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Stuurpraat  
 
Na een prachtig voorjaarskamp met als uitvalsbasis Teuven, net over de grens bij Slenaken, begin ik 
met mijn eerste stuurpraat.  
 
We hebben een bijzonder voorjaar. De natuur in Nederland loopt bijna een maand voor in 
vergelijking met andere jaren. De plantenwerkgroep heeft daarom haar programma wat aangepast 
en al in april leuke excursies gehouden naar de weide- en akkergeelster in Welsum, de 

kievitsbloemen langs de Overijsselse Vecht en de 
stinzeplanten bij het Engelse Werk in Zwolle. 
 
De landelijke KNNV heeft een nieuwe website en dit heeft 
ook gevolgen voor onze website. Afgelopen weken is onze 
secretaris Herman Snoek heel erg druk geweest met de 
vernieuwing en aanpassing van onze site. Ga er eens een 
kijkje nemen; het is echt de moeite waard! Gefeliciteerd 
Herman, je hebt er iets moois van gemaakt. Hopelijk 
stimuleert het onze leden die geen kans hebben om actief 
mee te doen in een werkgroep  om zo af en toe toch bij 
een  activiteit aan te sluiten.  
 
In de vorige natuurklanken heeft Mariet van Gelder de 
plannen van de gemeente Heerde over het Transferium bij 
de Renderklippen uitgelegd. Gelukkig kunnen we nu 
melden dat de gemeente afziet van dit Transferium. Dank 
aan de KNNV leden die zich hiervoor ingezet hebben. De 
verdere ontwikkelingen rond de Renderklippen worden 
nauw gevolgd en we  blijven  de gemeente  wijzen op de 
aanbevelingen uit ons Renderklippenrapport.   

De contacten met de opdrachtgever “Groen van de Gemeente” zijn hoopgevend.  
 
Ook met de gemeente Epe is er goede samenwerking. Een aantal leden  van de insectenwerkgroep 
heeft met de gemeente en de Vlinderstichting een 2-tal veldjes 
uitgezocht om de vlinder- en bijenpopulatie te verbeteren. De 
plantenwerkgroep heeft geadviseerd bij de mengselkeuze. De gemeente 
heeft de veldjes ingezaaid, houdt er rekening mee bij het beheer en gaat 
er borden plaatsen om de passanten te informeren. De veldjes liggen in 
de wijk Vegtelarij en aan de Haaksweide. Bij de veldjes wordt een 
informatiebord geplaatst. De insectenwerkgroep heeft toegezegd de veldjes 5 jaar lang te monitoren. 
Dit betekent in het seizoen 1x per week inventariseren en alle gegevens invoeren en verwerken. Een 
hele uitdaging. 
 
Onze vogelaars hebben veel vogels gespot en dit met elkaar gedeeld. Als voorzitter heb ik me op hun 
maillijst laten zetten en zo kwamen er heel wat ganzen voorbij vliegen. Maar ook het serieuze 
inventariseren van atlasblokken voor de SOVON broedvogelatlas heeft hun aandacht. 
Een aantal vogelaars is  naar Lesbos geweest. Hierover wordt vast een verslag gemaakt en dit valt 
dan weer te lezen op onze website. Herman Snoek meldt in zijn artikel over de website dat onze 
reisverslagen vaak worden gelezen. 
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Op 6 september houden we onze 
“1000-soortendag” op het landgoed 
Welna. De werkschuur van de 
houtzagerij heeft alles wat we nodig 
hebben en is een uitstekende 
startplaats voor excursies.  
Ook is er een overdekte veranda waar 
we iets kunnen exposeren of 
determineren.  
Van harte nodig ik iedereen uit om met 

een natuurrijk voorstel te komen. Er wordt altijd gezegd dat zo’n oproep niet werkt, maar als nieuwe 
voorzitter met een  positieve kijk op de mogelijkheden van al onze leden probeer ik het toch. Ik hoop 
dat u zich (of  jij je)  aangesproken voelt. 
 
Onderwijl plenst de regen tegen mijn raam, buiten lijkt het groen nog groener geworden en zingt de 
merel zijn avondlied. Morgen zal er weer zon schijnen is de verwachting. 
 

Wietske van Apeldoorn  
 
 

Financiën 
 
Rabobank Clubkas Fonds 
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur aangekondigd dat wij ons wederom hebben 
aangemeld voor het Rabobank Clubkas Fonds. Dit initiatief van de Rabobank is vorig jaar enorm goed 
aangeslagen; het aantal deelnemende lokale verenigingen was dit jaar dan ook  vele malen groter 
dan vorig jaar. Wij hebben dit jaar een totaalbedrag van € 324,00 mogen ontvangen.                                            
Namens het bestuur wil ik alle leden, die hun stem hebben uitgebracht op de KNNV, enorm hartelijk 
bedanken. 

Contributie 2013 en 2014 
Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik aangegeven dat we volgens de administratie nog lang 
niet van alle leden de contributie over 2013 hadden ontvangen. Inmiddels hebben 35 leden een 
herinneringsbrief gekregen. Ook dit jaar loopt het nog niet zo snel met het ontvangen van de 
contributie. Ik wil dan ook een ieder, die dit nog niet gedaan heeft, verzoeken om zijn of haar 
contributie zo snel mogelijk over te maken. 

Alvast bedankt! 

 Rob van de Burgt, penningmeester 
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Website  
 
Al jaren wordt naast Natuurklanken onze informatie ook via de website verspreid. De laatste jaren is 
de vormgeving opgezet volgens een standaard format van de KNNV en de afgelopen maand volledig 
vernieuwd. 
Omdat er veel energie wordt gestoken in de producten zoals reisverslagen, fotomateriaal en actuele 
informatie, is het zinvol om zicht te krijgen op wie we daarmee bereiken en welke informatie veel 
wordt bekeken. Gelukkig is een mogelijkheid om maandelijks een rapportage te krijgen. Hier een 
korte samenvatting. 
Het bezoek aan onze website geeft het volgende beeld: 
 

 
 
Hierin is het overzicht te zien van het bezoek van juni 2013 tot en met eind mei 2014. Hierin staan 
enkele begrippen. De hits geven elke klik aan die op een van de pagina’s is gedaan. Dat begrip wordt 
wel veel gebruikt om de drukte op de site te zien, maar belangrijker is het aantal bezoeken dat is 
geregistreerd en hoeveel (web)pagina’s zijn bekeken.  
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Hieruit volgt dat we in juni 2013, 40 bezoekers per dag kregen en afgelopen maand mei 2014: 94! 
Een forse stijging dus, die misschien ook vanwege de nieuwe website is veroorzaakt.  Afgelopen jaar 
hebben we per maand tussen de ca. 900 en 2000 bezoekers gehad. KNNV landelijk heeft in die 
periode per maand 35000 – 45000 bezoekers gehad, dus met de 50 afdelingen die we hebben scoren 
we qua aantal niet slecht.  
Uit het overzicht komen de volgende gemiddelde cijfers over het afgelopen jaar: 
Per maand:  1317 bezoekers 
   2863 pagina’s bezocht 
 
Vanuit het overzicht is een verdere analyse mogelijk die ook inhoudelijk beter inzicht geeft. De 
aantallen geven een goed beeld van de belangstelling, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. 
Veel belangstelling krijgen onze pagina’s met rapporten en reisverslagen, het natuurpad en de 
fotoboeken. Ook de pagina’s  “Voor leden “en die betreffende de werkgroepen worden goed 
bezocht.  
 
Niet alleen uit Nederland komt het bezoek. Het is opvallend en soms bijzonder om te constateren dat 
ook uit het buitenland de website wordt bekeken. Veel bezoek uit België, Duitsland, Portugal en zelfs 
Rusland. Andere landen zijn Brazilië, Italië, Finland, de Verenigde Staten en Noorwegen. Incidenteel 
kom ik zelfs Thailand en Oekraïne tegen. 
Vaak begint men rechtstreeks op onze site te zoeken of komt men via de landelijke KNNV-site. 
Daarnaast meestal via de zoekmachine Google uit Nederland of België.  
 
De rapportage geeft een behoorlijk gedetailleerd inzicht. In het bestuur zullen we deze gegevens 
meenemen om te bepalen hoe de website een toegevoegde waarde kan bieden in de communicatie 
over ons werk. De nieuwe opzet met “ nieuwsitems” opent hiervoor al meer mogelijkheden. 
Opmerkingen of suggesties, en zeker ook nieuwtjes die we kunnen opnemen, zijn welkom.  
 

Herman Snoek 
 
 

Algemeen programma 
 

Zaterdag 1000-soortendag op landgoed Welna 
6 september De 1000-soortendag is  dit jaar op het landgoed Welna. We mogen een deel van de 

werkschuur van de zorghoutzagerij gebruiken. Er is ook gelegenheid om een kleine 
expositie of iets van de werkgroepen te presenteren 
De werkschuur wordt door Welna verhuurd aan ’s Heerenloo en gedurende de week 
hebben hun cliënten hier hun  dag besteding. Zij bewerken het  hout van het 
landgoed tot  vogelhuisjes, bijenhotels, brandhout en  houten meubilair. Dit wordt 
ook aldaar verkocht. Zie hun website. 
De werkschuur ligt aan de Soerelse weg nr 11A, bospad ongeveer 50m rechts. Er is 
voldoende parkeerruimte. 

 
De werkgroepen gaan verschillende excursie organiseren en er wordt gekeken of er 
op de avond voorafgaande aan deze dag een nachtvlinder-nacht georganiseerd kan 
worden. Ook is het misschien mogelijk om op datzelfde tijdstip naar vleermuizen te 
speuren.   

                      De afsluiting begint om 16.00 uur  met een presentatie, een hapje en een drankje.  
  Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro. 
  Opgave voor 1 september bij Loes Janssen of Wietske van Apeldoorn. 

Aan het definitieve Programma wordt nog  gewerkt, dit komt op de website te staan. 



 8  
 

 
 

Donderdag  PowerPoint presentatie over het Overijssels Havezatenpad door Gerard Plat 
25 september Een tocht die begint in de “Kop van Overijssel” in de veengebieden van de 

Weerribben en de Wieden. De route loopt vervolgens via het Vechtdal en het 
Reggedal richting Twente. Naast de natuurhistorische ontmoetingen is er in 
Overijssel ook op cultuur-historisch gebied veel te zien, in wat wel “De tuin van 
Nederland’’ wordt genoemd. 

