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Stuurpraat  
 

Na een koude winter en lente, brak de echte zomer in juli en augustus door. Terwijl de 
vlinders zich eerst maar mondjesmaat lieten zien, kwamen later bijzondere waarnemingen zoals de 
Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder (zie het artikeltje elders in het blad) en Gele 
luzernevlinder. De Keizersmantel is vooral gezien Wapenveld, Heerde en Vaassen. 
Wat jammer dat Bertus Hilberink, jarenlang coördinator van de Insectenwerkgroep, dit niet meer 
mee kon maken. (zie elders in het blad In Memoriam) Bertus was een goede organisator en voor zijn 
overlijden heeft hij een schenking van 1000 euro voor onze afdeling van de KNNV geregeld. 

 
De 1000 Soortendag zaterdag 31 augustus 

Wij hebben de zomer afgesloten met onze tweede 1000 soortendag. Het gaat natuurlijk niet zo zeer 
over de 1000 soorten maar meer dat alle werkgroepen samen bezig zijn. De meeste excursies vonden 
plaats in de buurt van de IJssel, waarna we te gast waren bij Bertina Heijnens in Welsum. 
De eerste excursie was al op vrijdagavond bij de Bonenburg in Heerde onder leiding van Frans Bosch. 
Wij zagen en hoorden 4 soorten vleermuizen; hoorden omdat Frans batdetectors gebruikte die het 
mogelijk maakten de hoge en meestal onhoorbare geluiden van vleermuizen te verlagen en ook te 
vertragen. De verschillende geluidspatronen maken het dan mogelijk om de vleermuizen niet alleen  
op naam te brengen, maar ook hun onderlinge contactgeluiden en wanneer ze prooi vangen te 
horen. De avond werd afgesloten door een bosuil die roepend, laag over het kanaal vloog. 
 
  De planten- en de vogelwerkgroepen waren erg tevreden met hun excursie in de buurt van 
de Grote Voorn; de uiterwaarden tussen Veessen en Welsum. Een jonge Zeearend, de zogenaamde 
“vliegende deur” was spectaculair, maar ook de grote aantallen Grote zilverreigers, de Lepelaars, een 
Paapje en een Tapuit maakten een geslaagde middag. 46 soorten vogels zijn gezien; wat minder 
misschien dan op een stille vroege ochtend. Er waren 200 planten- en mossensoorten gezien; de 
leden waren erg druk met determineren van bv Karwijvarkenskervel, Fraai duizendguldenkruid, 
Rapunzelklokje, Slanke waterweegbree (niet de smalle) en Liggende ganzerik. Mariet van Gelder was 
blij met het Sponswatervorkje, een levermossoort. 
 
  De Insecten werkgroep heeft 30 soorten gezien, waaronder een aantal libellen, zoals de 
Paardenbijter (die helemaal geen paarden bijt!) Een gebied dat regelmatig onder water komt te 
staan is minder geschikt om een groot aantal insecten te herbergen. 
 
  De Paddenstoelen werkgroep ging naar het Kloosterbos bij Wapenveld, dat ook aan de IJssel 
grenst. Helaas was Janus Crum ziek, maar de groep werd door Lucie Wessels en Anna Adams 
deskundig geleid. Zij hebben 38 soorten paddenstoelen gevonden; het was nog vroeg in het seizoen 
en misschien een beetje droog voor paddenstoelen. De dag werd afgesloten in de prachtige 
struintuin van de familie Heijnens met zeer welkome koffie en thee na een lange middag in het veld, 
gevolgd door een drankje en een hapje. Ook hier, rond de uitgegraven poel werd ijverig naar plantjes 
en beestjes gekeken. 
Het is zeer waardevol om een activiteit met alle werkgroepen samen te hebben, hoewel het een 
puzzel blijft om een terrein te vinden dat geschikt is voor alle werkgroepen. 
 

Wij gaan nu het winterseizoen in met lezingen en andere bijeenkomsten om ons verder in de 
natuur te verdiepen. En plannen maken, natuurlijk, voor volgend jaar. Het bestuur wenst u een fijne 
herfst. 

Hilary Jellema-Brazier 
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1000 soortendag een succes! 

 
Het is voor de 2e keer dat onze afdeling een 1000 soortendag organiseert. Doel is om zoveel mogelijk 
soorten planten en dieren op een dag te “scoren”, maar zeker ook om gezamenlijk bezig te zijn in de 
natuur. 
 
Deze keer is er gekozen voor het nieuw ontwikkelde natuurgebied : Hoge Waard en Grote Voorn aan 
de IJssel tussen Veessen en Welsum. Het weer was prima al had de wind wel iets minder gemogen. 
Alle werkgroepen waren vertegenwoordigd en een bont gemêleerd gezelschap ging in groepen aan 
de slag. Ieder op zijn eigen interessegebied: planten, vogels, insecten en paddenstoelen. De avond 
ervoor werden de vleermuizen al geteld.  
 
Na afloop werden de resultaten gedeeld in een bijeenkomst op de boerderij voor Natuureducatie en 
Natuurbeleving van Bertina Heijnens in Welsum. Daar werd ook duidelijk dat de plantenwerkgroep 
vals gespeeld heeft. Zij waren al ’s morgens vroeg op pad gegaan om zoveel mogelijk te vinden. 
Daardoor hadden ze veel meer tijd dan de anderen. De fanatiekelingen!! 
 
De insectenliefhebbers waren redelijk tevreden. Ondanks de harde wind hebben ze toch leuke 
waarnemingen gedaan. De paddenstoelen werden niet in grote aantallen gevonden. Het is blijkbaar 
nog te droog. Vogels zijn er genoeg te zien daar aan de IJssel. Hoogtepunt blijft natuurlijk de 
waarneming van de Zeearend.  
 
De 1000 soortendag is niet alleen interessant voor wat je waarneemt, maar biedt ook een 
ontspannen gelegenheid om weer eens bij te praten met leden van andere werkgroepen. Ons bindt 
de liefde voor de natuur en het is leuk om dat te kunnen delen. 
 
