgroep Paddenstoelen. 
Dit seizoen leveren we vooral ook een bijdrage aan het inventarisatie-werk waarmee Menno 
Boomsluiter al vanaf 2000 bezig is in de gemeente Epe en Heerde. 
We bezoeken namelijk een aantal hokken, die nog aandacht nodig hebben. 
Dat doen we niet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te inventariseren. De bedoeling is om op 
dezelfde manier als altijd, intensief met het paddenstoelenrijk bezig te zijn en vervolgens de 
inventarisatie-gegevens die daaruit voortvloeien, bij Menno in te leveren. 
Zo mogelijk worden de betreffende km-hokken twee keer bezocht. 
Opvallend dit jaar is het grote aantal zoektochten, namelijk wekelijks. 
Daarnaast zijn er twee of drie avond-bijeenkomsten, die nog afgesproken moeten worden. 
Tenslotte is er nog de traditionele publieksexcursie op zondag  13 okt. 2013. 
 
Zondag 1 sept. 14.00 u: naar keuze km-hok 192/486, 192/487 of 193/487.  
Plaatselijk af te spreken (noordelijk van de Tongerenseweg ~ N309)  
Verzamelen op de parkeerplaats vlakbij de rotonde Tongeren, zoals gelegen aan de Tongerense 
kant. 
Zaterdag 7 sept. 9.30 u: naar keuze km-hok 192/486, 192/487 of 193/487.  
Plaatselijk af te spreken (noordelijk van de Tongerenseweg ~ N309)  
Verzamelen op de parkeerplaats vlakbij de rotonde Tongeren, zoals gelegen aan de Tongerense 
kant. 
Zondag 15 sept. 14.00 u: km-hok 194/488 en eventueel omgeving. 
Verzamelen parkeerplaats Ossenstal te Epe. 
Zaterdag 21 sept. 9.30 u: Kasteel ‘De Cannenburch’ in Vaassen 
Bij dit kasteel is een parkbos aangelegd op basis van wat vroeger het Cannenburcher Bos werd 
genoemd, maar met ingrijpende veranderingen. 
Sinds 2011 volgen we daar de ontwikkeling van de paddenstoelen. 
Verzamelen op de parkeerplaats aan de Julianalaan, tegenover het kasteel. 
Zondag 29 sept. 14.00 u: naar keuze km-hok 187, 188 of 189/484. 
Plaatselijk af te spreken (Welna, zuidelijk van de Soerelseweg ~ N795) 
Verzamelen op de parkeerplaats eerste weg links op de Soerelse weg, na de rotonde Tongeren. 
Zaterdag 5 okt. 9.30 u: naar keuze km-hok 187, 188 of 189/484. 
Plaatselijk af te spreken (Welna, zuidelijk van de Soerelseweg ~ N795) 
Verzamelen op de parkeerplaats eerste weg links op de Soerelse weg, na de rotonde Tongeren. 
Zondag 13 okt. 14.00 u: Afdelingsexcursie via een deel van het Natuurpad Epe 
Startpunt achter het Hertenkamp aan de Dellenweg in Epe. Het is de bedoeling om deze excursie 
voor te bereiden op donderdag 10 okt. om 10.30 u vanaf hetzelfde startpunt. Als je met de 
voorbereiding mee wilt gaan, neem dan voor de zekerheid even contact op met de 
werkgroepcoördinator. 
Zaterdag 19 okt. 9.30 u: naar keuze km-hok 192/486, 192/487 of 193/487. 
Plaatselijk af te spreken (noordelijk van de Tongerenseweg ~ N309; tweede keer)  
Verzamelen op de parkeerplaats vlakbij de rotonde Tongeren, zoals gelegen aan de Tongerense 
kant. 
Zondag 27 okt. 14.00 u: km-hok 194/488 (tweede keer) 
Verzamelen parkeerplaats Ossenstal te Epe. 
Zaterdag 2 nov. 9.30 u: naar keuze km-hok 187, 188 of 189/484. 
Plaatselijk af te spreken (Welna, zuidelijk van de Soerelseweg ~ N795; tweede keer)  
Verzamelen op de parkeerplaats eerste weg links op de Soerelse weg, na de rotonde Tongeren. 
 

Janus Crum 
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Fotowaarnemingen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEIDEGEELSTER 

Begin april bloeiden ze weer volop, de zeldzame 

Weidegeelster. Een bolgewasje te vinden in het 

IJsselgebied. Met honderden staan ze in een weiland 

aan de Bosweg (tussen nr. 10 en 12) in Welsum. 

Wietske van Apeldoorn is het weiland ingegaan om ze 

van dichtbij te vereeuwigen. 

MOERASVIOOLTJE 
 
Ook dit jaar staan de Moerasviooltjes er 
weer mooi bij in het Landje van Jonker. 
(Wisselse Veen) 
Hetty Verstraaten inventariseert daar 
planten voor het Geldersch landschap en 
heeft dus de gelegenheid om foto’s te 
maken.  
Het bloempje bloeit in april/mei op 
vochtige voedselarme grond. 