 Historisch landgebruik, de woonhuizen van de textielbaronnen, kastelen en ook de 
Hanzesteden en oude dorpskernen maken deel uit van deze route. 

 Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 
 

Donderdag PowerPoint presentatie over de Weerribben 
30 oktober De Weerribben in de kop van Overijssel is het grootste aaneengesloten 

laagveengebied van NW-Europa. De turfwinning en de grote 
werkverschaffingsprojecten voor en na de Tweede Wereldoorlog hebben het gebied 
ingrijpend veranderd. Ondanks dit ingrijpen, heeft het gebied zijn karakter van 
veenmoeras weten te behouden. De rietvelden, kleine vervenershuisjes en de 
moerasbossen maken het gebied landschappelijk aantrekkelijk. De visotter voelt zich 
er thuis en de flora is zeer gevarieerd. In deze lezing gegeven door Evert Ruiter komt 
de ontwikkeling en de geschiedenis van het veengebied kort ter sprake.  

 Daarna zal vooral de flora en fauna worden belicht. De grootschalige 
natuurontwikkelingsprojecten die op dit moment in hun afrondingsfase zijn,  zullen 
ook belicht worden, evenals de kansen die dit biedt voor de toekomst. 

 Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 
 

Donderdag Ganzen op Spitsbergen 
27 november  Maarten Loonen is universitair docent Arctische Ecologie aan de universiteit van 

Groningen. Hij is tevens wetenschappelijk leider van het Nederlands Arctisch station 
op Spitsbergen. Al ruim 20 jaar onderzoekt hij een aantal maanden per jaar de 
ecologie van poolgebieden en in het bijzonder die van de  ganzen. Deze activiteiten 
vinden plaats bij Ny Ålesund in het Noordwesten van Spitsbergen,  ook wel Svalbard 
genoemd. 

 Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 
 

Donderdag De leden voor leden avond 
11 december Ook dit jaar sluiten we weer af met de traditionele leden voor leden avond. 
 Aan de vorm zijn geen beperkingen gesteld. Het kan een korte vakantie impressie 

zijn, een kort reisverslag , maar ook een verslag van een onderwerp wat je al jaren 
boeit vlakbij huis.Je kunt ook  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 goede tijdsindeling. 
Opgave kan bij Gerard Plat, g.plat@chello.nl 

  Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
    Aanvang: 20.00 uur 
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Programma Insectenwerkgroep 

Zaterdag   Op zoek naar de Bosparelmoervlinder onder leiding van Jan Kuiper. 
5 juli   Een aantal jaren geleden was in het Wiesselse bos een behoorlijke  
   populatie Bosparelmoervlinders aanwezig. Wij willen deze middag  
   kijken of dat nog zo is. De vliegtijd is meestal vanaf half juni tot half 
                juli. Jan Kuiper weet de exacte locatie. 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de 
Elspeterweg in Niersen 
 

Donderdag  Km-hok 482-194 en 195 zijn deze keer aan de beurt. We volgen  
17 juli   zoveel mogelijk de zandpaden in deze hokken. We gaan nog een 
   stukje door tot aan de Eperweg , zodat we op onze laatste excursie
   aan de oostkant hiervan verder kunnen. 
   Aanvang: 13.00 uur. Verzamelen bij parkeerplaats bij de Berghoeve 
 
Zaterdag  De laatste excursie begint bij het Vossenbroek. Vanaf daar gaan we  
28 augustus via Tolweg en de oude spoorbaan zeker ook even kijken bij de 

Kopermolen en het nieuwe terrein bij de overstort vlakbij de A50. 
 Aanvang: 11.00 uur. Parkeerplaats slagboom Vossenbroek 
 
Maandag  De eerste werkgroep avond. 
15 september  Inbreng van diverse leden van de werkgroep. 
   Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 
Maandag   Op deze avond zal er eerste terugkoppeling zijn van het project  
20 oktober  “Vlinder- en bijenvriendelijke tuinen in Epe”.  
   Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 
Maandag  Werkgroep avond onderwerp nog in voorbereiding. 
17 november  Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 
 

Gerard Plat 
 
 

Bosparelmoervlinder        bron Wikipedia 
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Programma Plantenwerkgroep  
 
 
Datum: Kmhok Coördinaten Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 

Ma 07-07 27.43.42 191-481 ? Perceel Oranjeweg Rest. Schaveren Part. Terr. 

Ma 14-07 27.42.15 189-484 Landgoed Welna Rotonde Tongeren 
zuidzijde 

Welna 

      

Ma 21-07 27.43.11 190-484 Landgoed Welna P.v.Maanenspad Welna 

      

Ma 28-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang 
Vossenbroekerweg 

G.Landschap 

      

Ma 04-08 27.35.11 200-489 Dorpshok – Heerde  Rabo, Heerde  

Ma 11-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 18-08 27.44.12 196-484 Dorpshok – Epe  Oenerweg X 
Kweekweg 

 

Ma 25-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 01-09 27.54.31 195-477 Dorpshok-Vaassen Welkoop, Vaassen  

      

Za 06-09    Welna 1000-soortendag 

 

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 altijd mogelijk is dat er wijzigingen in het programma worden aangebracht. 
HET NIEUWE STREPEN – We maken ± 1x per maand een afspraak om op een (mid-)dag een hok te 
gaan inventariseren voor HET NIEUWE STREPEN 
 

Inlichtingen: Egbert de Boer,   0578 – 57 22 92,  edeboer008@planet.nl 
 
 

 

Programma Geologie en Landschapwerkgroep 
We kunnen keuzes maken uit het volgende: 
 
- Excursie Posbank 
- Excursie Oud Wolfheze    
- Excursie Hunnebedmuseum en Geopark 

- IJstijdenmuseum Buitenpost en omgeving Friesland 
- Flevoland natuurpark 
- Alaska/Kamsjatka digitaal 
- Avond programma over een zandverzameling 
- Stenen zoeken omgeving Havelte 

 
Bovenstaande activiteiten staan in willekeurig volgorde; iedereen buiten de werkgroepleden kan 
deelnemen. Neem in dat geval contact met mij op; zie de lijst van contactpersonen achterin 
Natuurklanken. 
 

Bauke Terpstra 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Inventariseren Woesterberg en een Gewone Heispanner 
 
De eerste excursie van de insectenwerkgroep op 26 april was een inventarisatie van een 
kilometerhok met daarin de Woesterberg. Het weer was geschikt (rokjesweer.nl). Dan vliegen de 
vlinders, libellen en andere insecten. De aanlooproute naar het startpunt van ons km-hok leverde 
direct al een achttal oranjetipjes en een aantal koolwitjes op. Grote, kleine of geaderde witjes zijn 
als ze vliegen nog niet zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Hier is wel een formule voor als er 
b.v. heel veel boven een weiland vliegen. Daarover later meer. Eerst even een paar opmerkelijke 
insecten. Ten eerste om de mooie naam, de Smaragdlangsprietmot, een vroege koraaljuffer en een 
aantal groene haantjes op paardenpoep. Welke soort precies, dat hebben we niet kunnen 
achterhalen. Op de Lange Weg vonden we een aantal half opgegeten meikevers. Aan deze weg ligt  
ook de ingang naar het heideterrein van de Woesterberg. De Woesterberg, in eigendom bij de 
gemeente Epe, is het restant van een smeltwaterterras. 
Smeltwaterterrassen zijn afzettingen die gevormd zijn door instortende stuwwallen en smeltwater 
van gletsjers. In Nederland zijn ze aan het eind van het Saalien gevormd. Lees meer hierover in de 
speciale Natuurklanken van 2011 nummer 3. 
Het terrein dat nu te boek staat als “geologisch zeer interessant” heeft erg te lijden gehad van 
grindwinning en andere graafwerkzaamheden. Aan de noordzijde is te zien dat dit tot op de veenlaag 
is gebeurd. Het heeft ook nog gediend als schietbaan, hiervoor zijn een paar zandbulten opgeworpen 
als kogelvangers. Wij keken hier naar grijze zandbijen en zagen er een groentje vliegen. Heden ten 
dage is het langs de bosrand nog steeds in gebruik als oefenterrein voor politiehonden. Daar achter 
ligt een klein heideveldje. 

Uit die heide vlogen  zeer veel gewone 
heispanners op, die als je er wat dieper 
induikt, helemaal niet zo gewoon zijn.     
       
De familie van de spanners zijn vlinders die in 
rusthouding de vleugels meestal vlak 
uitspreiden. De rups is de naamgever van 
deze familie. Deze rupsen hebben slechts één  
paar buikpoten; alle andere families hebben 
vier. Aan het achterlijf zitten twee paar 
schijnpoten, een paar naschuivers aan het 
uiteinde en een paar buikpoten op korte 
afstand daarvoor. Het middendeel van het 
lichaam heeft geen poten en wordt bij het 

voortbewegen steeds in een boog omhoog gespannen, waarbij het achtereind van het lichaam tot bij 
de voorste pootparen wordt getrokken. De Nederlandse naam voor de familie van de spanners is 
afgeleid van deze manier van voortbewegen. Vroeger werden de spanners ook wel meters genoemd 
(Geometridae betekent landmeters). 
De gewone heispanner is een zeer veel voorkomende (dat wel) dag-actieve nachtvlinder. De sterk 
geveerde antennen van het mannetje sluiten verwarring met dagvlinders uit. De grondkleur varieert 
van wit (vooral bij het vrouwtje) tot warm lichtbruin, geelbruin of donkergrijs. Op de voor- en achter-
vleugels zijn de dwarslijnen te zien in min of meer smalle banden. De soort vliegt in twee generaties 
van eind april tot september en overwintert als pop. De rupsen leven op verschillende soorten lage 
kruiden maar vooral op heide. 
Op de terugweg over de Lage Veenweg zagen we behoorlijk aantallen witjes vliegen. Van elk weiland 
heb ik zo nauwkeurig mogelijk een telling gedaan en bij elkaar opgeteld kwam ik aan 81 stuks. De 
verschillende witjes correct op naam brengen, is vaak moeilijker dan gedacht. Je kunt ze 
onderscheiden aan de hand van de grootte, het zwart in de vleugeltip en de onderkant van de 
vleugel. Het klein geaderd witje en het klein koolwitje zijn ongeveer even groot. Het groot koolwitje 
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is een pak groter en geeft de indruk trager te fladderen. Het beste is te wachten tot ze gaan zitten 
maar dit was hier niet aan de orde. Daarom is de volgende formule bedacht: 
tel het aantal met zekerheid vastgestelde exemplaren bij elkaar op. Uit de aantekeningen van deze 
dag zijn dat: 3 klein geaderde witjes, 8 koolwitjes en 5 kleine koolwitjes. Gebruik deze verhouding om 
het aantal ongedetermineerde aantal witjes te verdelen: dat wordt dus 81:16x3=15 klein geaderde 
witjes, 81:16x8=40 grote koolwitjes en 81:16x5=25 kleine koolwitjes. 