Dank aan de organisatoren! 

Henk van Gelder 

  

FOTO: HENK VAN WOERDEN  
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Algemeen programma najaar 2013 
Donderdag 
26 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 
13 oktober 
 
 
 
 
Donderdag 
24 oktober 
 
 
 
 
 
 
Donderdag  
28 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 
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. Na 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 ijzerertsindustrie 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 
 
De traditionele afdelings-excursie Paddenstoelen 
Het startpunt is opnieuw op de parkeerplaats achter het Hertenkamp aan de 
Dellenweg in Epe. 
Aanvang 14.00 uur en terug omstreeks 17.00 uur, maar het is goed mogelijk de 
lengte en daarmee de tijdsduur, persoonlijk aan te passen. 
 
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 
 
Dialezing, Martin Jansen over Kleine zwanen op het Veluwemeer 
Martin Jansen is al jaren Wetland Wacht voor de Veluwerandmeren. Kleine 
zwanen en andere watervogels zijn z’n grote passie. Tussen de 2500 en 5000 
foerageren in het najaar op de kranswiervelden van het Veluwemeer. 
De laatste jaren heeft hij door onderzoek veel kennis opgedaan over de staat 
van deze kranswiervelden in relatie tot de populatie van de Kleine zwanen. 
Een boeiende lezing over een soort waarvan een groot deel van de 
wereldpopulatie in onze directe omgeving overwintert. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Leden voor ledenavond 
Zoals elk jaar in december weer de leden voor ledenavond. Aan de vorm zijn 
geen beperking gesteld. Het kan een korte vakantie impressie zijn, een kort 
verslag een reis, maar ook van een onderwerp wat je al jaren boeit vlakbij huis. 
Iets laten zien wat je verzameld hebt. Kortom alles mag, niets moet. Wel is de 
tijd beperkt om zoveel mogelijk iedereen die een bijdrage wil leveren aan bod 
te laten komen. Opgave voor 1 december is daarom ook noodzakelijk, om een 
goed programma te maken met een goed tijdsindeling. 
Opgave kan bij Gerard Plat (g.plat@chello.nl)  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe Aanvang 20.00 uur. 

 

mailto:g.plat@chello.nl


7 
 

 
 

Programma 
Paddenstoelenwerkgroep  

 
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 avondbijeenkomsten, die nog afgesproken moeten worden. 
Tenslotte is er nog de traditionele publieksexcursie op zondag  13 okt. 2013. 
  
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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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 Mossenwerkgroep Epe/Heerde, Zwolle 
 
Zaterdag 14 september  13.00 - 15.00 uur: 
IJsseloever en Katerveersluizen bij Zwolle   (200-501) 
Verzamelen: Parkeerplaats aan het eind van de Spoolderbergweg, bij de oude IJsselbrug;  
 dat is tegenover Woonzorgcentrum De Venus (Spoolderbergweg 19) 
 Donderdag 19 september, 19.30 uur: 
 Determinatieavond bij Mariet. 
 
Zaterdag  12 oktober   13.00 - 15.00 uur: 
Landgoed Tongeren (Anna’s Hoeve)        (191-484)    2e inventarisatie 
Verzamelen:  Parkeerplaats aan het eind van de Chevalierlaan, vlakbij de Molenweg. 
(Route: A28 afslag 16 Elburg/’t Harde, N309 ri. Epe nemen, rotonde: 2de afslag  = Le Chevalierlaan) 
  Donderdag 17 oktober, 19.30 uur: 
 Determinatieavond bij Mariet. 
 
Zaterdag 23 november    13.00 – 15.00 uur: 
Nog niet bekend, Elburg of ’t Loo 
 Donderdag 28 november, 19.30 uur:     
 Determinatieavond bij Mariet. 
       
    
Coördinatoren: Mariet van Gelder (Epe/Heerde), tel. 0578-
693024 
  Herma Visscher (Zwolle), tel. 038-4540282 
(Doe je maar een enkele keer mee, neem dan vooraf even 
contact op i.v.m. eventuele programmawijzigingen.) 
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Programma Plantenwerkgroep 
 
Elke laatste maandag van de maand komen we bij elkaar in de Eper Gemeente Woning, 
 Het Kulturhus. 
 De data: 
- 30 september 
- 28 oktober  
- 25 november 
- 27 januari 2014 
- 24 februari 2014 
Op het programma staat voornamelijk het determineren van wilde planten. Als er buiten niet genoeg 
groeit, zal dat zijn aan de hand van gedroogd materiaal. Waarschijnlijk zal er ook een dia-avond zijn. 
De exacte invulling van de avonden is nu nog niet bekend.  
We ontmoeten elkaar in lokaal 1.18, de Flexkamer, behalve op 25 november. Dan zijn we in de Ds. 
Prinszaal. 
Bent u geen lid van de plantenwerkgroep en wilt u een avond bijwonen? U bent van harte welkom! 
Inlichtingen kunt u krijgen bij de coördinator, Egbert de Boer. Tel 0578 - 57 22 92 of 
edeboer008@planet.nl 
 
 

Programma Insectenwerkgroep 
 
Maandag  Determineren van libellenlarvenhuidjes. Met voorbeelden uit het pas  
 16 september   verschenen boek “Fotogids larvenhuidjes van libellen” gaan we proberen 
   de larvehuidjes te determineren die deze zomer verzameld zijn. 
   Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 

Aanvang: 20.00 uur 
 

Maandag  Henk van Woerden was de zomer op vakantie in Spanje en heeft voor  
14 oktober  ons een mooie diaserie gemaakt van het insectenleven. Vlinders, 
   libellen maar ook kevers en andere toevallige ontmoeting zullen te zien zijn. 
   Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 

Aanvang: 20.00 uur 
 

Maandag  De laatste avond van dit herfstseizoen is gereserveerd voor de invulling 
18 november  de leden van de werkgroep. Diverse onderwerpen op insectengebied zullen 
   deze avond aan bod komen. 
   Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 

Aanvang: 20.00 uur 
 
 