INSECTENWERKGROEP 
De eerste excursie dit jaar naar Vossenbroek. 
Dankzij het mooi weer vliegen er veel Oranjetipjes. 
Bijzonder is de vondst van de Bruine winterjuffer  ► 
Een soort die overwinterd als imago.  
 
Hieronder een foto van de Zespuntloopkever, 
Agonum sexpunctatum. Beide foto’s  zijn gemaakt 
door Henk van Woerden. 
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KIEVITSBLOEMEN 
 
Nadat Hetty ons lekker heeft gemaakt met 
foto’s van kievitsbloemen, willen meerdere 
mensen die zeldzame schoonheden 
aanschouwen. 
Egbert neemt het initiatief. Twee mei moet 
het gebeuren. Met zes personen 
vertrekken wij van het bustransferium 
richting  Zwolle, het Vechtdal.  A 28 afslag 
21 richting Ommen, meteen vooraan de 
parallelweg (Hessenweg) aan de randen 
van de Kromme Kolk moet je zijn. 
Bovenop de dijk bloeien de 
Knolboterbloemen. Op het talud 
domineren Reukgras en Gewone veldbies. 
Wat lager gelegen inderdaad; 
Kievitsbloemen. We moeten goed zoeken 

om ze te vinden. Hetty reageert verbaasd, waar zijn ze gebleven? Goed kijken leert ons dat er vele 
honderden staan, maar alleen stengels, de bloem was niet meer… We hebben de ganzen de schuld 
gegeven.  
Daarom besluiten we om ook maar eens te gaan kijken aan de andere kant van de A 28 richting 
Haerst /Hasselt. GPS 207.3/504.6 
En ja hoor, langs de randen van de slootjes bungelen de paarse klokjes. 
Het hoogtepunt is echter het weiland achter camping/jachthaven Terra Nautic, Links van de 
Vechtdijk kun je de uiterwaard inlopen. Niet kijken naar de rotzooi die er ligt. Onder het 
prikkeldraad door en dan sta je tussen duizenden kievitsbloemen. Hier en daar zie je ook enkele 
witte exemplaren. Sommige stengels dragen zelfs twee bloemen. 
Een goed begin van ons nieuwe inventarisatieseizoen! De maandag daarop gaan we weer als 
vanouds strepen. Wie wil weten wat dat inhoud, meld je aan bij de plantenwerkgroep! 
edeboer008@planet.nl  

Mariet van Gelder  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Hanekam 
 
Foto Menno 
Boomsluiter 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Hanekam (Cantharellus cibarius): paddenstoel van het jaar 
2013 

 
De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de Hanekam uitgeroepen tot soort van het jaar 
2013. Met de verkiezing van de Hanekam als paddenstoel van het jaar willen ik ook binnen onze 
afdeling dit jaar extra aandacht vragen voor deze soort. 
 
De Hanekam staat symbool voor de grote achteruitgang van veel soorten paddenstoelen vanaf de 
vijftiger jaren. Wetenschappelijk onderzoek aan deze soort toonde al in de tachtiger jaren aan dat 
ze ernstig te lijden had van verzuring en vermesting en dat de kwaliteit van onze bossen navenant 
achteruit ging. Niet zo gek dat deze soort in het Paddenstoelenmeetnet is opgenomen. 
Ze wordt gezien als één van de beste indicatoren onder de paddenstoelen voor 
luchtverontreiniging. 
 
Ik ben, vaak samen met onze paddenstoelenwerkgroep, al jaren bezig om soorten binnen de 
gemeente Epe en Heerde in kaart te brengen. Daarom vraag ik jullie om vindplaatsen van de 
Hanekam aan mij door te geven.  
Daarvoor heb ik de gegevens van het kilometerhok nodig waarin de Hanekam gevonden is, samen 
met de datum waarop de vondst gedaan is en als het mogelijk is ook het geschatte aantal 
exemplaren. Als een vindplaats aangegeven wordt binnen een kilometerhok is dit  vaag genoeg  om 
de exacte plek  geheim te kunnen  houden. Weet je niet in welk kilometerhok ze gevonden zijn, 
geef dan de dichtstbijzijnde kruising van wegen op. Nogmaals :het gaat mij er niet om precies te 
weten waar ze voorkomen ,als het kilometerhok maar juist is opgegeven. Bij voldoende nieuwe 
gegevens zal ik dan een kaartje maken wat ik in Natuurklanken zal laten afdrukken. 
Let op dat je niet de Valse Hanekam doorgeeft. 
Deze Valse Hanekam is te herkennen aan de meer oranje kleur, aan de lamellen die opvallend 
meervoudig gevorkt zijn en de groeiplaats die regelmatig op strooisel in naaldhout is.  

  

Valse Hanekam 
Een foto van de in 
1992 overleden 
Albert Sieders. 
  
Indertijd de 
paddenstoelenman 
van onze club. 

          Menno Boomsluiter 
          mennowb@xs4all.nl 
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Verslag van het voorjaarskamp. 

