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Stuurpraat  
Aan het eind van het jaar is het goed om terug te kijken, maar ook om plannen kenbaar te maken 
voor het nieuwe jaar. 
Het afgelopen jaar ben ik met verschillende werkgroepen mee op excursie gegaan en heb de 
werkgroep-avonden bezocht. Iedere werkgroep heeft zijn eigen structuur en sfeer, maar wat me het 
meest getroffen heeft is de enorme hoeveelheid kennis die aanwezig is en met veel betrokkenheid 
wordt overgedragen. Weinig parate kennis was voor mij geen belemmering om actief met een 
excursie mee te doen. Altijd was er wel een werkgroeplid die uitleg wilde geven. 
 
Een hoogtepunt uit de afgelopen periode was onze 1000soortendag. U heeft er over kunnen lezen in 
de vorige natuurklanken. Egbert de Boer heeft het initiatief genomen om, met hulp van de 
werkgroepen, alle inventarisaties bij elkaar te brengen. Rob Fernandes van Landgoed Welna heeft 
aangeboden de layout en het printen voor zijn rekening te nemen. In januari 2015 hopen we een 
goed verslag over onze 1000soortendag aan te bieden aan landgoed Welna. 
 
Het bestuur is blij te kunnen melden dat Wim Oosterloo zich verkiesbaar heeft gesteld en de 
bestuurstaak van Cinta Wedemeijer, na haar aftreden op de ALV op 19 februari 2015, wil overnemen. 
Wim is al 40 jaar lid van onze vereniging. Afgelopen voorjaar ging hij met pensioen na voor 5 
verschillende Waterschappen in Midden en Oost Nederland gewerkt te hebben van bioloog tot 
sectorhoofd. 
 
In september overleed onze oud voorzitter en tot het laatst toe betrokken lid Marian Faber. Veel 
KNNV-ers die haar kenden, waren aanwezig bij de afscheidsdienst. Cintia Wedemeijer heeft een in 
memoriam geschreven, dat u elders in dit blad kunt lezen. 
 
Vanuit het landelijk bestuur is het bericht gekomen dat men voornemens is verder te gaan met het 
IVN in een nieuwe organisatie. Nu al werken verschillende afdelingen nauw samen met het IVN en 
daarnaast is menig KNNV-er ook IVN lid. Onze afdeling heeft in het verleden al verkennende 
gesprekken gevoerd met IVN afdelingen. Een van de problemen voor Epe-Heerde is dat het op de 
scheidslijn van 3 IVN afdelingen ligt: Apeldoorn, Nunspeet en Zwolle. Er zullen dus nog heel wat 
vergaderingen volgen voordat we weten wat het voor onze afdeling betekent en of u als leden 
hiermee akkoord gaat. 
 
Uit de gewestelijke vergadering wordt gemeld dat de gewestelijke excursie bij toerbuurt door een 
afdeling georganiseerd gaat worden. Als eerste start de afdeling Apeldoorn op 9 mei 2015 in Hoog 
Buurloo / Radio Kootwijk. 
 
Voor de avonden van ons algemene programma is een redelijke belangstelling. 
De lezing van Maarten Loonen , universitair docent Arctische Ecologie, over de brandganzen op 
Spitsbergen, welke invloed zij hebben op hun broedgebied, waarom ze tegenwoordig in Nederland 
blijven en of zij mogelijk betrokken zouden kunnen zijn bij de overdracht van de vogelgriep, was 
fantastisch. Meer dan 45 mensen, waarvan 9 niet-leden, hebben een zeer interessante avond gehad. 
Onze secretaris stuurt alle leden waarvan het emailadres in zijn bezit is altijd een kleine herinnering 
als er een gezamenlijke activiteit is. Mocht u die niet ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
secretaris@epe-heerde.knnv.nl en u wordt aan de lijst toegevoegd. 

Wietske van Apeldoorn       
 
                                                                                                            

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 
Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 19 februari 2015 in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, 
Beekstraat 33,    8162 HA Epe. Aanvang 20.00 uur. 
 
AGENDA     

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 februari 2014,  conceptverslag in Natuurklanken 

2014 nr 2 

3. Ingekomen stukken 

- Bestuursverkiezing 

-  Loes Jansen-de Smidt is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar voor de 

tweede termijn te benoemen 

-  Cintia Wedemeijer is aftredend en niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het 

bestuur draagt  Wim Oosterloo voor als nieuw algemeen bestuurslid 

- Rob van de Burgt is aftredend als penningmeester en wordt voorgedragen voor een 

nieuwe termijn. Het penningmeesterschap en de ledenadministratie worden ontkoppeld. 