Programma Vogelwerkgroep 
 
Zondag , 22 december 2013. Op deze dag vindt de jaarlijkse PTT telling plaats. Dit jaar voor het eerst 
de Rudi Heideveld PTT Telling geheten. Verschillende groepen tellen de vogels op verschillende 
punten gedurende 10 minuten. Dat gebeurt al jaren en zo krijgen we een mooi beeld van de stand 
van zaken in de regio. Na de telling is er een gezellige bijeenkomst met een stamppottenbuffet. Voor 
tijden zie de website van de KNNV.   
 

mailto:edeboer008@planet.nl
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In Memoriam 

 
 Bertus Hilberink 

 
Op 5 juli 2013 is Bertus Hilberink overleden. Op de eerste excursie van de Insectenwerkgroep, dit 
jaar, in het Vossenbroek was hij nog aanwezig. Er vlogen honderden Oranjetipjes en dat deed hem 
zichtbaar genoegen. Bij een van de vennetjes vertelde hij enthousiast over de Oeverlibellen die hij 
daar vorig jaar had gezien. Over hoe het ging na zijn operatie was hij minder open. Wel vertelde hij 
dat het wel redelijk ging, dat hij nog prima kon wandelen, maar dat hij liever niet meer allerlei 
gegevens van de excursies wilde invullen. Voor de excursie in juni meldde hij zich af. Kort daarna liet 
hij ons weten dat het wat minder ging. Maar dat wij enkele weken later zijn overlijdensbericht 
ontvingen overviel ons volkomen. 
Vlinders en libellen waren zijn grootste liefhebberij binnen de insectengroep. Hij liep al jaren een 
vlinderroute bij de visvijvers in het Kievitsveld bij Vaassen. Dit werd allemaal netjes genoteerd in een 
schriftje en eens per jaar doorgegeven aan de Vlinderstichting. Sinds vorig jaar telde hij vlinders en 
libellen in het Vossenbroek. Begin dit jaar hebben wij dat in overleg omgezet in een libellen 
monitoring route. We hopen de waarnemingen te bundelen tot een document wat zal bijdragen tot 
het kunnen volgen van de diversiteit van vooral de libellen die voorkomen in het Vossenbroek. 
Wij zullen ons Bertus vooral herinneren als een mens die altijd open stond voor anderen. Iemand die 
uiterst serieus en precies zijn taak als coördinator van de Insectenwerkgroep uitvoerde. Die door zijn 
enthousiasme er aan heeft bij gedragen dat er binnen de Insectenwerkgroep, een goede basiskennis 
voor vlinders en libellen aanwezig is. 
Wij zijn Bertus hiervoor veel dank verschuldigd.  

Gerard Plat 
 

 
 
 
Els Koopmans-Grommé 
 
Kort voor het verschijnen van deze Natuurklanken bereikte ons het bericht dat op zaterdag 7 
september ons erelid Els Koopmans in Zwolle is overleden. 
 
Voor onze vereniging is Els een enorme bron van inspiratie geweest. Vanaf 1960, toen het gezin 
Koopmans in Epe kwam wonen, is zij lid van onze afdeling. Onder haar leiding is er veel tot stand 
gekomen. Ons afdelingsblad Natuurklanken hebben we o.a. aan haar te danken. 
 
Graag willen wij in de volgende Natuurklanken aandacht besteden aan al de activiteiten die Els heeft 
ontwikkeld en waarvoor we haar nog steeds dankbaar zijn. 
 
Ons medeleven gaat uit naar Dik en de kinderen en kleinkinderen. 

Hilary Jellema 
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 Uilen ringen   
 

Een jaar of 17 geleden heeft Rudi Heideveld ( † 3-1-2013) een 
nestkast voor Kerkuilen met een opening naar buiten in zijn 
schuur gemaakt. Al vrij snel werd de kast bewoont en werden 
er jongen geboren. 
Echter: toen een andere boer het beheer kreeg over het stukje 
weiland dat grenst  aan het perceel van de familie Heideveld 
ging het even mis. Het land werd een biljartlaken. De uil bleef 
een aantal jaren weg. Gelukkig niet voorgoed, momenteel 
wordt er weer jaarlijks gebroed en de uilskuiken worden 
geringd. Johanna heeft nu de taak van Rudi overgenomen om 
het te regelen. Via Gert de Vos is Bennie van de Brink, een 

ervaren ringer en bekend vanwege onderzoek naar 
Boerenzwaluwen, gevraagd het te komen doen.                                                                                                                                                                       

 
Het werd een hele happening. Kinderen en kleinkinderen zijn uitgenodigd. Gert klimt op de ladder en 
haalt de jonge vogels uit de nestkast, de ouders zijn niet aanwezig. De kuikens gaan in een emmer 
met een doek erover. Het zijn er drie, nog volop in dons. Bennie schat dat ze ca 3 weken oud zijn. Het 
oudste kuiken heeft al een paar veren.   
Vijf kleine meisjes volgen alles gespannen. Och, wat zijn ze lief, maar ze stinken wel! 
Ze vasthouden durven ze wel, om te poseren voor de fotografen.  
Het is 28 juni en het zijn de 1ste uilen die dit jaar geringd worden door Bennie. Twee tot drie weken 
later dan vorig jaar!  
De kuikens worden gewogen. Het gemiddeld gewicht is 300 gram. De vleugellengte wordt gemeten 
en dan krijgen ze hun ring met nummer. Zo is altijd te controleren waar en wanneer de uil is geboren. 
Daarna gaan we naar Geert Kuper. Daar nestelt zowel een Kerkuil als een Steenuil. Voor Gert en 
Bennie is dit een bekend adres. Al jaren controleert Gert hier de nesten en worden de vogels door 
Bennie geringd. Bij de eerste controle worden er 4 eieren aangetroffen in het nest van de Kerkuil. Uit 
latere controles blijkt dat er maar drie eieren zijn uitgekomen. Een van de uilskuikens blijft achter in 
groei en heeft het niet gered. Uiteindelijk worden dus 2 uilen geringd. De ouders zitten op het nest 
en vliegen weg als Gert de kuikens gaat halen. Uit de braakballen blijkt dat het voornaamste voedsel 
van de uilen bestaat uit Veldmuizen (52 %) en verder Bosspitsmuis, Huisspitsmuis en Roze woelmuis. 