 
Het reisdoel was dit jaar een klein dorpje –Ucimont- in Zuid-België, in de buurt van Bouillon. 
 
Zaterdag, 25 mei – Op onze eerste dag van het voorjaarskamp hebben we met de negen aanwezige 
personen een korte verkennende wandeling in de omgeving gemaakt. Daarna hebben we samen 
genoten van de heerlijke soep die Paula en Wim voor ons gemaakt hadden.  
 
Zondag, 26 mei – Iets na half tien vertrokken we voor onze eerste dagtocht. Het was zwaar bewolkt 
en het motregende af en toe. Onze wandeling voerde voornamelijk door bosachtig gebied, langs 
snelstromende beekjes tot aan de Semois. Door de regen waren veel hellingen glibberig, maar 
ernstige glijpartijen zijn uitgebleven. Het tempo was rustig en we namen alle tijd om verschillende 
dingen goed te bekijken. Landschappelijk is het een mooie wandeling en ook plantkundig was de 
tocht erg geslaagd te noemen. 
 
Hieronder enkele details: We hebben lang stilgestaan bij een vlinder, die we nog niet op naam 
hebben kunnen brengen. Aan de hand van foto’s zal dit later wel lukken. (redactie: Het is een 
dagactieve nachtvlinder: Boterbloempje:foto pag.18).  
De tocht bracht ons een gevarieerde flora die past bij brongebieden: Paarbladig goudveil, Zwarte 
rapunzel, Springzaadveldkers, Groot springzaad (nog niet bloeiend), veldbies soorten, Daslook, 
Boswederik, Bosmuur, diverse soorten zeggen, waaronder de in ieder geval in Nederland zeldzame 
Bleke zegge. 
Een boterbloem stelde ons aanvankelijk voor raadsels: We twijfelden tussen Egel- en Grote 
boterbloem. De oplossing kwam uit de flora van België en Noord-Frankrijk, die een forse 
ondersoort van de Egelboterbloem beschrijft. 
Een andere bijzondere soort is de Kransbladsalomonszegel, die op meerdere plekken werd 
aangetroffen.  
 
We hielden een langere  pauze enkele tientallen meters boven de Semois, waar we een fraai 
uitzicht hadden op  een van de meanders. Deze uitzichtplaats is een publiekstrekker en wordt 
“Tombe du Géant” genoemd want de vorm tussen de meanders en boombeplanting suggereert een 
liggende reuzengestalte.  
Aan het eind van de wandeling scheen af en toe de zon en ook op de hellingen hebben we geen kou 
geleden.  
Bij thuiskomst ronds een uur of vijf zijn Mariet, Henk en Gerard als laatste van de groep 
aangekomen.  
De avond werd doorgebracht met het determineren.                                     Ger Breman,  Loes Jansen 
 
Maandag 27 mei - Het is heerlijk weer, het zonnetje schijnt. Met de auto rijden we naar 
Herbeumont. We maken een wandeling over een oude niet meer gebruikte spoorbaan. Meteen aan 
het begin van de wandeling zien we een voor ons onbekende plant, een kruisbloemige. Hij lijkt veel 
op de gewone pinksterbloem, maar het blad komt niet overeen. Hij heeft een rozet met 3 en 4 
armige haren De hauwen lijken op die van de Zandraket. Verderop staan er erg veel, we nemen een 
exemplaar mee om ’s avond te bekijken. Uiteindelijk komen we uit op Rozetsteenkers (Arabidopsis 
arenosa) 
Doordat de spoorbaan hier en daar is uitgehakt in de bergen, lopen we tussen hoge muren waarop 
leuke planten en mossen groeien. Met name de levermossen gedijen hier goed. Varentjesmos 
wordt gedetermineerd. Het Muurleeuwenbekje is volop aanwezig. Waar de muren vochtig zijn 
groeien verschillende varens: de Eikvaren, Steenbreekvaren, Tongvaren en de Zachte naaldvaren 
kunnen we op naam brengen. 
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We bezoeken onderweg de ruïne van een kasteel 
uit de 13de eeuw. Daar vinden we het Bitter 
barbarakruid. Goed te herkennen aan de 
gewimperde bladoortjes. Er wordt een 
Gekraagde roodstaart gezien met jongen. In een 
weilandje achter de ruïne lopen twee hindes met 
een 2-jarig kalfje en een kalfje van dit jaar. 
Verder langs het spoortracé vinden we Eenbes en 
de Grote keverorchis. 
Via een sluiproute door het bos gaan we terug 
naar het beginpunt. Daardoor is er gelegenheid 
om even naar mossen te kijken. Riempjesmos, 
Pluimstaartmos en Thujamos zijn de meest 
opvallende soorten.                                                                                                                   
Ger Breman, Mariet v.Gelder 
 
 

Rozetsteenkers 
 
Dinsdag 28 mei - Rit van ca. 70 km naar dal van de Virion. 
Eerste stop net voorbij Treignes bij een Natura 2000 
gebied. 
We gaan enthousiast de helling op want de verschillende 
kleuren beloven wat bijzonders. 
Inderdaad, we vinden veel Mannetjesorchissen, ►►►► 
Kleine pimpernel, Kogelbloem. de Grote keverorchis en 
Paardenhoefklaver. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
Er worden ook veel nog niet bloeiende 
orchideeën gevonden. De vogelspotters 
signaleren de.Boompieper. Op een beschut 
plekje vliegt een Koningspage. 
 