Als “bijvangst” van deze excursie is  nog het 
vermelden waard dat voor velen van ons voor de 
eerste keer dit jaar de koekoek werd gehoord; dat 
er een kleine watersalamander werd gezien en dat 
we op de Woesterberg vijf jonge exemplaren van 
de levendbarende hagedis vonden. En tenslotte dat 
er drie maal een zandhagedis werd gespot en één 
prachtig mannelijk exemplaar van deze soort werd 
gezien met een mooie oranje gekleurde onderbuik. 
 

Gerard Plat 
 

 
 

Groeten uit Zeeland 
Onlangs maakte ik kennis met de Plantenwerkgroep van de KNNV 
Walcheren tijdens een excursie. Het was een leuke introductie tot een 
andere flora dan op de Veluwe. De eerste plant die mij op een dijk opviel 
was wat op een afstand leek op een mooie bloeiende witte 
schermbloemige, maar als je naar de bloemetjes keek, bleek het toch 
een kruisbloemige te zijn.  Het was een pijlkruidkers, een plant van 
dijken en verstoorde bermen, die in het voorjaar en begin van de zomer 
bloeit. Ten noorden van Vlissingen is een hele reeks weilanden 
omgetoverd tot Nieuwe Natuur. Niet de gebruikelijke brandnetels, maar 
bos en brede stroken ruig grasland, met vrij liggende fiets- en wandel 
paden.   

 In de bermen waren  
“paardenbloemen rozetten met pukkeltjes”; het was 
inderdaad een composiet: dubbelkelk met een dubbele rij 
omwindselblaadjes, die vrij algemeen in Zeeland voorkomt.  
Een andere opvallende plant van de berm was de zeegroene 
rus. Hij lijkt een beetje op pitrus, maar is fijner en in dikke 
pollen met een fris blauwgroene kleur. Verder zagen wij ruige 
weegbree, heelblaadjes en grote ereprijs. 
 

De vogels zijn natuurlijk ook anders.  Zilvermeeuwen die krabben uit zee vangen. Groepen sternen 
die luid kwetterend steeds in zee duiken, maar ik zie ze niet vaak wat vangen. Een keer zag ik een 
groep van 10 vogels met heel  lange snavels op het strand foerageren. Zouden het watersnippen 
tijdens de trek  zijn geweest?  Een valk die rond ons hoge appartement vliegt en meeuwen opjaagt; 
zou dat een slechtvalk kunnen zijn? Er is nog heel veel te leren.                              

 
Tekst en foto’s: Hillary Jellema – Brazier  
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Verslag Voorjaarskamp in Teuven, België  
 
Vrijdag 16 mei arriveren Jan Hofstede en Jan Polman als eersten, min of meer als kwartiermakers in 
het besproken onderkomen in Teuven, net over de Nederland-Belgische grens.  
 
Zaterdag17 mei komen de anderen. Gerard en Wietske hebben samen gereden; evenals Loes en ik. 
Tijdens de rit door Limburg kilometers met Bonte Wikke begroeide snelwegbermen gezien en daarna 
weer vele kilometers Gevlekte Scheerling, vooral in de middenberm. Wij komen als laatsten aan en 
moeten even zoeken naar de juiste locatie. Dankzij het KNNV-bord van Epe-Heerde komen we eruit. 
Maar we kunnen er nog niet in; er wordt blijkbaar al gewandeld en ook wij besluiten de omgeving te 
verkennen. We lopen een stuk door (of bij) het Bovenste Bos, dat in het grensgebied ligt. De 
begroeiing is heel anders dan die op  de Veluwe, we zien Bosereprijs, Parelgras, Bosbingelkruid, 
Heelkruid, Boszegge en nog enkele soorten die op onze Veluwe niet alledaags zijn. Bijna weer in 
Teuven zien we langs een beekje een sterbladige plant staan die vooral door zijn beharing en doffe 
uiterlijk van Glad Walstro verschilt. Hij wordt meegenomen als een eerste stukje huiswerk, maar ook 
de verdere week lukt het ons niet de soort te benoemen.  
Op de terugweg groet een racefietser ons. Uitzonderlijk gebaar voor dit gehaaste volk; het is de 
eerste die groet onder de tientallen die we al tegen zijn gekomen zijn. Het blijkt Jan Hofstede, eerst 
alleen te herkennen door zijn groene fiets die we in het onderkomen hebben zien staan. Spoedig 
daarna begroeten we de anderen en praten we bij.  
Jan Hofstede heeft gisteren een bijzondere vondst gedaan waar we ook vandaag nog over napraten. 
Hij heeft een van de Bosvogeltjes (een ook hier uiterst zeldzame Orchidee) op de foto gezet. Ondanks 
de geavanceerde voorzieningen van zijn camera staan er helaas geen coördinaten bij. Onder de 
bomen is de satellietverbinding niet altijd snel genoeg. Wij vinden dat toch wel spijtig omdat het 
terugvinden erg moeilijk zal worden. Misschien vindt Jan het ook wel jammer nu hij en zijn vondst 
niet in de boeken zullen worden bijgeschreven.  
 
Zondag 18 mei ’s Morgens wordt Ingrid, onze zevende deelnemer, van het station Maastricht 
opgehaald. Onze eerste gezamenlijke wandeling voert door het bos omhoog en we dalen in 
Nederland weer af naar de Geul. De wandeling geeft me een wat dubbel gevoel: het landschap, 
hoewel op veel plekken grootschaliger dan voorheen, is prachtig. Maar nog meer dan gisteren 
moeten we oppassen voor de vele racefietsers. En sommige percelen zijn toch wel erg groot en 
eentonig van kleur. In het grensgebied staan we even stil bij een oude grenspaal tegen een kolossale 
Wintereik. Vandaag zien we veel vlinders: de Argusvlinder weet ons allen te boeien. Het is zijn 
speciale dag overigens, want ik heb begrepen dat hij net over de grens, in Nederland, massaal 
gevolgd wordt. Hij doet zijn naam eer aan en geeft uiting aan zijn gereserveerdheid door maar heel 
even in de buurt te blijven. Het Boterbloempje (foto pag.16), een geel nachtvlindertje, is veel rustiger 
en laat zich op het Fluitekruid fotograferen. Vervolgens een Klein Geaderd Witje (tot dusverre voor 
mij Koolwitje) en een Gehakkelde Aurelia (wat een bijzondere naam) en dan nog twee, boven de 
Geul om elkaar heen dansende, Bosbeekjuffers. Op een rustplek laat een jonge mees zich van nabij 
bekijken en gaat verder met zijn vliegoefeningen als ik wel heel dichtbij kom. Nog meer fauna: een 
hazelworm kruist ons pad en ook zien enkelen een hermelijn, herkenbaar aan zwarte punt staart en 
witte bef op de hals.  
Op nog kaal akkerland treffen we Inkarnaatklaver die mogelijk hier eerder heeft gestaan als 
groenbemester. Weer in het bos veel soorten varens die voor determinatie meegenomen worden. 
Helaas, naarmate ze langer op de vaas staan wordt dat determineren steeds moeilijker voor mij.  En 
net als bij de paar grassen die daar ook in staan stop ik na een uurtje er mee en ga over op een glas 
wijn.  
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Maandag 19 mei bezoeken we het Hornbachtal. We parkeren in Moresnet en lopen via een fraaie 
route langs Kelmis naar het doel van onze tocht: Staatforst Hornbachtal. Al voordat we in het bos 
langs de beek zijn zien we de eerste plant van de zinkflora: de Zinkboerenkers. Kennelijk is ook hier al  
voldoende zink in de bodem aanwezig. 
Het zijriviertje van de Geul blijkt overigens geen Hornbach maar Lonzenerbach te heten en stroomt 
door bosachtig gebied, op veel plekken omgeven door moeras. Intussen heeft Gerard ons verteld dat 
er in het hele stroomgebied van de Geul voldoende zink in de bodem aanwezig is voor de typische 
flora, maar dat deze in de meeste gebieden niet meer voorkomt door de door stikstof te rijke bodem. 
Algemener soorten verdringen de zink-minnende. Naast deze wetenschap blijven er voor mij 
overigens nog veel vragen over, eigenlijk nog meer dan voor ons bezoek. Op internet blijkt overigens 
veel nadere informatie te vinden. Tijdens de wandeling boven de Geul ontdekt Loes langs het pad 
een enkel exemplaar van de Bleke Schubwortel. Er zijn al zaden gevormd  en aan deze 1 millimeter 
ronde zaden is de plant nog goed te herkennen;  van de bloemen is niet zoveel meer over.  Overigens 
is het  niet geheel juist om van herkennen te spreken: geen van ons gezelschap heeft deze 
zeldzaamheid ooit eerder gezien. Plaatjesboekenwijsheid dus. Een tweede typische plant tref ik aan  
in het moerassige gebied en het pad langs de beek. De soort lijkt het meest op Echt Lepelblad en op 
dat moment nog onvoldoende op de hoogte zijnde  van de complete zinkflora, ben ik verbaasd om 
deze hier aan te treffen. Later wordt me na een mailtje van Wietske en zoeken op internet duidelijk 
dat het Zink Lepelblad is, ook al een zeldzaamheid, die alleen in de omgeving van Moresnet (onze 
vindplaats) voorkomt. 
 