Dan is de Steenuil aan de beurt. Deze nestelt in een speciale 
kast in een boom. Bij eerdere controles werden 3 eieren 
gevonden , maar slechts 1 kuiken is overgebleven. Het 
beestje is zit al mooi in de veren en kijkt fel uit zijn ogen. De 
leeftijd wordt geschat op 4 – 4 ½ week. Deze uilensoort is 
aanmerkelijk kleiner dan de Kerkuil. Het gewicht van het 
kuiken is 150 gram. 
 
Uit latere krantenberichten blijkt dat het een erg slecht jaar 
is geweest voor de Kerkuilen. Een slecht muizenjaar zou de 
oorzaak zijn. Extra reden om dankbaar te zijn dat deze vijf 
uilskuikens het tot nu toe hebben gered. 
 

Mariet van Gelder 
  

KERKUILTJE  

STEENUILTJE  
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Spechten in mijn tuin 

  

 
De oude vetbal was erg in trek en de Grote bonte 
specht, een vrouwtje, werd steeds minder schuw, ze 
kwam steeds vaker. De reden bleek dat zij een nest met 
jongen had. Ik zag toevallig op Spring Watch van de BBC 
diezelfde dag, dat spechten hun jong voeden door het 
opgeven van hun maaginhoud. Toen de drie jonge 
spechten uitvlogen werd onze voedertafel, de eerste 
dag, de belangrijkste voederplek. Een van de vogels was 
wat kleiner en onhandiger dan de anderen en wij 
dachten dat het niet goed met hem zou aflopen. Maar 
toen verscheen voor het eerst het mannetje en begon 
hem te voeren, terwijl het vrouwtje al vertrokken was 
met de andere twee. 

Hilary Jellema-Brazier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                   BLAUWE BREMRAAP      FOTO’S; HILARY JELLEMA 



13 
 

 
 

Excursie plantenwerkgroep naar Fortmond  

 
Op een dag in februari of maart stelt Egbert het rooster op voor het zomerseizoen.  
Daarvoor heeft hij met Floron contact gehad over landelijke thema’s, heeft hij uitgezocht welke 
kilometerhokken in onze omgeving nodig bezocht moeten worden en heeft hij een datum bepaald 
voor een woensdagmiddagexcursie. Hoe de omstandigheden op de maandagavonden of zo’n 
excursiedag zijn, daarop heeft hij natuurlijk geen enkele invloed. Gewoon vastleggen en afwachten. 
Dit jaar zit alles mee. Er is tot nu toe, 8 augustus als ik dit schrijf, niet een enkele 
maandagavondzoektocht afgelast wegens regen. En een van de pieken van de zomerhitte viel op de 
excursiedag.  
De excursie ging naar Fortmond, aan de overzijde van de IJssel. Vanwege de 
‘bootreis’ en het fraaie weer kregen we het idee van een schoolreisje. We 
waren zelfs een beetje uitgelaten aan boord van het Kozakkenveer.  
Toch zijn we serieus aan het inventariseren geslagen. Want ook gewone planten 
strepen we natuurlijk. Al snel zaten we met de Flora op schoot te determineren 
om uiteindelijk bij Echt bitterkruid uit te komen. Daarna konden meer 
bijzondere planten gestreept en geteld worden. Van enkele daarvan, zoals de 
Geel walstro en Rode ogentroost, was het vinden te verwachten, maar andere 
‘ontmoetingen’ waren soms een totale verrassing. Te noemen valt Viltig kruiskruid, Hartgespan, 
Geoorde zuring, Groot spiegelklokje en Korenbloem. Het meest verrukt waren we van de ontdekking 
van Loes. Ze zag iets blauws. Salie? Al snel zaten we er met z’n allen geknield omheen, Flora’s erbij en 
om de beurt met een fototoestel aan de slag. Al snel werd het duidelijk: het was een Blauwe 
bremraap, een parasiet op o.a. Duizendblad. Een zeldzame verschijning in het oosten van het land. 
Aan de kust heb je meer kans. Nadat we er voldoende van genoten hadden, hebben we het een 
beetje afgedekt met droog plantenmateriaal om te voorkomen dat het afgegraasd zou worden.  
Nu maar hopen dat de omstandigheden gunstig blijven en het zich uitzaait. Ik verwacht dat we 
volgend jaar weer kijken in die omgeving. Zelfs als een geplande datum een regendag is. Er kan 
zomaar weer een knolletje besloten hebben bloeistengels te vormen!  
 
Wat is Bremraap? Een bremraap is een parasiet, een plant zonder bladgroen, die daarom geen 
fotosynthese kent. De plant is voor zijn ontwikkeling volledig afhankelijk van een gastheerplant. Een 
bremraapzaadje valt op de grond en kiemt alleen in de nabijheid van zijn geschikte gastheerplant. 
Het vormt daar een kiemworteltje dat de wortel van de gastheer binnendringt. Vervolgens groeit 
daaruit een onderaards knolletje, een groeisel van de parasiet aan een gastheerwortel. Na maanden 
of zelfs jaren, men weet niet welke prikkel nodig is, kan zo’n knol bovengrondse bloeistengels 
vormen. Elke bremraap heeft een specifieke gastheerplant. Dat komt meestal bij de naam tot uiting.. 
Bijvoorbeeld: de Distelbremraap groeit op (Akker-)distel, de Klavervreter op Rode klaver en andere 
vlinderbloemigen.  
(samengevat uit Oecologische Flora deel III) 

Hetty Verstraaten 
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De werkgroep Geologie en Landschap naar Drenthe 

 
De tocht (15 juni) was naar Zuidbarge, bij Emmen Met als startpunt het terrein van de familie Jan 
Westerhof, familie van twee van onze werkgroepleden, door wie de contacten gelegd werden. Later 
kwamen we ook nog bij zijn oudere broer Geert Westerhof, die ons vooral boeide met door hem 

gevonden zogenoemde schrapers. 
Hoewel je het ter plaatse niet zo door 
hebt, dat je je op de Hondsrug bevindt, 
is dat wel degelijk het geval. Daarmee 
heb je het over de sporen van één van 
de belangrijkste ijsbewegingen over ons 
land tijdens het Pleistoceen.  
In de loop der jaren heeft Jan Westerhof 
talloze gesteenten op zijn erf gevonden 
en op een hoop verzameld. Telkens 
weer komen er door het opvriezen van 
de bodem weer nieuwe stenen omhoog. 
Hier is Geert Kuper bezig om deze 
stenen te kloven, zodat ze beter 
gedetermineerd kunnen worden, onder 
leiding van Bauke Terpstra. 