We vervolgen onze weg naar Nismes, waar we 
een wandeling van 8 km maken door een 
bosgebied met een mooie onderbegroeiing. 
Halverwege is een stuk open gekapt .Het raakt 
al aardig begroeit met grassen en verschillende 
kruiden, o.a. veel uitgebloeide primula’s. De 
Gulden sleutelbloem heeft nog een enkel 
bloemetje. Er liggen wat mooie stenen met 
fossiele afzettingen van koralen. Aan eind van 
de wandeling begint het te regenen.  

Kogelbloem 
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Fondry des Chien  
Het gebied rondom Nismes wordt gekenmerkt door een van west naar oost gerichte kalkrichel. 
Deze kalkrug is 400 miljoen jaar geleden ontstaan, toen hier nog een tropische zee was. 
De kalkrug is eigenlijk een overblijfsel  van koraalbanken en allerlei schelpdieren die hier op 
leefden. Deze kalkafzettingen waren niet gevoelig voor erosie maar wel voor corrosie. 
Het  regenwater drong  in de spleten door en loste de kalk hierin op. Er ontstonden kloven ,ook wel 
dolines of abannets genoemd. 

Deze kloven werden later weer gevuld met ijzerhoudende zanden. Vanaf de Romeinse tijd 
tot eind 1800 werden deze zanden gewonnen en de kloven weer tot de bodem uitgegraven. De 
huidige vorm van de ”Fondry des Chiens” is dus het gevolg van deze laatste menselijke handeling. 
Over de naamgeving bestaan verschillende verhalen: 
Het ene verhaal gaat over vroegere rondtrekkende Muzelmannen. Deze vonden de plaatselijke 
christelijken maar “heidense” honden. Deze bevolking groef het ijzerzand op en smolt dit om voor 
gebruiksvoorwerpen. Fondry =ijzersmelterij dus ijzersmelterij des chiens. 
 
In het museum van het klooster in Orval zijn prachtige voorbeelden van dit ijzersmeedwerk te zien. 
Het  ander e verhaal vertelt dat de plaatselijke bewoners hun dode honden in de groeve wierpen. 
              Gerard Plat, Mariet v. Gelder  

 

 
 
 
 
Boterbloempje 
Foto: Ger Breman       
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Woensdag 29 mei - Wandeling Z-O van Paliseul via Lanoy en Nollevau.  
 
Weer:bewolkt om 15.30 u. regen.  Temperatuur: 10 gr.  
Hoogte: 400m.-420m.  Landschap: glooiend. 
Om 09.45 u. waren  we met de auto vertrokken vanuit Ucimont in N.O richting. De auto’s werden 
geparkeerd bij de kerk en op weg. Het landschap aldaar is wijds en  wordt gebruikt voor veeteelt 
(melk- en vleeskoeien) en verbouw van granen. Ook het verwerken van hout in een fabriek vindt 
plaats. We zagen veel planten die we op vorige excursies al gezien hadden. Allerlei soorten mos, 
Smeerwortel, Schapenzuring e.d.  
De tocht ging verder door gemengd bos. We zagen een aantal Douglassparren die geplant waren in 
1905. In 2006 bedroeg de omvang 3.40 m.,gemeten 1.50 m vanaf de grond. De geschatte hoogte 
was ongeveer 53m. Er waren bomen waarvan de stammen begroeid zijn met dikke moskussens. 
We vonden Moerasviooltje,Adderwortel en Hengel. 
Vervolgens kwamen we weer wat meer in het open veld. We bedachten onze eigen route. Dat 
betekende dat we verschillende malen prikkeldraadversperringen moesten trotseren en dwars over 
de akkers ons pad moesten zoeken. De gespotte vogels zijn: Kramsvogel, Buizerd, Torenvalk, Kneu, 
Groenling, Witgatje en Canadese gans.  
Om 16.45 u. bereikten we de auto’s in Paliseul om vervolgens terug te rijden naar Ucimont waar we 
om 17.00 u. arriveerden.                Anneke Gerrits 
 
Donderdag 30 mei - Bezoek aan de abdij en het dal van Orval. 
Temperatuur 7 graden.  
Weer: bewolkt maar droog . 
We vertrokken om 9.45 uur in de richting Florenville. We zagen de abdij schitteren in de verte en in 
de naburige vijver zaten 2 Knobbelzwanen met 4 jongen en een Kuifeend. De eerste kennismaking 
met de abdij viel wel een beetje tegen, want de kruidentuin bij de ingang was niet goed op naam 
gezet, bijv. :Veronica officinalis werd Vlasleeuwenbek genoemd. Gelukkig was dat alleen maar een 
eerste indruk. Van de vele bezienswaardigheden heeft de hele groep genoten, o.a. werden dia’s 
vertoond van vleermuizen die op en nabij de abdij voorkomen. Daarbij was ook een gedeelte over 
de apotheek van vroeger. Er was een tentoonstelling over het brouwen van bier. Bier wordt 
gemaakt van mout (=gekiemde gerst). Bijzonderheid van Orvalbier (een Trappistenbier) is, dat er 
twee keer hop aan de mout toegevoegd wordt, waardoor het extra bitter wordt. 
 