De plek met massale zinkflora komt wanneer we een bocht omslaan ineens verrassend in beeld. We 
staan voor een ca. 1  hectare groot veld vol met de gele Zinkviooltjes (foto pag.17). Hiertussen het 
minder opvallende Zinkschapengras, Vleugeltjesbloemen en het Geelhartje, dat nog in knop staat. 
Een paradijsje, waarin we een halfuurtje genietend uitrusten.  
 
Na deze weide omhoog het bos in. We treffen een tiental exemplaren van de bijna uitgebloeide 
Mannetjesorchis aan. Daarnaast de al eerder ontmoete fraaie flora met Bosbingelkruid, Parelgras, 
Boszegge, Bosereprijs, soms Heelblaadjes en Christoffelkruid. 
In Plombières bezoeken we het zinkreservaat dat als een van de mooiste gebieden met zinkflora in 
Wallonië beschreven wordt. De bodem bevat een grote hoeveelheid aan zware metalen, hier 
neergelegd door de metaalindustrie. Ik blijf het een wonderlijk idee vinden dat dit industrieterrein 
omgevormd is tot een beschermd gebied waar je niet bang bent voor de vervuiling met zware 
metalen (zink, lood en cadmium), maar wel voor het vertrappen van een van de tere zeldzaamheden. 
Hier  opnieuw velden met Zinkviooltjes, Zinkschapengras, Zinkboerenkers en Vleugeltjesbloem, nu 
ook met Zinkblaassilene en Zink Engelsgras. Naast dit terrein stroomt de Geul (brenger van al dit 
goeds) een rots binnen. 
 
Veel verteld  over de flora, maar er is meer gezien. Op een Vleugeltjesbloem wordt de Kleine              
Vuurvlinder gesignaleerd, ook de Kleine Parelmoervlinder en een Boswitje worden gezien. Een 
Koninginnenpage fladdert ons voorbij op weg naar een  tuin met Rhododendrons.  
 
Dinsdag 20 mei op weg naar ons eerste bezoekplek stopten we vrij plotseling bij het beeld van een 
geit, naar ik meen, in Schin op Geul. Reden: Loes heeft tijdens een eerder verblijf in Zuid Limburg  
een bronzen geit gezien die haar erg aansprak. Ze zou deze graag nog eens terugzien. Dat gunnen wij 
haar natuurlijk en kijken met haar uit tijdens de rit. Helaas - deze geit is fraai, maar niet de bedoelde. 
Nabij het spoor door Schin op Geul parkeren we de auto’s en gaan op pad. De tocht voert ,na een 
kilometer, omhoog naar de Däölkesberg (nog moeilijker uit te spreken dan op te schrijven, lijkt me) 
en ligt tussen Oud-Valkenburg en Walem. De berg bestaat uit een kalksteenwand waarin diverse 
uithollingen zijn te zien. Deze grotten zijn niet toegankelijk en de velden in de directe omgeving 
eigenlijk ook niet . Er staat echter zoveel fraais dat een laag prikkeldraadhek me onvoldoende 
weerstand biedt om de flora nader te onderzoeken. Er blijkt vooral Harige Ratelaar te staan, een  
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soort  die zeldzaam is en alleen in Zuid 
Limburg voorkomt. De kleinere en donkerder 
soort wordt als Grote Ratelaar benoemd.  
Via Oud Valkenburg wandelen we over een 
hoogvlakte verder. We treffen op 
braakliggende grond de Klavervreter (foto) 
Deze bleke woekerplant zuigt zijn 
voedingstoffen uit klaversoorten. De 
genoemde benamingen zullen bij iemand die 
de planten nooit eerder gezien heeft, niet 
sympathiek of zelfs vreemd over kunnen 
komen. Door de meeste floristen worden ze 
echter gekoesterd.  
Bij het bezoek van de orchideeëntuin in het 
Gerendal heb ik een wat dubbel gevoel: 
ontkennen dat wij dat ook zijn, smalle 
paadjes, draad en bordjes. Muggenorchis en 
het Soldaatje zijn het sterkst 
vertegenwoordigd. Mannetjesorchis en 
Harlekijn zullen uitgebloeid zijn. Van het 
geslacht Ophrys, zoals de Bijenorchis, zie ik er 
geen. Ik vind het “buiten” dan een stuk 
aantrekkelijker. Na tien minuten lopen we 
langs een helling waar naast Muggenorchis en 

Soldaatje ook Grote keverorchis (foto onder) en een enkele Purperorchis staat. 
We zien vandaag veel wijngaardslakken, een Weidebeekjuffer, de Citroenvlinder en horen een 
Nachtegaal.  
 
Woensdag 21 mei  ’s Morgens wil Gerard het 
broodhalen combineren met het uitbrengen van zijn 
stem. De bakker kijkt hem vreemd aan, want in 
Nederland wordt pas op donderdag gestemd.  
Vandaag naar twee kalkhellingen in Zuid Limburg. 
We bezoeken eerst de Kunderberg, een 
natuurgebied en heuvel, enkele kilometers ten 
westen van Heerlen. Het gebied is een Natura 2000-
gebied en omvat 95 hectare. Na enig zoeken vinden 
we de juiste weg en wandelen langs de heuvelrug 
zuidwaarts. Als voorproefje wordt er halverwege 
het pad, waar het prikkeldraad ontbreekt, de Wilde 
Akelei bekeken. Uitbundig in drie tinten bloeiend, 
ben je geneigd te denken dat het om een 
verwilderde tuinplant gaat. Toch hoort hij hier thuis, 
al is het wel een zeldzame verschijning.  
Het pad buigt na een kleine kilometer naar boven af 
en wij kunnen  door een draaihekje naar binnen. We 
kunnen al het fraais van dichtbij bekijken: er zijn 
veel kleine paden op de helling ontstaan. Het meest 
opvallend is ook hier weer de bedekking met Harige 
Ratelaar en vele meer dan manshoge rozenstruiken. 
Een van de soorten  is de Egelantier, de beklierde 
blaadjes worden fijngewreven om de typerende 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heuvel_(landvorm)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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appeltjesgeur te ruiken. Deze helling is bekend als groeiplaats van tienduizenden Muggenorchissen. 
Die zien we, sommige in bloei, maar het geel van de Ratelaar overheerst nu. De volgende maand zal 
de kleur van het veld in roze veranderd zijn. Verder valt de Veldsalie op; er zijn naast paarse ook 
enkele roze exemplaren. Gerard vindt de erg zeldzame Hauwklaver. Op licht beschaduwde plekken 
bloeit de Grote Keverorchis. Hoe langer je kijkt, hoe meer zijn er te zien. Bij een poel staat veel 
Zeegroene zegge. Daar tref ik ook Jan Hofstede en Wietske, die aandachtig naar iets lijken te 

luisteren. Even later zijn we getuige 
van de aanwezigheid van een 
bijzondere pad. Het mannetje dat zich 
onder stenen schuil houdt, produceert 
af en toe enkele een- of tweetonige 
piepjes. Even later blijkt een pad in de 
poel voor ons te zitten, verscholen 
tussen Zeggen en Waterbies. Hij laat 
zich zowaar fotograferen. Het blijkt dat 
dit de Vroedmeesterpad (foto) is. We 
zijn onder de indruk en realiseren ons 
dat we iets heel bijzonders hebben 
meegemaakt. Gerard laat ons een 
achtergebleven huis van een 
Libellelarve zien. De twee voorpootjes 
omklemmen een brede grashalm. 
 
 

De Putberg is ons tweede doel.  Fraai hellingbos met de typerende planten. Opnieuw Grote 
Keverorchis. In de hellingwand zijn de resten van twee kalkovens zichtbaar. Van een eekhoorn zien 
we alleen maar de staart: hij is meer gewend aan het lawaai van de A67, die hier vlak langs loopt, dan 
aan mensen. Opnieuw zien we de Klavervreter, nog uitbundiger in bloei dan de vorige keer. In het 
bos wordt de Spotvogel gehoord. Op het pad een  loopkeversoort met schitterende rode kleuren. 
Een laatste  wens van mij voor deze dag is een bezoekje aan het niet meer gebruikte rangeerterrein 
van Simpelveld. Als extraatje voor Jan Polman staan er vele in onbruik geraakte wagons op de rails. 
Rond en tussen het spoor veel geraniumsoorten: de Slipbladige-, Kleine-, en de zeldzame Fijne 
Ooievaarsbek en Robertskruid. Verleden jaar zagen we in België de Rozetkruidkers die we hier 
terugzien. Verder bijzondere grassen 
die ik nog even onberoerd laat, Gele 
Kamille in knop, plakkaten Liggende-  
en Kleine klaver. Hier wil ik later in het 
jaar nog eens naar toe. ’s Avonds 
rijden we naar de Amerikaanse 
erebegraafplaats tussen Aubel en 
Moresnet, die gesloten is maar fraaie 
vergezichten biedt. Een bijzondere 
sfeer en locatie, versterkt door de 
chaotisch aandoende wolkenluchten.  
 
Donderdag  22 mei  We bezoeken de 
Voerstreek. Onze wandeling voert 
door twee dorpjes: Sint-
Martensvoeren, onze startplek, en 
Sint-Pietersvoeren. We lopen door 
holle weggetjes waarlangs soms 
dassenburchten te zien zijn. Op de steile kant groeit het vruchtdragende Muskuskruid. De tocht voert 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkoven
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door een enkele decennia geleden aangeplant bosperceel waar we enkele vlindersoorten zien: 
opnieuw de Argusvlinder, die zijn naam te danken heeft aan de vele mooie ogen op de onderzijde 
van de vleugel. Deze naam is afgeleid is van Argus uit de Griekse mythologie. Net als deze figuur leek 
deze vlinder ook zijn omgeving in de gaten te houden, want het blijkt net als de vorige keer 
nauwelijks mogelijk hem dicht te benaderen. Een moeilijk thuis te brengen vogelgezang wordt aan de 
“Spotzwartgaal” toegeschreven. 
Tijdens een pauze vindt een bijzonder groepsproces plaats waarbij het begrip “Groepselfie” ontstaat. 
Gerard heeft ons in ieder geval als een hecht geheel vastgelegd door de groep van bovenaf als aan 
zijn voeten zittend te fotograferen. 
 