 
De oudste ijsbeweging kwam uit Noordoostelijke richting, vanaf Zuidwest Finland en de Aland-
eilanden. Als gidsgesteenten uit die hoek vonden we:  
-Alandkwartsporfier 
-Rode oostzeeporfier 
-Alandrapakivi 
-Alandgranietporfier 
Een latere en jongere aanvoer van ijs en zwerfstenen kwam uit Noordwestelijke richting en schoof 
langs het oerstroomdal van de Hunze in Zuidoostelijke richting naar Duitsland.  
Deze ijsmassa nam vooral veel zwerfstenen op uit Midden- en Zuid Zweden zoals: 
-Dala zandsteen 
-Rodograniet 
-Augengneis 
-Gabbro 
-Dioriet 
-Gneis 
-algemene pofieren en  
-een bijzonder Gelaagd stollingsgesteente zonder deze te kunnen benoemen. 
In dit gezelschap is de Rodograniet een gidsgesteente. 
Ook werd er in Denemarken (waarschijnlijk van het eiland Mon) een fossielrijke kalksteen 
opgenomen die zo in Zuidbarge terechtkwam. 
Geert Westerhof heeft in de loop van de jaren veel ploegvondsten verzameld op zijn terrein in de 
buurt van Zuidbarge. Hij let vooral op steensplinters die hem doen denken aan bewerkte stenen 
werktuigen. Vooral door vondsten van zogenaamde schrapers heeft hij bekendheid gekregen. Dat 
zijn werktuigen om huiden en vlees gebruiksklaar te maken. 
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Hier is het gezelschap rond de tafel die door Geert Westerhof (met pet in overall) is ingericht. 

 
Dank zij onze werkgroep-leden Geert en Dinie Kuper, die ons bij hun familie introduceerden, en 
onder leiding van Bauke Terpstra werd het een zeer geslaagde zaterdag.  

Janus Crum 

Twee bijzondere vlinders 
 

Na een lang koud voorjaar begon eindelijk in juli 
de zomer door te breken. Loes Jansen zat op 
zondag 14 juli buiten in haar tuin achter de 
Eperweg om van het weer te genieten, toen een 
grote vlinder langs kwam en heel tam op een 
struik ging zitten, waar hij zich makkelijk liet 
fotograferen. Hij bleek de heel zeldzame Grote 
weerschijnvlinder te zijn. Hij is slechts bekend van 
een klein aantal plaatsen in Nederland, o.a 
Twente, de grens tussen Overijssel en Friesland en 

het dichtst bij ons in de omgeving van Dieren. De 

waardplant voor de rupsen is vooral de boswilg. 
De Grote weerschijnvlinder leeft in oudere 
loofbossen en wilgenbroekbossen met beschutte 
en zonnige open plekken. 
 
 Een andere vlinder die min of meer van hetzelfde 
biotoop houdt, is de  
Kleine ijsvogelvlinder. Toevallig had de 
Insectenwerkgroep een paar dagen na de 
bijzondere waarneming van Loes, een excursie 
naar Leusveld (gemeente Brummen) gepland om 

de Kleine ijsvogel vlinder te zoeken. 
Donderdag 18 juli was het zeer warm en het bleek 

GROTE WEERSCHIJNVLINDER                  FOTO: LOES JANSEN 

KLEINE IJSVOGELVLINDER                          FOTO: MAX AMMER  
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een perfecte dag om deze mooie vlinders te zien. Bij de eerste open plek in het bos rondom het 
landgoed Leusveld zagen wij de eerste. Veel beginnende vlinderaars die de zomer  generatie van het 
Landkaartje zien, denken de veel zeldzamere Kleine ijsvogelvlinder te hebben gespot. In het boek 
lijken ze inderdaad op elkaar (donker met witte vlekjes), maar de Kleine ijsvogelvlinder is veel groter 
en zweeft  meer dan dat hij fladdert tussen de bomen. De onderkant van de twee soorten is heel 
verschillend, dat is duidelijk te zien als ze gaan zitten. Uiteindelijk hebben wij ongeveer 25 van deze 
prachtige vlinders gezien. Wij hopen natuurlijk dat met meer aandacht voor onze bossen ( vooral met 
het creëren van open en beschutte plekken), zowel de Grote weerschijnvlinder als de Kleine 
ijsvogelvlinder zich in onze omgeving zullen vestigen. Van het Landkaartje kunnen we natuurlijk hier 
nu al genieten. 