Het eerste begin van de abdij dateert uit 1070, bij de grote ruïnes vonden we Torenkruid, 
Kandelaartje en Kammos. De muren stonden vol met Muurleeuwenbek. 
Na  ons bezoek aan de abdij zijn we het bijbehorende natuurpad gevolgd. Het natuurpad voert in 
het begin  langs de weides van de abdij waar Schotse Hooglanders grazen. In een weide waar we in 
konden , vonden we Zenegroen, Vleugeltjesbloem en Cypreswolfsmelk. Op de hellingen van het bos 
vonden we Vogelnestorchis, Zwartblauwe- en Witte rapunzel en Parelgras. Op open plekken Lieve-
vrouwe-bedstro. We zijn langs een beek, de Williers, weer terug gelopen. 
Op de terugweg langs de beek werden we verrast door Christoffelkruid, bloeiende Aronskelk, 
Heelkruid en veel Eenbes. Ieder van ons heeft het laatste stuk met modder droog overleefd. 
 
Aan het einde van de weg vonden we tot onze verrassing overblijfselen van een Romeinse 
nederzetting uit 44 na Chr. ,liggende aan de weg van Reims naar Treignes . 
Van iets latere datum, nl. de dertiger jaren van de 20e eeuw, dateerden de drie antieke Austin 7 
auto’s die vanuit de zijweg aan kwamen gereden. De chauffeurs bleken afkomstig uit Wesepe en 
Deventer. Nog grotere verrassing: Knolsteenbreek en Gele kwikstaart. 
De drankjes in het restaurant smaakten daarna des te beter. Op de terugweg naar huis 
completeerde een Goudvink een prachtige dag, die nu eens niet ontsierd werd door regen. 

Joop Wiessenberg en Paula Bijlsma 
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Zomaar een midweek Zuidlaardermeer 
 
Er ontspon zich een discussie tijdens een van de vogelwerkgroep avonden over waar we dit keer 
naar toe gaan. Het is inmiddels traditie geworden om elk jaar een bijzonder gebied te bezoeken, 
waar de vogelaar volop aan zijn trekken komt. Elke keer blijkt dat een belevenis te zijn dat naar 
meer smaakt. 
Niet iedereen heeft echter de tijd en/of middelen om mee te gaan op zo’n reis. Je bent toch al snel 
ruim een week kwijt en daarbij zit fors wat reistijd. Dus werden er alternatieven aangedragen, 
variërend van Bulgarije, Zweden, Noord Duitsland, maar ook in Nederland. Wij kozen voor het 
Zuidlaardermeer. Lekker dichtbij en toch veel te zien.  We streken voor een midweek neer in 
Midlaren, gelegen aan de Zuidkant van het meer. De Landal Greenparcs vestiging aldaar biedt een 
uitstekend en betaalbaar onderkomen.  
 
Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Het is een 
natuurlijk gevormd meer. Het water uit Oost-Drenthe wordt via de Hunze, het Zuidlaardermeer en 
het Drentsche Diep afgevoerd naar het noorden. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de 
winter onder water. Het was er zompig en moerassig.   Later werd het gebied ontgonnen tot wei- 
en hooiland, maar door de nattigheid bleef het moeizaam boeren. Daardoor zijn grote delen tot op 
de dag van vandaag zonder bebouwing gebleven. Samen met het Drentse Landschap probeert het 
Gronings landschap het natuurlijke systeem in dit gebied zoveel mogelijk terug te brengen. 
Bijvoorbeeld door een ander waterbeheer te voeren in de omliggende, droge polders. 's Winters 
voor een hoger waterpeil, 's zomers voor een lagere stand. Planten en dieren hebben daar baat bij. 
Zo is in de ten noorden van het meer gelegen Kropswolderpolder en het Westerbroekstermade 
poldergebied een voor vogels interessant gebied ontstaan ,op slechts 8 km van de stad Groningen. 
De Westerbroekstermadepolder was ooit een landbouwgebied dat begraasd werd en gebruikt 
werd voor akkerbouw. In 2003 heeft Het Groninger Landschap het omgevormd tot natte natuur. 
Sindsdien ontwikkelt het gebied zich steeds meer tot een moeras met open water, rietland, ruigte 
en bloemrijk grasland. Hierdoor ontstaan voor moeras- en watervogels tal van mogelijkheden. Dit 
moois is gemakkelijk te bewonderen vanaf de openbare wegen, de fietspaden of vanuit een van de 
kijkhutten.  
 