De Commanderij van Sint-Pieters-Voeren is een kasteel in Maaslandse renaissancestijl. 
Het is een voormalige commanderij van de Duitse Orde. Een bordje bij een entree geeft aan dat er 
echte voerstroop te koop is. De verkoper vertelt ons graag over zijn appelproducten. Aan de andere 
kant van de commanderij, de uit de 17e eeuw daterende Sint-Pieters stoelkerk met een omvangrijke 
begraafplaats. Over de weg heen, weer heuvelopwaarts. Sommigen herinneren zich dit pad en 
beschrijven deze weg als een .. pad. De geuite term herinner ik me niet meer; het wordt (of was dat 
al) in ieder geval duidelijk dat de stijging zo’n vijftien procent bedraagt. 
Ook vandaag weer een soort bosbeekjuffer en opnieuw een verrassing voor Jan Polman die een 
blauwe oude eend (CV 2) bewonderen kan.  
 

 
 
Vrijdag 23 mei  Na het ontbijt ruimen we samen op. Het afscheid is hartelijk. We hebben een 
geweldige week gehad waarin we niet alleen veel gezien hebben maar ook van het samen optrekken 
genoten hebben. Ook het weer zat mee, de weinige, kortdurende regen stelde niets voor.  Of was 
zelfs een aardige ervaring, zoals de onverwachtse bui tijdens onze avondmaaltijd op het overdekte 

terras. Het is even zoeken naar tegenvallende dingen; die 
moeten voor een compleet beeld ook genoemd worden. Het 
enige dat ik kan bedenken, is wat enkelen tegenviel : het 
douchen met een beperkt aantal waterdruppels.  
Iedereen bedankt voor zijn of haar aandeel! Gerard en Jan, 
bedankt voor jullie organisatorische inzet. We hopen elkaar 
volgend jaar weer te treffen in een oord over de grenzen, en 
we hopen dat Paula en Wim er volgend jaar weer bij zijn….. en 
met hen misschien nog meer leden. 

 
Tekst en foto’s Ger Breman 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Argus_Panoptes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maaslandse_renaissance
http://nl.wikipedia.org/wiki/Commanderij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Orde
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Met de vogelwerkgroep naar Texel 
Er ging een groepje naar Lesbos en een groepje naar Texel.  
Van maandag 21 mei tot vrijdag 25 mei  logeerden we met zijn zessen in een prachtig nieuw 
huisje bij Herberg De Aanleg in Cocksdorp.  
 
Maandag pakten we in Den Helder de boot van 12.00 uur en namen we de tijd om in het zuiden  
van het eiland mooie gebieden te bezoeken. Er woei een harde, koude wind en we kozen de 
beschutting van het struweel bij de Horsmeertjes om een mooie wandeling te maken. 
Van heel dichtbij zien en horen we tientallen fitissen, blauwborsten en braamsluipers. 
Bijzondere planten groeien er ook: lathyruswikke, duinviooltjes en rondbladig wintergroen. 
 
Dinsdag reden we langs de waddendijk en waren we niet weg te slaan bij Utopia. Een zeer geslaagd 
natuurproject waarbij diverse schelpeneilandjes zijn aangelegd. Vogels  maken er druk gebruik van.  
Zoals een kolonie  grote sterns, de noordse sterns (foto pag. 18), honderden kokmeeuwen en allerlei 
baltsende en broedende steltlopers van kluten (foto pag. 18) tot bontbekplevieren. Er zat zelfs een 
verdwaalde sneeuwgors tussen. De sterns offreerden de vrouwtjes kleine visjes. Achter de eilandjes 
in het weiland een grote groep rotganzen met zacht en melodieus gegak. En daarnaast de kleurrijke 
bollenvelden. Een klein paradijs. 
Dan verder naar de vogelhut van Dijkmanshuizen ……en langs de Ysdijk ontdekten we op een 
slikplaatje een zwartkopmeeuw die een vrouw kokmeeuw zonder succes het hof maakte. 
 
Woensdag huurden we een fiets om een tocht door de duinen te maken. We stopten bij het tweede 
uitkijkpunt en wandelden door de Slufter naar zee. Onderweg troffen we een flinke groep 
foeragerende strandleeuwerikken, waar we lang naar hebben staan kijken. Aan het strand aten we 
ons boterhammetje. Bij hotel de Slufter een ijsje gehaald en dwars het eiland overgestoken naar de 
waddenkust.                                                                                                                                                      
Langs de Slufterweg wachtte ons weer een verrassing: tientallen bloeiende harlekijnorchissen        
(foto pag.18). Toch weer even langs Utopia gefietst, waar vlakbij de lepelaars met hun lepels door 
het water dweilden. Het viel ons op dat de vogels op Texel niet schuw zijn. Zelfs de rotganzen (foto 
omslag) schrokken niet van onze telescopen.  
’s Avonds werden de waarnemingen weer op de laptop gezet en de planten gedetermineerd. De 
sfeer was opperbest; plagerijen over en weer; het was een prachtige, zonnige dag.  
 
Donderdag reden we eerst naar de Volharding. Achter de waddendijk was een zandig stuk wad 
drooggevallen waardoor we er gemakkelijk overheen konden lopen om van vrij dichtbij de 
dwergsterns en eidereenden te bewonderen. We raakten aan de praat met een ornitholoog, die het 
gekrijs van de sterns vergeleek met een krassend krijtje op een schoolbord. Een rake typering.  
Bij Cocksdorp doken we de Tuintjes in om vanaf het verderop gelegen uitkijkpunt te proberen 
beflijsters te spotten.  Helaas lieten ze het afweten. Het was warm in de duinen. Er vlogen heel wat 
roodborsttapuiten rond en sommige plekken kleurden diep blauw van de duinviooltjes. 
We eindigden de dag met een heerlijk diner van streekeigen producten in  Herberg de Aanleg. 
 
Vrijdag het huisje schoongemaakt en nog even langs de vogelhut bij Dijkmanshuizen gereden. Het 
orakel voorspelde dat daar een franjepoot zou zitten. Aan het aantal bezoekers was al van verre te 
zien dat het een juiste voorspelling was. 
Langs vele bloeiende bollenvelden in Wieringen en de Flevopolder legden we de laatste kilometers 
af.  We hebben enorm genoten van de gezelligheid en van het prachtige Texel. 
Deelnemers waren Epona Vos, Mariet en Henk van Gelder, Frans Bosch (huurde het huisje), Matthijs 
Bootsma( reisleider) en   

Margriet Maan 
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Klimaatdiscussie 
De werkgroep Geologie en landschap heeft op één van de avond bijeenkomsten een poging  gedaan 
de problematiek van het veranderende klimaat enigszins zichtbaar te maken. Dit was minder 
eenvoudig dan gedacht. Deze materie bleek  zeer weerbarstig en complex. 
In het hierna volgende overzicht volgt een zeer vereenvoudigde weerspiegeling van deze avond en 
een nog eenvoudiger discussie over dit onderwerp. 
 
Klimaat perikelen 
Om de huidige stand van zaken op hoofdlijnen enigszins in beeld te krijgen, lijkt het zinvol om eens te 
kijken naar wat ons in het (verre) verleden is voorgegaan. We brengen dit onder de noemer 
Paleoklimatologie. Het heeft veel te maken met hoe ons aardbolletje zich geologisch 
heeft ontwikkeld door de vele honderden miljoenen jaren heen, in relatie tot het klimaat. 
In den beginne bleek de zonnestraling twee maal zo laag als nu; van leven was dus nog geen sprake, 
mogelijk met uitzondering van zeer onbekende primitieve structuren. De Aarde stond evenwel bloot 
aan enorme meteoriet inslagen en uitgebreid vulkanisme op grote schaal met alle gevolgen van dien 
voor het zich ontwikkelende klimaat dat bovenal gevoed werd door de krimpende/afkoelende Aarde, 
zwaartekracht en radioactieve processen van binnen uit. 
De oeratmosfeer van die tijd, bestond uit water, waterstof, ammoniak, methaan, C, CO, CO₂,en  N₂; 
later ontstond zuurstof door het uit één vallen van watermoleculen onder invloed van ultraviolette 
straling.  

De Duitse meteoroloog en aardwetenschapper Alfred 
Wegener formuleerde ooit de theorie van de 
verschuivende continenten; lang bleef zijn idee 
miskend, maar inmiddels is het algemeen aanvaard 
dat  grote continenten over de aardbol zwierven, 
uiteen vielen en zich weer samenvoegden. Rodinia 
was één van de eerste; een reconstructie daarvan 
bleek bijna onmogelijk. Een ander oercontingent 
Pangaea genaamd, viel ongeveer 300 miljoen jaar 
geleden uiteen in het noordelijke supercontingent 
Laurazië en het zuidelijke Gondwana, dat weer in 
kleinere platen werd verdeeld om zich elders met 