 Hilary Jellema-Brazier 
 

 
 
          
 
 

 
 
 
 
  

Bijenmarkt 7 augustus in Epe                                                                    Foto: Adri Hottinga 

 
 

← 
Kroontjeskruid, 
IJsseldijk 
Veessen, ter 
hoogte van de 
boerderij de 
Hollewand. 
Foto: Margriet 
Maan 
                     → 
Waterkruiskruid 
1000soortendag 
Foto: Ger 
Breman 
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Gezamenlijk op jacht naar vis 
 
De parkeerplaats voor vissers in de Welsummerwaarden is voor veel vogelaars een vaak bezocht 
punt geworden. De uiterwaarden zijn er afgegraven in het kader van Ruimte voor de rivier. Daardoor 
is de soortenrijkdom er groot en er zijn ook leuke toevallige waarnemingen te doen. Niet alleen leden 
van onze afdeling, maar ook mensen uit Apeldoorn of Deventer weten de plek te vinden. In deze 
afgegraven uiterwaarden ligt de Grote Voorn, het viswater. 
Op 29 augustus waren hier ruim 150 aalscholvers aan het vissen. Het exacte aantal was onmogelijk 
vast te stellen. Een aantal vogels vloog af en toe een stukje verder en dook dan weer onder. Even 
later werden ze gevolgd door een groep achterblijvers. Als spreeuwen in een weiland haalde de ene 
groep de andere groep in. Ze dreven zo de vissen in een hoek van het water om ze makkelijker te 
kunnen vangen. Daar verbleven de aalscholvers dan even met z’n allen, totdat ze het tijd vonden om 
verder rond te trekken naar de tegenover liggende hoek.  
Van deze activiteit die voor veel rumoer op en in het water zorgde, maakten een tiental zilverreigers 
gebruik. Ze volgden de aalscholvers op hun voedseltocht. Soms haalden ze een deel van de groep in 
om aan de oever de opgedreven vissen op te wachten. Zodra de aalscholvers doortrokken naar een 
ander deel van het water, vlogen de reigers er achteraan.  
Enkele blauwe reigers maakten ook gebruik van de onrust. Zij bleven echter in de dekking van de 
wilgen aan de oever staan en wachtten rustig af tot de aalscholvers op hun volgende rondje langs 
kwamen. Toen de zwarte en witte vogels verzadigd waren, zochten ze gebroederlijk een rustplaats 
op de oever. Een grote groep aalscholvers zat er de vleugels droog te wapperen. Hier en daar 
torende er een zilverreiger bovenuit. 
Op een dag dat er eens geen spectaculaire soorten waargenomen worden, is het bekijken van dit 
jaag- en profiteergedrag toch zeer de moeite waard. 

Frans Bosch 
 

 

Vleermuizenexcursie – 30 augustus 2013 
Gebied: Rondom landgoed Bonenburg – De Grift en Apeldoorns Kanaal in Heerde 
Onder leiding van Frans Bosch 
 
Een mooie avond. Helder en niet te warm of te koud. We gaan 
om 20.l5 uur starten. 
Plaats van vertrek ligt net achter landgoed Bonenburg. Een 
ideale plek om vleermuizen te spotten. In totaal 17 
deelnemers plus een lieve hond. 
Een ideale plek omdat we hier een combinatie vinden van een 
waterrijk gebied, open weidestukken en een landgoed. 
Frans vertelt ons dat er ongeveer 20 soorten te vinden zijn in 
Nederland. In dit gebied zijn er 10 soorten gesignaleerd. Met 
behulp van batdetectors maakt Frans de hoogfrequente 
geluiden van de vleermuizen hoorbaar voor het menselijk oor. 
 
 
Hij kan ook deze geluiden vertragen, waardoor het “getik” omgezet wordt naar een prachtig helder 
fluiten. Grappig is ook dat je aan de ritme van de geluiden kan horen wanneer ze tijdens het vliegen 
iets gevangen hebben. Frans kan aan de hand van de frequentie en ritmes vaststellen met welk soort 
vleermuis hij te maken heeft. Deze geluiden worden vaak uitgelezen op de computer, waardoor er 
beter gedetermineerd kan worden. 

http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/files/photos/01-CIMG5179.JPG
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Vleermuizen maken geluid met hun bek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen natte en droge 
geluiden. Natte geluiden hebben qua tonen een hoogteverschil. Ook het communiceren met elkaar 
gaat via een bepaalde frequentie. Het zijn voornamelijk insecteneters.  Vleermuizen vallen nooit 
mensen aan. 
Ze brengen 1 x per jaar een jong voort. Het vrouwtje wordt in  het najaar bevrucht en de 
zwangerschap vangt  pas in de lente van het daaropvolgend jaar aan. 
 

 
 
Bij een open stuk weiland, wordt de Rosse Vleermuis gezien/gehoord. Het 
is een snelle vlieger met smalle vleugels. De kleur is niet roze maar 
bruin/rood. Boven het weiland zoekt hij voedsel; bijvoorbeeld meikevers. 
Na een rondje vliegt hij door. Ze kunnen zelfs wel tot aan de IJssel vliegen. 
 
 
 
 
 

 
Verder lopend, opnieuw bij een open stuk weiland, horen we (en 
sommige zien) de laatvlieger. Het is niet duidelijk of hij zijn naam 
dankt aan het feit dat hij later uitvliegt dan de andere soorten. 
De laatvlieger is een grote vleermuisssoort met brede vleugels. 
 
 
 

 
 
We hebben geluk want nu laat ook de dwergvleermuis zich horen. De 
dwergvleermuis is de meest algemene soort van Nederland 
Dan bij het Apeldoornskanaal, met behulp van een lamp, zien we de 
watervleermuis. 
 

 
 
De watervleermuis vliegt laag over het wateroppervlak, jagend 
op insecten. Hij vangt ze in de lucht of van het wateroppervlak, 
waarbij hij zijn poten of staartmembraan gebruikt. Hij eet en 
drinkt vliegend. 
Als we teruglopen, herhalen we de truc met de lamp boven 
een stukje van De Grift en inderdaad, hier laat de 
watervleermuis zich ook zien/horen. 
 
 
 
We zijn inmiddels bijna 2 uur verder. De verhalen interessant en boeiend en weer veel bijgeleerd. 
Dank aan Frans voor zijn uitleg en inwijding in de wereld van de vleermuis. 

Yvonne Zeegers 
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Oeverzwaluwen 
 
Vogelwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe en 
Heerde steekt handen uit de mouwen voor broedgelegenheid Oeverzwaluw. 
In 2002 is door het voormalige Waterschap Veluwe, thans 
Waterschap Vallei & Veluwe een oeverzwaluwwand met 90 
nestpijpen in het dijktalud van de Werverdijk in Wapenveld 
gebouwd. De vogelwerkgroep heeft een afspraak met het 
waterschap dat de leden ieder jaar de grond voor de 
nestholten weer opvult. Het waterschap Vallei &Veluwe 
betaald een vergoeding voor het onderhoud en het tellen 
van de bezette broedpijpen.  
 