Al wandelend, fietsend en roeiend hebben we deze week 125 soorten vogels waargenomen. Veel 
gebruikelijke soorten, maar dan in grote aantallen. De Visarend gaf heel dichtbij een demonstratie 
vissen weg. Kemphanen bewezen dat ze echt goed kunnen vechten. Witwangsternen zie je niet 
vaak, maar hier wel. Geringde ganzen in overvloed. Wat dacht u van de Grauwe kiekendief? Leuk te 
vermelden is het grote aantal Geoorde futen nabij Kropswolde, die onder de bescherming van een 
grote Kokmeeuwen kolonie hun jongen groot brengen. Beschermd tegen de hier veel voorkomende 
Blauwe- en Bruine kieken (kuiken) dieven. Ook hebben we een leerzame lezing van de Werkgroep 
Grauwe Kiekendief te Muntendam bijgewoond. (www.grauwekiekendief.nl).  
Het is allemaal keurig bijgehouden in de administratie van onze vogelreis die op een van de 
volgende vogelwerkgroep avonden zal worden gepresenteerd.  U bent natuurlijk van harte welkom.  
 

Gert Prins, Frans Bosch en Henk van Gelder. 
Mei 2013 

 
 
 
 

 

http://www.grauwekiekendief.nl/
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Mannetje of vrouwtje 
 
Half februari moest ik bijkomen van een operatie. Daarvoor lag ik vaak op de bank in de kamer. 
Noodzakelijkerwijs was daarbij mijn blik meestal op hogere delen van de bomen gericht dan anders. 
Was het hierdoor dat ik een ongewoon vogeltje zag dat zich gedroeg als een specht? Met behulp 
van verrekijker en fototoestel konden Hilary en ik het de naam van Kleine bonte specht geven. 
Mannetje of vrouwtje, rood of geelbruin voorhoofd? We zijn niet zeker, je krijgt vooral de rug te 
zien. 
Begin april vestigde zich voor het eerst  een bosuil in de nestkast die ik tien jaar geleden speciaal 
voor hem/haar  had opgehangen. Het was een met een grijzige kleur. Na een week bleek een 
tweede uil erbij gekomen te zijn, meer rossig/oranje van kleur. Hilary en ik konden het niet eens 

worden wie het mannetje was. Is bij uilen het 
mannetje de nestbereider zoals bij ooievaars? 

Op 21 april  werd ik wakker van lawaai; het was een 
ritmisch gebons, een per anderhalve seconde, 
ergens in huis en het was drie uur. Ik ging op 
onderzoek uit: op de benedenverdieping deed ik 
zoveel mogelijk licht aan, maar er was geen onraad 
en het was duidelijk dat het geluid van boven kwam.  
 
Dit huis heeft op de tweede verdieping een loggia, 
ook wel een inwendig balkon genoemd. Dus een 
vierkant uit het dak uitgesneden met verticale 
wanden rondom een terrasje. Het gebons was 
opgehouden  toen ik de trap op ging.  
Ik liep naar de deur die toegang geeft tot de loggia. 
Door het raam daarvan keek mij een marter aan. 
Hij/zij (?) hing met zijn voorpootjes aan de deurkruk 
en leek wel zo de deur te willen openmaken. Ik 
schrok, gaf een tik tegen het glas. Hij liet zich vallen 
en rende naar de laagste rand van de loggia en 
begon te springen naar die rand die hij net niet 
haalde en op de trespa bekleding kreeg hij geen vat. 

Hij sprong alsof hij op een trampoline bezig was, daarmee het ritmische gebons producerend. Hij 
haalde, zo mat ik later, 139 centimeter hoog. 
Hilary bedacht dat een kleed over de rand gehangen de oplossing kon wezen. Ik trok een stugge 
spijkerbroek aan, laarzen en handschoenen en hing een sprei zo, terwijl de marter in een hoek 
kroop. Nadat ik mij in een ander hoekje  teruggetrokken had, sprong de marter enige keren naar de 
sprei daarbij bloedstollend krijsend, tot hij doorkreeg wat de bedoeling was. Hij klom in de sprei en 
verdween over de rand. Het werd stil boven. 

Rust keerde weer. 
 

 26-04-2013                                                                                                                              Bert Jellema 
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Vogelzangexcursie in de Duursche Waarden 
 
Een select gezelschap struinde onder de bezielende leiding van Adrie Hottinga door de Duursche 
Waarden. 
 
 Zaterdag,18 juni j.l. om 7.30 uur  verzamelden we op het parkeerterrein van de pont naar Wijhe. 
Eerst namen we een kijkje in de vogelhut. Daar viel niet veel te beleven. Het water stond al erg 
hoog. Dus reden we naar het parkeerterreintje bij het laarzenpad in Fortmond. Vandaar liepen we 
naar waar het ons eigenlijk om te doen was: de meidoorn- en hondsroosstruwelen in de 
uiterwaarden van de IJssel. 
We beklommen eerst nog even de toren om de twee ooievaarsjongen op hun nest te zien zitten. 
De zangvogels zongen dat het een lieve lust was, allemaal door elkaar uiteraard en verstopt in het 
groen. Ze gaven een geweldig concert. Dat was nu juist het leuke van deze excursie. We zouden de 
vogels alleen kunnen herkennen aan hun zang. Het enige vogeltje dat zich even liet zien was een 
kneu. 
 