andere delen weer samen te voegen. Er is heel wat afgewandeld over onze aardbol. Nederland lag 
ooit ergens nabij de evenaar; ongeveer ter hoogte van waar nu Suriname ligt. Uit die tijd stamt ook 
het Nederlandse Carboon bekend van Zuid Limburg, dus het had een warm en vochtig klimaat. Maar 
hoe verging het met het klimaat in deze perioden? Heel wisselend; onze Aarde heeft veel warme en 
koude perioden gekend. Ongeveer 600 miljoen jaar geleden is de Aarde bijna tot aan de evenaar 
bedekt geweest met sneeuw en ijs; een periode die de Aarde de naam “Sneeuwbalaarde” meegaf. 
Op de grens van Krijt en Trias 65 miljoen jaar geleden, sloeg een enorme meteoriet in, op het 
Mexicaanse eiland Yucatan, en liet een 300 km grote krater achter die nog niet zo lang geleden is 
gelokaliseerd op 1000 m diepte. De zogenaamde nucleaire winter die er op volgde, bracht de laatste 
dinosauriërs de genadeklap toe. Enkele miljoenen jaren eerder vond in India één van de grootse 
continentale spleeterupties plaats boven een enorme opborrelende magmahaard. Bij deze eruptie 
werd een gebied van ongeveer 500.000 km² in de omgeving van de huidige stad Bombay bedekt met 
een 3 km dikke lavadeken die “Deccatraps” wordt  genoemd. Het laat zich raden wat dit allemaal 
betekende voor het klimaat. 
Andere milieucatastrofen zoals extreem vulkanisme bracht veel stof in de atmosfeer waardoor het 
broeikas effect op hol sloeg die veel hogere temperaturen veroorzaakten dan we nu voor mogelijk 
houden. Al deze extreme mechanismen zorgden soms voor  uitstervingsgolven die vaak de grens van 
geologische perioden markeerden. 
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Het klimaat nu 
De huidige atmosfeer is een 100 km dikke luchtlaag met stikstof, zuurstof en een klein percentage 
andere gassen, die ons beschermt tegen dodelijke  zonne- en kosmische straling. 
Maar deze atmosfeer en het bijbehorende klimaat komt steeds meer onder druk te staan met alle 
mogelijke gevolgen van dien. Huidige vulkanische activiteiten, zonnevlammen, natuur- bosbranden, 
een afnemend Albedo (de verhouding van inkomende zonnewarmte en door de aardkorst 
gereflecteerde warmte) en de Mens dragen daar aan bij, hoewel heel lastig is vast te stellen in welke 
mate het één en ander plaats vindt. Zonnestraling  bestaat uit kortgolvig zichtbaar licht en 
langgolvige infrarode warmte straling. Met name deze laatste wordt door de aanwezigheid van 
broeikasgassen weer naar de Aarde terug gestraald. Daardoor warmt het ons omringende klimaat 
steeds meer op. Het gemiddelde weerkaatsings vermogen van de Aarde ligt momenteel tussen de 
37-39%. Sneeuw en ijs heeft een heel hoog weerkaatsings vermogen maar bij kale aarde, toendra, 
grasland, bos en woestijnzand ligt dit percentage aanzienlijk lager. De stoffering van onze Aarde 
verandert in hoog tempo met ongunstige effecten als gevolg. Dus waar sneeuw en ijs verdwijnt komt 
een donker aardoppervlak te voorschijn met een ongunstiger albedo. Menselijk productie van 
broeikasgassen als waterdamp, kooldioxide, stikstofoxiden, methaan en drijfgassen (die gelukkig 
steeds minder worden geproduceerd) dragen daar ongunstig aan bij. Hoewel drijfgassen 
voornamelijk de ozonlaag beschadigen. 
Het wordt steeds duidelijker dat de wereld(over)bevolking onze aardbol zeer slecht beheert, een 
rondgang maakt het één en ander duidelijk: ontbossing ( inclusief door mensen veroorzaakte  
bosbranden),  verdwijnende ecosystemen (ook in zee), land –en akkerbouw (70% hiervan wordt 
aangewend voor de productie van veevoer), toenemende industrialisatie,  auto- en vliegverkeer 
(uitstoot stikstofoxiden), de verbranding( jaarlijks 6 miljard ton kolen en 4 miljard ton olie per jaar) 
van onze fossiele brandstoffen, vervuiling enzovoort .  Door de opwarming van ons klimaat verdampt 
er ook meer water; waterdamp is derhalve één van de belangrijkste broeikasgassen. En als op het 
noordelijk halfrond door de opwarming steeds meer permafrost verdwijnt komen enorme 
hoeveelheden methaan vrij, dat eveneens van grote invloed kan zijn. Al met al een aantal factoren 
die het subtiele evenwicht dat onze Aarde omgeeft, onder grote druk zet.  
Wat zijn de gevolgen 
Mondiaal gezien stellen de weersystemen ons nog al eens voor grote en 
onaangename verrassingen. Dagelijks worden we op TV geconfronteerd 
met de gevolgen daarvan. Het stabiele seizoen gebonden klimaat is aan 
verandering onderhevig. We voelen het steeds vaker. Korte zachte 
winters, lange warmer natte zomers. En vele andere ons inmiddels 
bekende oorzaken. Er zijn ook voordelen te bedenken  maar die zullen niet opwegen tegen de 
nadelen. En wat  staat de natuur te wachten? Grote veranderingen, die nog maar nauwelijks 
zichtbaar zijn, of grotendeels wegvallen tussen de vele beschadigingen die de  Mens al heeft 
veroorzaakt. Het geheel  zal misschien meer zijn dan de som der delen. 
Wat doen we eraan                                                                                                                       
Klimaatcompensatie, groene energie/biogas, windmolens, zonne-energie beter benutten, 
klimaatneutraal  werken,  produceren en bouwen,  kolencentrales vervangen, ontbossing tegengaan, 
watervoet verlagen, bewuster reizen, CO² uitstoot in onze huishoudens verminderen (nu 8500 
kg/jaar), derde wereldlanden ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ongetwijfeld zijn er  nog veel meer 
directe en indirecte voorbeelden te noemen. Veel landen zijn absoluut nog niet bezig met deze 
materie, of hebben de technologie en het geld er niet voor(of er niet voor over). Het zal ons veel 
inspanning en financiële offers vragen. 
Tot slot                                                                                                                                                                              
Wij zullen vooral anders moeten leren  denken en doen. Zijn wij ons voldoende bewust van de 
gevolgen en zien wij genoeg redenen ons dagelijkse manier van  leven aan te passen, of nemen we 
pas maatregelen als wij de gevolgen aan het vege lijf voelen? Als we dan maar niet te laat zijn.  
 

Bauke Terpstra  
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Herbarium van Henk Menke 
BITHYNISCHE WIKKE 
In het herbarium van Henk Menke was ik de afgelopen weken bezig 
met de familie van de Vlinderbloemigen. Door Henk nog benoemd 
als Papillionaceae, maar tegenwoordig in de flora van Heukels’  
bekend onder de naam Fabaceae. 
Papillionaceae ontlenen de naam aan de vlinder-vorm van de 
bloem (met vlag, zwaarden en kiel). 
Fabaceae ontlenen de naam aan Vicia faba, de Tuinboon. 
Een derde naam voor deze familie is Leguminosae (peulachtigen). 
Het bleek om een grote verzameling uiteenlopende planten te gaan uit allerlei geslachten. De in 
Nederland voorkomende soorten leverden weinig problemen op bij het na-determineren. Zo niet de 
vele buitenlandse soorten (bijvoorbeeld uit de geslachten Astragalus en Oxytropis). Maar ook 
buitenlandse soorten uit  geslachten als Lathyrus, Trifolium en Vicia gaven nog wel eens problemen. 
 
Dit verhaal gaat voornamelijk over een plant die was opgeslagen onder het geslacht Lathyrus. Het 
materiaal was volgens het etiket afkomstig uit Frankrijk, met de aantekening dat het Rijksherbarium 
niet wist om welke soort het ging. In zoverre begrijpelijk omdat het om niet in ons land gevonden 
materiaal ging.  
 
Ik kwam er ook niet uit, maar de plant had opvallende brede steunbladen met spitse punten. 
En al bladerend door  de flora’s, kwam ik bij Marjorie Blamey – De Geïllustreerde Flora  (p. 209) 
terecht bij een plant uit het geslacht wikke (Vicia). Toen ik eenmaal de naam wist, kon ik het ook 
terugvinden in de Franse flora. En vervolgens ook in FLORON-nieuws van december 2013 (nr. 19) 
waar een heel artikel aan deze soort is gewijd (‘Bithynische wikke klopt op de deur’).  
 
Het gaat om de Bithynische wikke (Vicia bythynica), een éénjarige wikke met een verspreiding vanaf 
Pakistan via Turkije naar Zuid- en West-Europa. De naam is ontleend aan Bithynië, een landstreek ten 
oosten van Istanboel.  
 
En! De Bithynische wikke is een soort die pas in 2013 als nieuwe soort voor ons land werd 
beschreven. De vindplaats bevindt zich in West-Zeeuws-Vlaanderen in de buurt van Oostburg. 
Waarschijnlijk kwam deze soort daar ook al in 2012 voor. 
 
Het Natuurbericht van 15 juli 2013 meldde:   
 
In eerste instantie denk je bij het vinden van deze Wikke aan een Lathyrus. Dat is ook niet zo 
verwonderlijk, want beide geslachten lijken veel op elkaar. De Bithynische wikke (Vicia bithynica) 
heeft een tweekleurige bloem: de vlag is paars, de zwaarden en kiel wit. De stengel is gevleugeld, het 
blad bestaat uit 1 of 2 paar deelblaadjes en een vertakte rank. De bloeisteel is tot vijf centimeter lang 
en heeft 1 of 2 bloemen, de peulen zijn behaard.  
De steunblaadjes zijn bij de Bithynische wikke groot (tot meer dan een centimeter) en opvallend 
getand.  

BRON: Natuurbericht.nl  
Opmerkelijk dat Henk Menke de Bithynische wikke jaren geleden langs de kust in Frankrijk vond. En 
dat anno 2013 blijkt dat de soort zich inmiddels in noordelijke richting heeft uitgebreid! 
 
Laten we het er op houden dat Henk toen al een vooruitziende blik had door juist materiaal van deze 
soort te verzamelen! 

Egbert  de Boer 
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Planten uit vier dorpshokken vergeleken 
Vanaf mei tot augustus gaat de plantenwerkgroep op maandagavond op excursie waarbij een 
kilometerhok wordt geïnventariseerd voor FLORON. Soms in combinatie met een inventarisatie voor 
Geldersch Landschap, Kroondomein of een particulier. De afgelopen vier weken hebben we steeds een 
dorpshok (kilometerhok) geïnventariseerd in Heerde, Epe en Vaassen. 
Door de grote opkomst kon de groep steeds worden opgesplitst in twee helften, die twee 
verschillende kanten werden opgestuurd. Zo kon door twee groepen van 4 à 5 mensen gedurende 
ongeveer twee uur  worden genoteerd wat er zoal te zien was in het betreffende dorpshok. 
   