Op donderdagavond 11 april 2013 hebben negen leden van 
de vogelwerkgroep deze klus geklaard en was de oeverzwaluwwand weer gereed voor broedende 
Oeverzwaluwen. De Oeverzwaluw broedde in de zestiger en zeventiger erg veel langs de IJssel, toen 
er nog natuurlijke oevers waren. In de stijlwandjes konden de Oeverzwaluwen erg gemakkelijk een 
nestholte uitkrabben. Na de verstening van de IJssel is veel natuurlijke nestgelegenheid verloren 
gegaan. Kunstmatige nestgelegenheid, mits jaarlijks onderhoud wordt gepleegd, wordt goed 
geaccepteerd door Oeverzwaluwen. Dit is ook een belangrijke reden voor de vogelwerkgroep om 
jaarlijks de nestpijpen in de oeverzwaluwwand te vullen met nieuwe grond. De omgeving van de 
oeverzwaluwwand tegenover gemaal Veluwe is een belangrijk vogelgebied waar veel vogels gespot 
kunnen worden. Er zijn twee bezette ooievaarsnesten, er broeden Scholeksters op het platte dak van 
één van de bijgebouwtjes van het gemaal Veluwe en in de uiterwaarden broeden Wulpen en ook de 
IJsvogel wordt hier regelmatig gesignaleerd. Onder de daklijsten van het oude gemaal Pauwel 
Bakhuis huist de grootste huiszwaluwkolonie van de Noord-Veluwe; met recht dat het waterschap 
hier trots op is. Maar wie ‘s avonds of ’s nachts de moeite neemt om het veld in te gaan wordt niet 
teleurgesteld; Kerkuil 
en Bosuil zijn 
nachtvogels en 
broeden in de 
omgeving en ook is 
een ontmoeting met 
een das of bever 
eerder regelmaat dan 
uitzondering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten bezetting broedpijpen 
 
 

Aantal  broedparen           

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 4 34 67 65 2 42 19 2 0 7 40 

OEVERZWALUW 

                   HERSTEL VAN DE OEVERZWALUWWAND 
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Uit de tabel valt op dat jaarlijks wisselende resultaten worden geboekt. Er zijn jaren dat de 
oeverzwaluwwand onbereikbaar is door hoog water en de nestholten niet met kleiig zand gevuld 
kunnen worden. De samenstelling van de specie is ook belangrijk aangezien klei snel opdroogt en te 
hard wordt om een nestholte te maken. In het vroege voorjaar moet ook het riet gemaaid worden, 
omdat anders de aanvliegroutes naar de nestholten belemmerd worden. 

 

Voor informatie over de oeverzwaluwwand en de huiszwaluwen kunt u bij de vogelwerkgroep 
terecht. Adrie Hottinga in Vorchten is contactpersoon voor deze activiteiten van de KNNV afdeling 
Epe en Heerde. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Tekst en foto’s: Adri Hottinga 
  

HET EERSTE PAARTJE OEVERZWALUWEN IS EIND APRIL AL ACTIEF 

ACTIEVE LEDEN VAN DE VOGELWERKGROEP  
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Waargenomen 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer: CW.=Cintia Wedemeijer, MA=Max Ammer, MM.= Micky 
Marsman, WB.=Wim Broekman 
Verder Bernard en Elisabeth Willemsen, Harry van Diepen, Marlies Kasperink, Elly ter Steege, D. en I. 
van Roekel, en de Plantenwerkgroep bij excursies. 
 

VOGELS 
Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 
17/06 en een paar dagen later ook nog. 
 Opvallend vertrouwelijk, kwam tot op krap drie meter vanaf mijn open raam kersenpitten 
 kraken. Verklaring: er zaten twee jongen op veiliger afstand te wachten op eten. Tuin 
 Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Koolmees  Parus major 
22/08 Weer eentje met zo’n akelig gezwel aan de kop. Vorig jaar is er ook een aan bezweken en 
 toen zag ik die tumoren ook bij een Goudvinkvrouwtje en bij een Kuifmees. Naar!  
 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Broedsuccessen van deze zomer Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
 Appelvink – zie boven. 
 Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca – aantal jongen ongemerkt uitgevlogen. 
 Gaai  Garrulus glandarius – vier jongen. 
 Goudvink  Pyrrhula pyrrhula – 1 jong gezien. 
 Grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata – 2 jongen gezien, al zelfstandig, wel samen.  
 Grote bonte specht  Dendrocopos major – 2 jongen gezien. 
 Roodborst Erithacus rubecula – 3 jongen, nog gespikkeld maar zelfstandig. 
 Staartmees  Aegithalos caudatus – eenmaal 1 jong gezien. Ouders regelmatig. 
 Winterkoning  Troglodytes troglodytes – 3 of 4 jongen. 
 Zanglijster  Turdus philomelos – 1 jong gezien. 
 Merels, Kool- en Pimpelmezen…. veel. 
  

VLINDERS  

Boomblauwtje  Celastrina Argiolus 
25/07 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
18/08 id. MM. 
Gamma-uil  Autographa gamma  
09/08 Minstens 15 exx. bij de Buddleija. De hele week al vrij royaal aanwezig. Tuin Belvédèreweg 3, 

Epe. MM. 
Keizersmantel Argynnis paphia 
18/08 ♀ Tuin Noorderkampweg, Wapenveld. MJA. 
Koninginnepage  Papilio machaon 
01/08   Tuin Hoofdweg 59, Emst. De hele dag aanwezig op hanggeranium. Liet zich zelfs aanraken en 

begreep blijkbaar dat het een verzoek was om de vleugels te openen , waaraan hij keurig 
voldeed! WB. 

Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 
Eerste paar dagen van augustus regelmatig in de tuin. Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
Landkaartje  Araschnia levana 
01/08 Donkere vorm. Tuin Hoofdweg 59, Emst. WB. 
Oranje Luzernevlinder  Colias crocea 
04/08, 05/08 en 14/08  
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 Langs dijk tussen Kloosterbos en gemaal Wapenveld, minimaal 7 exemplaren. Grootste 
 concentratie op klaverveld vlak voor gemaal. MA. 
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 
01/08 Hoofdweg 59, Emst. WB. 
Vliervlinder  Ourapteryx sambucaria 
10/07 Kwam ’s avonds binnenvliegen, nog net voordat de ramen dicht gingen.  
 Haverkamp 18, Heerde. Bernard en Elisabeth Willemsen. 
 

ANDERE INSECTEN 

Lederboktor  Prionus coriapius 
28/07 ♀ Op de zoektocht naar ’t Vliegend hert in de buurt van Gortel zag Cintia Wedemeijer deze kever.  
 Hij is gedetermineerd door Naturalis en behoorlijk zeldzaam. MA. 
Vliegend hert  Lucanus cervus 
28/07 ♂ Op wond van afgezaagde eikentak. Aan de rand van de parkeerplaats  Vierhouterweg, 

vlakbij T-splitsing Oranjeweg, Gortel. MA.  
 

ZOOGDIEREN 

Das  Meles Meles 
26/07 Dood vrouwtje langs de Eekterweg in Vaassen. Doorgekregen via Harry van Diepen. 
Afgezien van deze aangifte zijn er in de periode van 17 maart t/m 30 augustus nog 28 meldingen 
gedaan van doodgereden Dassen. Ruwweg vijf per maand – toch wel erg! MM. 
 

AMFIBIEËN/REPTIELEN 
 
Hazelworm Anguis fragilis met jong exemplaar 
22/07  Soerel, zuidelijke leemkuil. Excursie plantenwerkgroep 
 (Zwarte) Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara 
21/08 Aan de Heideweg in Emst zag Marlies Kasperink zo’n toch wel zeldzaam dier. Aanmaak van 
 een overdosis  melanine, een zwarte of bruine kleurstof,  geeft zwarte exemplaren. Het 
 komt bij verschillende diersoorten voor maar is minder bekend dan albinisme, waarbij het 
 pigment ontbreekt. Harry van Diepen gaf deze bijzondere waarneming door. 
 

PLANTEN 

Addertong  Ophioglossum vulgare 
22/07  Soerel, noordelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Berghertshooi  Hypericum montanum 
22/07  Soerel, noordelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Blauwe bremraap  Orobanche purpurea 
17/07 Fortmond, excursie plantenwerkgroep 
Bochtige klaver  Trifolium medium 
22/07  Soerel, zuidelijke leemkuil, massaal, excursie plantenwerkgroep 
Bosanemoon   Anemone nemorosa 
22/07  Soerel, zuidelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Fraai hertshooi   Hypericum pulchrum 
22/07  Soerel, noordelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
22/07  Soerel, zuidelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Geoorde zuring   Rumex thyrsiflorus  
17/7 Fortmond,  massaal, excursie plantenwerkgroep 
Gevlekte rietorchis   Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa  
15/07 Epe, laagliggend terreintje t.h.v. de Tongerenseweg, excursie plantenwerkgroep 
Groot spiegelklokje   Legousia speculum-veneris 
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17/O7 Fortmond,  massaal, excursie plantenwerkgroep 
Hokjespeul  Astragalus glycyphyllos 
22/07  Soerel, zuidelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Oosterse karmozijnbes  Phyttolacca esculentus 
29/0 7 Kroondomein, percelen Hertenkampsweg, excursie plantenwerkgroep  
Kruipbrem  Genista anglica 
22/07  Soerel, noordelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Liggend hertshooi   Hypericum humifusum 
22/07 Soerel, omgeving zuidelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Rode ogentroost  Odontites vernus ssp. serotina 
17/7 Fortmond,  massaal, excursie plantenwerkgroep 
Rozetkruidkers  Lepidium heterophyllum 
05/08  Elburgerweg, omgeving De Knobbel, excursie plantenwerkgroep 
Schildereprijs   Veronica scutellata 
29/07  Kroondomein, percelen Hertenkampsweg, excursie plantenwerkgroep  
06/08  Landje van Jonker, Elly ter Steege 
Stekelbrem  Genista pilosa 
22/07  Soerel, noordelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Stijve ogentroost   Euphrasdia stricta 
22/07  Soerel, noordelijke leemkuil, excursie plantenwerkgroep 
Viltig kruiskruid  Jacobaea erucifolia 
17/07 Fortmond,  massaal, excursie plantenwerkgroep 
Vlottende bies  Eleogiton fluitans 
12/08  Vossenbroek, tussen A50 en Apeldoorns Kanaal, excursie plantenwerkgroep 
Waterpunge   Samolus valerandi 
12/08  Vossenbroek, tussen A50 en Apeldoorns Kanaal, excursie plantenwerkgroep 
Bosandoorn   Stachys sylvestris 
06/07  Niersenseweg; Vaassen (D. & I. van Roekel) 
Zandblauwtje  Jasione montana 
05/08  Elburgerweg, ’t Harde, diverse plekken, excursie plantenwerkgroep 
Zeeweegbree  Plantago maritima 
05/08  bij kruispunt Tongerenseweg – Elburgerweg (nog steeds aanwezig), excursie 
 plantenwerkgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
   
 
Bronvermelding:  tekening voorplaat 
Peter Nielsen  

 HAZELWORM MET JONG                                                                           FOTO: EGBERT DE BOER 
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Koninginnepage                 Wim Broekman 
 In de tuin, Hoofdweg 59 Emst op 1 augustus 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Lederboktor,  Cintia Wedemeijer 

Oranje lucernevlinders              Max Ammer 

Paardenbijter  
1000soortendag 
 
 
 

       Koekoek 
  Harderbos 

 
Henk van 
Woerden 



28 
 

 
 

 
  Vliegend hert                                                                                            Max Ammer 

 
 

 
 

      Vliervlinder                                                                                           Bernard en Elisabeth Willemsen                                                                                                                                                                                                                    

 