Adrie vertelde intussen ook nog over de plannen met dit gebied. De plassen worden nog door een 
geul met elkaar verbonden. Het was zeer drassig en er groeien hele velden met gele lis. De Schotse 
hooglanders die het terrein begrazen lusten ze niet.  
Vanaf de achterkant van de plas waar de vogelhut op uitkijkt, konden we de nesten van de 
aalscholvers zien. Adrie wilde eigenlijk om de tweede plas heen lopen, maar het water stond te 
hoog. Opvallend was het grote aantal grote en kleine dode vissen in die ondiepe plas. Één buizerd 
vloog er rond. 
We liepen langs de verbaasde runderen terug langs de IJssel. Daar zwommen twee paartjes grauwe 
ganzen met acht en elf pullen! 
 
Toen besloten we nog een kijkje te nemen in een heel ander biotoop. Het bos naast “camping het 
Haasje” met zowel loofbomen als naaldbomen. 
Daar hoorden we onder andere de glanskop en het goudhaantje. De Salomonszegel groeide en 
bloeide er als nooit tevoren. Langs de weg dikke bossen schaafstro. 
Terug bij de pont bedankten we Adrie hartelijk voor deze fijne excursie en Matthijs voor het 
meeslepen van de (ongebruikte).telescoop. 
 
Er zijn 70 soorten waargenomen o.a. fitis, tuinfluiter, spotvogel, kneu, grasmus, tjiftjaf,heggenmus, 
braamsluiper, vink, groenling, putter, zwartkop, boomklever, staartmees, roodborst, winterkoning, 
lepelaar, bergeend en krakeend. 
Een kleine greep .De volledige lijst is op te vragen bij Matthijs Bootsma. 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margriet Maan  
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Wilde  planten krijgen een streepjescode 
 
Barcode Flora en Fauna 
 
Het Nederlandse Centrum voor Biodiversiteit, NCB Naturalis in Leiden, houdt zich al sinds 2011 
bezig met het genetisch in kaart brengen van onze flora en fauna. Het werkt mee aan het opzetten 
van een internationale database met DNA-gegevens van levende organismen: de Barcode of Live 
Database  (BOLD).  
DNA is opgebouwd uit vele bouwstenen, nucleotiden, op te delen in vier soorten. De volgorde van 
die bouwstenen, de sequentie, is uniek voor ieder levend organisme. Met zeer geavanceerde 
laboratoriumtechnieken is het mogelijk die sequentie te bepalen: de DNA-barcode, ook wel de 
streepjescode genoemd.  
 
Barcode Flora 
Medewerkers van Floron en NCB Naturalis werken samen aan een nieuwe herbariumcollectie van 
vaatplanten in Nederland: een verzameling planten waarvan het DNA is bepaald. Van die planten is 
een stukje weefsel genomen en daaruit is de sequentie bepaald. Planten die in het verleden lastig 
waren te onderscheiden en waarvan verwantschap moeilijk was te bepalen, krijgen zo een 
duidelijke soort-, geslachts- en familienaam.  
Bij het verzamelen van wilde planten zijn sinds juni vorig jaar ook tientallen vrijwilligers van Floron 
ingeschakeld. Die vrijwilligers wonen verspreid over Nederland en weten in hun eigen gebied 
gevraagde soorten te staan. Zij kunnen inloggen op een website en planten reserveren. In de 
bloeitijd van de gereserveerde plant gaan ze op zoek naar een vindplaats en maken een fotootje 
van de plant. Vervolgens worden de coördinaten van de vindplaats bepaald en wordt een 
bladmonster genomen dat wordt opgestuurd naar Leiden. Thuis wordt de plant gedroogd en later 
opgestuurd. 
 
Floristen 
Van de KNNV plantenwerkgroep Epe/Heerde zijn Ger Breman en ik deelnemende vrijwilligers aan 
dit tweejarige project. De andere leden van de werkgroep geven geregeld vindplaatsen van 
gevraagde soorten door en helpen bij twijfel met de determinatie. Stel dat je een verkeerde plant 
opstuurt! Daarvoor word je door de groep behoed.  
Heel enthousiast werk ik sinds vorig jaar mee aan dit project. Zoeken naar planten en die  
bewonderen is vanzelfsprekend de hobby van iedere florist. Meewerken aan een wetenschappelijk 
project geeft dat nog een extra accent. In ons huis zullen ook deze zomer weer vele planten liggen 
te drogen in Gouden Gidsen en Telefoonboeken. Ook met heel gewone soorten als Zevenblad, 
Robertskruid en Brem om er maar enkele te noemen. Ook daarnaar wordt gevraagd. Toch krijg je 
een enorme kick als je een zeldzame soort weet te ‘bemachtigen’ en in te sturen. Laatst heb ik 
enkele polletjes Muizenstaart gevonden met het gevolg dat ik die hele dag met een glimlach 
rondliep.   
websites met informatie over dit onderwerp:  
 
http://www.floron.nl/Meedoen/DNABarcoding/ 
http://www.verspreidingsatlas.nl/floradna/ 
 