WAT ZIJN DE RESULTATEN? 
Opvallend (maar voorspelbaar) dat sommige soorten dubbel, andere soorten slechts eenmaal 
werden gevonden. 
Ondanks het vroege moment in het jaar werden toch behoorlijke aantallen verschillende planten 
waargenomen. In kilometerhokken buiten de bebouwde kom is de score vaak lager. Binnen de 
bebouwde kom is door het verplaatsen van grond en door uit tuinen verwilderde planten de score 
beduidend hoger. 
Ook opvallend (en niet verwacht) bleek dat er in een tijd van nauwelijks twee uur met deze methode 
tussen de 150-200 verschillende planten waar te nemen zijn.  
Natuurlijk is het door het verschil in kennis niet voor iedereen mogelijk om alle namen en alle 
verschillende planten te onthouden. Wel kunnen mensen met minder kennis er van leren door de 
onderlinge discussies en af en toe een gezamenlijke determinatie aan de hand van een flora. 
Daarvoor gebruiken we de Heukels’, maar sommigen hanteren (ook) een andere flora, omdat ze 
daarin beter thuis zijn. Verschillende mensen nemen enkele planten (alvast met de juiste naam) mee 
naar huis om deze met behulp van de Heukels’ en de Oecologische Flora van Eddy Weeda  opnieuw 
te bekijken. Zo vergroten we langzaam maar zeker onze plantenkennis. 
 
 

DE RESULTATEN PER AVOND 
 
 

 28 april – km-hok 200—489 (Vosbergen, Heerde)  
 Groep 1  Groep 2 Samen 

Aantal gevonden soorten 116 = 66% 144 = 82% 175 = 100% 

Beide groepen 86 = 49% 86 = 49%  

1 groep 30 = 17% 59 = 33%  

 

5 mei – km-hok 194—484 (Burgerenk, Epe)  
 Groep 1  Groep 2 Samen 

Aantal gevonden soorten 131 = 71% 145 = 79% 183 = 100% 

Beide groepen 93 = 50% 93 = 50%  

1 groep 38 = 20% 52 = 28%  

 
 

12 mei – km-hok 195—477 (Vaassen, Oosterhof - zuid)  
 Groep 1  Groep 2 Samen 

Aantal gevonden soorten 137 = 67% 147 = 72% 203 = 100% 

Beide groepen 81 = 39% 81 = 39%  

1 groep 56 = 27% 66 = 32%  
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19 mei – km-hok 196—484 (Epe, Kweekweg e.o.)  
 Groep 1 Groep 2 Samen 

Aantal gevonden soorten 139 = 73% 146 = 77% 189 = 100% 

Beide groepen 95 = 50% 95 = 50%  

1 groep 44 = 22% 51 = 26%  

 
 
BIJZONDERE VONDSTEN 
Natuurlijk is het altijd opwindend als je een plant vindt die je (nog) niet kent! Dat gebeurt op zo’n 
avond dan ook regelmatig. 
Hieronder behandel ik in het kort enkele planten die we de laatste weken hebben 
gevonden. 
 
ADDERWORTEL (Persicaria bistorta)  
De Adderwortel is een plant uit de Duizendknoopfamilie. Hij komt ook  wel voor in 
tuinen. In het voorjaar zijn de forse roze-rode bloemaren opvallend. Vrij zeldzaam in 
onze omgeving. Aan de Tongerenseweg-Noord bij Epe ligt al jarenlang een grote 

groeiplaats in de slootkant. Later werden in hetzelfde kilometerhok op 
twee andere plekken kleinere populaties gevonden. 
 
 
BITTERE VELDKERS (Cardamine amara) 
Bittere veldkers hoort bij de Kruisbloemigen. Hij lijkt op een 
Pinksterbloem met (grote) witte bloemen. Meest opvallend kenmerk  zijn echter de 
roodpaarse helmknoppen. We hebben Bittere veldkers gevonden langs de waterkant in  
de omgeving van Vosbergen (Heerde). 
In onze omgeving groeit hij hier en daar langs het Apeldoorns Kanaal en in de Motketel 
bij Niersen. 
 
 
BOLLETJESRAKET (Rapistrum rugosum)  

Op een afvalhoop op een verlaten parkeerplaats langs de Sint Anthonieweg 
vonden we een enorme geelbloeiende onbekende Kruisbloemige. Met de 
flora kwamen we er niet uit. Een aantal gele kruisbloemigen (Zwarte mosterd, 
Herik, Koolzaad, Raapzaad) kwamen om diverse redenen niet in aanmerking. 
Ook de suggestie van Knopherik werd afgewezen, vanwege de niet geaderde 
gele bloemen en het ontbreken van insnoeringen in de hauwen.  
Tot we tot de ontdekking kwamen dat er onderaan de jonge hauwen miniem 
kleine bolletjes zaten! Het ging dus niet om hauwen, maar om hauwtjes: de 
vruchten waren nog niet volgroeid. Dat had ons in de flora op het verkeerde 
spoor gezet. 
Voor wie het niet (meer) weet: bij Kruisbloemigen heet een langwerpige 
vrucht een hauw (meer dan drie maal zo langs als breed); een rondachtige 
vrucht noemen we een hauwtje (minder dan drie maal zo lang als breed). 
Zo kwamen we met de flora uit bij de Bolletjesraket, een soort die groeit op omgewerkte grond en 
akkers. Hij wordt in onze omgeving weinig gevonden.    
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DOLLE KERVEL (Chaerophyllum temulum)  
Dolle kervel hoort bij de familie van de Schermbloemigen. Opvallend 
zijn de roodpaarse (gevlekte) stengels en de gewimperde 
omwindselblaadjes. Hij groeit vooral onder heggen en in bosranden. 
Zijn naam dankt hij aan het feit dat hij enigszins giftig is (met als 
gevolg dat vee dat er van eet, zich dol gaat gedragen) en de 
overeenkomst van de bladen met die van kervel. 
Op beschaduwde min-of-meer ruderale plekken is hij in onze 
omgeving regelmatig te vinden.  
Wij vonden Dolle kervel in Epe (Kweekweg) en Vaassen.   
 
 
GEHOORNDE KLAVERZURING (Oxalis corniculatus) 

De Gehoornde klaverzuring hoort tot de Klaverzuringfamilie. 
Deze soort is minder bekend dan de Witte klaverzuring 
(voornamelijk in bossen en soms in houtwallen) en de Stijve 
klaverzuring (gele bloemen; op voedselrijke grond langs wegen 
en paden, in (moes)tuinen).  
De Gehoornde klaverzuring valt in de eerste plaats op door de 
kruipende bruingekleurde klaverblaadjes, vaak tussen de 
straatstenen. De bloemen zijn geel.  
In onze omgeving komt hij alleen in de bebouwde kom voor. Hij 
werd in alle vier hokken gevonden. 
De discussie in de groep ging vooral over de naam ‘gehoornde’ 
(Latijn: ‘corniculatus’). Hoe komt een plant aan zo’n naam? En 
waar zitten die hoorns dan? 

Als men weet dat de Duitse naam Hornfrüchtiger Sauerklee is, ligt de verklaring voor de hand. Kijk 
maar eens naar de (rijpe) vruchten. Ze staan als kleine mini-courgettes rechtop en lijken dan wel wat 
op duivels-hoorntjes. (Overigens een eigenschap die hij met de Stijve klaverzuring gemeen heeft). 
 
GEWONE VOGELMELK (Ornithogalum umbellatum)  
Vogelmelk hoort bij de Aspergefamilie. Hij bloeit vrij vroeg en bij zonnig 
weer in de eerste helft van mei zijn de schermen met grote witte 
bloemen  in veel bermen te zien. 
Maar wie goed oplet heeft de soort al eerder ontdekt. In maart zijn in de 
omgeving van de IJssel In weilanden en bermen de bosjes donkergroene 
bladen met witte middenstreep al opvallend aanwezig. De bloeistengels 
volgen pas later. 
Hij werd zowel in Epe als in Vaassen gevonden.  
In bebouwde omgeving en bermen duikt de soort regelmatig op. De 

bolletjes worden vaak verspreid bij grondverplaatsing. 
 
HEGGENRANK (Bryonia dioica) 
De Heggenrank hoort bij de Komkommerfamilie. Het is een tweehuizige klimplant met 
ranken. De bladen lijken wel wat op klimop-bladen maar zijn forser en van een andere 
kleur.  De bloemen hebben een roomwitte kleur. Na de bloei verschijnen uiteindelijk 
rode bessen 
We vonden Heggenrank in Vaassen in een groenstrook langs een tuin. Waarschijnlijk is 
hij ontsnapt of aangeplant.  
Heggenrank is zeldzaam in onze omgeving. We vonden hem enkele jaren geleden in 
een houtwal tussen Nijbroek en Terwolde. 
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HENGEL (Melampyrum pratense)   
Hengel is een plant uit de Bremraapfamilie.  Hij parasiteert op de wortels van 
houtachtige planten, als eik en berk. De bloemen groeien in éénzijdige trossen en 
zijn flets-geel. 
De bermen van de zuidelijke parallelweg van de Tongerense weg staan er 
plaatselijk vol mee. 
In dezelfde omgeving groeien ook Dwergviltkruid (Filago minima), Klein 
vogelpootje (Ornithopus perpusillus),  Klein tasjeskruid (Teesdalia  
nudicaulis), Vroege haver (Aira praecox) en Zilverhaver (Aira caryophyllea). 
Allemaal soorten van arme, schrale grond.   
 
 

HONDSPETERSELIE (Aethusa cynapium)  
Hondspeterselie hoort bij de Schermbloemigen. Mensen met een moestuin kennen hem 
waarschijnlijk wel.  
Opvallend zijn de ver uitstekende groene omwindselblaadjes die vooral aan de buitenkant van de 
schermpjes zitten. Overigens is de plant in alle opzichten bescheidener dan veel familieleden. 
In onze omgeving is hij op voor hem geschikte plekken niet zeldzaam, maar vaak slechts met enkele 
exemplaren aanwezig. 
 
HOP (Humulus lupulus)  
Hop is een woekerende klimplant uit de Hennepfamilie met opvallende 
drie- tot vijflobbige bladen. In de nazomer vallen vooral de trossen 
eivormige vruchten op, de zogenaamde hopbellen.  
Wij vonden Hop in drie van de vier hokken: Heerde, Epe (Kweekweg) en 
Vaassen. 
 
KLEIN BRONKRUID (Montia minor) 

Klein bronkruid hoort bij de Posteleinfamilie.  
De witte bloempjes van Klein bronkruid zijn slechts een millimeter in doorsnee. 
De knobbelige zaden zijn opvallender. De vertakte plantjes zijn vaak maar enkele 
centimeters hoog en liggen vaak plat tegen de grond. In de loop van de lente 
drogen de groeiplaatsen uit, vergelen de plantjes en in de zomer zijn ze dan ook 
lang niet altijd meer terug te vinden.   
De naam bronkruid dankt hij aan de natte omgeving waar hij zich het beste thuis 
voelt. Minstens zo vaak is Klein bronkruid te vinden in boomkwekerijen en 
vervolgens met aangeplante materiaal in parken en tuinen en op begraafplaatsen 
en vervolgens daar weer langs de paden. 
Alleen gevonden in het Vaassense hok. 
Klein bronkruid komt in onze omgeving maar af en toe voor, o.a. ook in het 

Wisselse veen. Maar door de vroege bloeitijd en het vervolgens vroeg afsterven zullen de kleine 
plantjes ook wel eens over het hoofd worden gezien!  
 
KLEIN VOGELPOOTJE (Ornithopus perpusillus) 
Klein vogelpootje hoort bij de familie van de Vlinderbloemigen. 
De vindplaatsen zijn beperkt tot droge, kalkarme, grazige zandgrond. Maar zulke plekken zijn in onze 
omgeving volop te vinden in bermen en soms in gazons.  
De langgerekte blaadjes liggen vaak plat tegen de grond en hebben 7 tot 12 paar zijblaadjes. 
Afhankelijk van de begroeiing ter plaatse worden de plantjes enkele centimeters tot enkele 
decimeters hoog, maar in het algemeen kan worden gezegd dat ze laag bij de grond blijven. 



 27  
 

Tussen de blaadjes zitten enkele groepjes wit-met-roze bloempjes. Wie goed 
zoekt zal aan dezelfde plant ook al gauw vruchten vinden. Zoals bij veel 
vlinderbloemigen bestaan die bij Klein vogelpootje uit  peultjes. In dit geval een 
gelede kromme peul. Bekijk zo’n peul eens goed en de naam van de plant spreekt 
voor zich. 
We vonden Klein vogelpootje in Heerde, Epe (Burgerenk) en Vaassen. 
Op geschikte schrale plaatsen in onze omgeving is hij altijd wel te vinden. Meestal 
te herkennen  in de eerste plaats via de naamgevende peulen.   
 
 
 
VEELBLOEMIGE SALOMONSZEGEL  (Polygonatum multiflorum)  
Veelbloemige salomonszegel hoort bij de Aspergefamilie (voorheen 
Leliefamilie). Opvallend zijn de kleine groepjes buisvormige bloemen die 
onder de gebogen steel met eironde bladen hangen. Hieraan dankt de 
Salomonszegel zijn Veluwse streeknaam: Motte- mit-biggen, Motte-mit-
keune. 
In deze omgeving is de soort vaak te vinden in houtwallen. Wij vonden 
hem massaal langs het pad langs de westzijde van het Apeldoorns Kanaal 
bij Heerde.  
 
OVERBLIJVENDE OSSENTONG (Pentaglottis sempervirens) 
De Overblijvende ossentong hoort bij de Ruwbladigen. 
Het is een vroegbloeiende forse plant met eironde tot lancetvormige bladen; de onderste lang 
gesteeld. De bloemen zijn stervormig, blauw, met opvallende witte keelschubben.   
De soort werd beschouwd als een stinsenplant. Tegenwoordig komt hij ook veel voor in heemtuinen 
en wordt hij aangeplant in tuinen in de bebouwde kom, vanwaar uit hij vervolgens verwilderd. 
In onze omgeving weinig gemeld, maar komt vermoedelijk wel regelmatig voor in tuinen. 
Wij vonden de Overblijvende ossentong in Vaassen. 
 
 
RODE SCHIJNSPURRIE (Spergula rubra) 
Rode schijnspurrie hoort bij de Anjerachtigen. Hij groeit vooral in 
wegbermen en langs paden. Op bewolkte en regenachtige dagen 
valt hij  nauwelijks op. Maar op zonnige dagen vallen  de paarsroze 
bloempjes met een doorsnee van een halve centimeter wel 
meteen op tussen de korte begroeiing. 
In onze omgeving niet zeldzaam, maar vaak over het hoofd gezien. 
Wij vonden Rode schijnspurrie in Vaassen , Epe (Burgerenk) en Heerde.  
 
 
WATERAARDBEI (Comarum palustre) 
De Wateraardbei hoort bij de Rozenfamilie. Voorheen was hij ondergebracht bij 
het geslacht Ganzerik; tegenwoordig vormt hij een apart geslacht. Opvallend zijn 
de zwartrode kelk en de donkerrode kroonbladen. Minder opvallend zijn de 
aardbei-achtige schijnvruchten. 
We vonden de wateraardbei  bij Vosbergen (Heerde). In onze omgeving is hij hier 
en daar te vinden op voedselarme plekken in (voormalige) venen (o.a. Landje van 
Jonker). 
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ZEGGE (bastaard) (Carex x elytroides) 
Deze zegge is de kruising van Zwarte zegge (Carex nigra) en Scherpe zegge (Carex acuta). 

Hij is te herkennen aan de huidmondjes die zowel bovenop het blad (van Zwarte zegge) als onderop 
het blad (van Scherpe zegge) zitten. 
Hij werd gevonden in de slootkant van de Tongerenseweg.  
 
 
VERGELIJKING VIER KILOMETERHOKKEN 
De resultaten van de vier hokken zijn met elkaar vergeleken en met wat er bekend was. 

- Via FLORON is zowel het aantal ooit gevonden soorten te achterhalen, als ook het aantal 
soorten sinds 2000. 

- In drie van de vier hokken is vooraf of achteraf aanvullend onderzoek verricht (zonder dat 
alle hoeken en gaten zijn bezocht). 

 

Vergelijking vier dorpshokken 

Plaats Km-hok Sinds 
1989 

bekend 

Sinds 
2000 

bekend 

pwg. 
2014 

Voor- / 
na- 

bezoek 

Totaal 
2014 

Heerde (Vosbergen) 200-489 203 6 175 +23 198 

Epe (Burgerenk) 194-484 218 4 183 +77 262 

Vaassen (Oosterhof-Z) 195-477 167 5 203 - 203 

Epe (Kweekweg) 196-484 161 15 189 +20 209 
 
ACHT KEER GEVONDEN: 
De volgende 32 planten werden op alle vier avonden door beide groepen waargenomen: 
 
Wet.naam NL-naam Wet.naam NL-naam 

Aegopodium podagraria Zevenblad Plantago major Grote weegbree 

Alliaria petiolata Look-zonder-look Poa annua Straatgras 

Anthoxanthum odorata Reukgras Polygonum aviculare Varkensgras 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 

Bellis perennis Madeliefje Quercus robur Zomereik 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje Ranunculus acris Scherpe boterbloem 

Cerastium fontanum  vulgare Gewone hoornbloem Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem Rumex acetosa Veldzuring 

Convolvulus sepium Haagwinde Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Coronopus didymus Kleine varkenskers Senecio vulgaris Klein kruiskruid 

Dactylis glomerata Kropaar Sisymbrium officinale Raket 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek Stellaria media Vogelmuur 

Geranium robertianum Robertskruid Taraxacum officinale Paardenbloem 

Glechoma hederacea Hondsdraf Trifolium repens Witte klaver 

Holcus lanatus  Gestreepte witbol Urtica dioica Grote brandnetel 

Lamium purpureum Paarse dovenetel Veronica arvensis Veldereprijs 

 
Staat er op bovenstaand lijstje een plant die u niet kent, dan is er dus een grote kans dat u na een 
avondje stappen met de plantenwerkgroep wel weet om welke plant het gaat!! 
 
 

Egbert de Boer 
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Waarnemingen 
 
VISAREND 

Op maandag 24 maart reed ik met de auto in noordoostelijke richting langs het Veluwemeer over de 
Bremerbergdijk ter hoogte van de Ellerslenk en Walibi. 
 
Mijn oog werd getrokken door een vogel die met een vis in zijn klauwen vanaf het Veluwemeer 
laagvliegend over de dijk zwoegde waarna hij tussen de bomen ten westen van de dijk verdween.  
 
Ook door de witte kop met zwarte streep was duidelijk dat het om een visarend ging. 
Volgens de Avifauna van Nederland (deel 2, p. 160) is de voorjaarstrek van eind maart tot eind mei.  
 
Enkele jaren geleden zag ik in de nazomer in dezelfde omgeving een visarend die in het water dook 
en vervolgens met een vis in zijn klauwen wegvloog.        

Egbert de Boer 

 

KERKUILEN 
Aan de Brandweg in Heerde, bij Johanna Heideveld zijn maandag 26 mei maar liefst 8 jonge kerkuilen 
geringd. Een unicum!   
Zie voor foto pagina 31. 
 
HAZELWORM Anguis fragilis 
Op 4 juni zag Marianne Faber in het oostelijk gedeelte van de camping “De Jagerstee” een “moeder 
met kind”, de kleine ongeveer half zo groot als het volwassen exemplaar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding 

 Voorplaat:  

 Koekoeksjong. De plaat is van Theo Schildkamp uit het boek "Tussen hemel en aarde" uit 

1978. 

 

Het is leuk om foto's en tekst te ontvangen van bijzondere 
waarnemingen in eigen tuin of omgeving. 

 
Graag mailen naar: redactie@epe-heerde.knnv.nl 

mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
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Vogelpootje, detail- en overzichtsfoto: Egbert de Boer 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
                                      Bithnysche wikke: 
       Foto internet 
  

 
Kerkuiltjes.  
Niet te tellen, 
maar het zijn er 
echt acht! 
 
Foto: Jeanette 
Heideveld  
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Genieten op het strand van de Slufter, Texel 

 

 

Rotganzen                  Foto’s: Mariet van Gelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