Mocht u in onze omgeving een plant weten te staan die op 
bovenstaande website nog niet is gereserveerd, mail het 
dan a u b naar  : h.verstraaten@planet.nl 

Hetty Verstraaten 

 
 

http://www.floron.nl/Meedoen/DNABarcoding/
http://www.verspreidingsatlas.nl/floradna/
mailto:h.verstraaten@planet.nl
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 Jagen en verzamelen  

Het is leuk om te zien hoe het daarmee gegaan is het 
afgelopen jaar.  
Natuurlijk komen er ieder jaar vogels op de rijpe 
zaden en vruchten af. In het voorjaar zitten de 
eiken, die met klimop begroeid zijn ,vol 
lijsterachtigen ;vooral de Koperwieken komen van 
de klimopbessen eten vóór ze naar het Noorden 
vliegen. 
Met argusogen houd ik de peultjes in de gaten. Heb 
ik dit jaar muizen die niet van peultjes 
houden? Dan mag ik die lekkere groente zelf 
opeten! 
Aardbeien groeien uitstekend op zandgrond en ze 

smaken voortreffelijk maar helaas ook met een strak net ter bescherming en na een overvloedige bloei 
verdwijnen de nog helemaal groene vruchten als sneeuw voor de zon: muizenwerk! 
 
De rode bessen die het hier ook goed doen moeten ook achter een stevig net/slot en grendel. Jammer 
maar deze keer was ik te laat, in recordtijd was de zaak leeg gegeten. 
Ook vind ik dikwijls nog groene hazelnoten ,de kern is dan nog wit en zacht. Eekhoorns en 
Boomklevers zullen daar wel achter zitten. Boomklevers eten ook zaden van de Reuzenbalsemienen. 
 
Dit jaar was voor mij nieuw dat Goudvinken en Glanskopmezen op onrijpe kamperfoelie zaden 
foerageren. Deze wilde planten zijn al oud en bloeien heel lang door.  
Verder zijn de merels heel druk in het Sporkenhout bezig geweest. Kan me niet herinneren dat ik het 
eerder waargenomen heb. Het afgelopen jaar hadden de Sporken wel heel veel bessen met veel Merels 
opbezoek. 
 
Tegen beter weten in is er nog altijd een moestuintje. Het is zo spannend de rijtjes te zien opkomen. 
Soms staan er in de zomer in één van de bedjes steeltjes! Die horen bij de sperziebonen. Ree is langs 

geweest en heeft blad en bloemen er af gerukt. 
Glanskoppen, boomklevers en Merels eten van de 
taxus bessen.  
Deze zomer was er weer een hele drom 
vingerhoedskruid. Prachtig! 
Later stonden daar lange kale stengels. Muizen 
klimmen daar pijlsnel in, knagen daar één vrucht af 
en racen dan naar hun holletje. Wie zorgt heeft wat 
in de winter, een heel werk voor zo'n kleine muis. 
Jammer om als mens maar weinig te kunnen 
proeven van wat er in je tuin wil groeien maar wij 
kunnen tenslotte, gewapend met een beursje, op 
jacht gaan in de supermarkt! 

 
                                                                                                                                                       

Louk Witkamp 
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Waargenomen 
 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. 
 

VOGELS 

op 14 april een pestvogel, vermoedelijk vrouwtje in de tuin van de Torenweg 38, Epe. 

                                                                                                                             WillenVeefkind.  

Dit voorjaar verschillende broedpaartjes dagelijks langs zie komen.: Grauwe- en een Bonte 

vliegenvanger, Zwartkoppen, Goudvinken en Staartmezen , Zanglijster., Merels, "gewone" Mezen,  

" Winterkoning en "de" Roodborst.  

                                                                                                                                    Micky Marsman. 

 
ZOOGDIEREN 

9 april 2013 Das (man), verkeerssslachtoffer op de Vaassense binnenweg tussen de 

Kiefkampseweg en de Laarseweg, Vaassen. Harry van Diepen.  

 

Puzzel:Waar is deze foto genomen? 

 

 
    Oplossing in volgende natuurklanken. Oplossing vorige puzzel: Vosbergen 

 
Bronvermelding tekeningen en foto’s 

 Voorplaat  - Heimans en Thijsse. Van Vlinders, Bloemen en Vogels. 

 Foto’s voorjaarskamp – Ger Breman 
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 Kalkgrasland op helling. Voorjaarskamp  

 
   
 

Grote bosaardbei                                                                 Zwartblauwe rapunzel.   
Foto’s;  Ger Breman 



28 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
[ 

  

Geoorde fuut. 
Zuidlaardermeer 
 
Foto; Frans Bosch. 

 
 
Grutto 
 
Foto; Adri Hottinga. 

Passie voor kievitsbloemen  Foto; Wietske van Apeldoorn 