Voor de ledenadministratie wordt [naam] voorgedragen 

4. Mededelingen 

- afdelingspluim 

- jaarthema 2015 

- landelijke en gewestelijke KNNV 

5. Jaarverslag 2014 (in deze Natuurklanken) 

6. Financiën 

- verslag penningmeester 2014  

- verslag kascommissie 2014 

- begroting 2015 

- benoeming nieuwe kascommissie 

7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op 11 april 2015. Wie gaat? 

8. Jaarplannen werkgroepen 

Gezamenlijke activiteiten 

- lezingen 

- 1000 soortendag  

9. Terugblik door de leden 

- bestuursactiviteiten 

- Natuurklanken 

- e-mail en website 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.  
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In Memoriam: Marian Faber 
Op 15 september is Marian overleden in het hospice in Epe in de leeftijd van 85 jaar. 
Marian Faber is 10 jaar voorzitter geweest van de KNNV Epe-Heerde. Zij heeft veel tijd in de 
organisatie van de KNNV gestoken. Ze is een spin in het web geweest van onze afdeling en een 
duizendpoot. Naast voorzitter, was zij heel actief in zowat elke werkgroep. Haar organisatie talent is 
niet alleen tot de KNNV Epe-Heerde beperkt gebleven, want ook buiten de afdeling maakte ze zich 
nuttig. 
Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de natuurbescherming in ons werkgebied. Menig 
hoorzitting van gemeente en provincie heeft ze actief bijgewoond en ze heeft plaatsgenomen in 
diverse commissies, waaronder de Ruilverkaveling Commissie, waarvoor je officieel benoemd werd. 
Ook in “Milieuzorg Epe” heeft ze haar steentje bijgedragen. Marian nam het initiatief voor het 
rapport "de Bonenburg" en had veelvuldig contact met Het Geldersch Landschap. 
 
Geologie heeft haar grote belangstelling gehad. Samen met Bauke Terpstra heeft ze geologie 
avonden gehouden waarop ze regelmatig haar prachtige stenenverzameling liet zien. Verder heeft ze 
heel interessante excursies georganiseerd waarvan de excursie naar de steengroeve van Winterswijk 
een hoogte punt is geweest. Met helm op en gewapend met een geologische hamer hebben we die 
dag gezocht naar gefossiliseerde schelpjes, haaientandjes, pyriet en hebben we zelfs een stuk 
Muschelkalk gevonden met sporen van een Rynchosauroides Peabodyi oftewel sporen van teentjes 
van een soort hagedis. We zijn een keer naar het Van der Lijnreservaat bij Urk geweest, waar we veel 
zwerfstenen aantroffen en naar een grindopgraving ergens in het IJsselgebied. Daar vonden we een 
versteend stuk hout. 
 
Haar taak voor de KNNV Epe-Heerde en in allerlei zijlijnen daarvan, is zeer omvangrijk geweest. 
Toch heeft ze nog tijd vrij weten te maken voor haar grote hobby: IJslandse paarden. 
Bestuur en leden zullen Marian in dankbaarheid en met respect herinneren. 

Cintia Wedemeijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen. 
Eenieder vindt het heel gewoon, 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer groeien. 
Zo heeft de aarde ons geleerd, 
dat al wat sterft zal bloeien. 
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 Algemeen programma 
 
Zondag   
11 januari    
   

Nieuwjaarswandeling en receptie 
De Nieuwjaarswandeling is op zondag 11 januari 2015. 
De Nieuwjaars wandeling is dit jaar in het Kievitsveld onder leiding van Bauke 
Terpstra. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de kleine parkeerplaats aan de 
Kanaalweg/hoek Schobbertsweg. Er is daar niet veel ruimte dus als de 
omstandigheden het toelaten graag zoveel als mogelijk met de fiets. 
Leden die niet mee wandelen zijn vanaf 16.00 uur welkom in restaurant Gerrits, 
Hoofdweg 73 in Emst voor de nieuwjaarsreceptie.   
Opgave: bij Bauke Terpstra  boterpstra@hetnet.nl of 0578-615863 
 
 

Donderdag 
29 januari 

Werkgroepenavond 
De werkgroepen zullen laten zien waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig 
gehouden hebben. Een sterk ingekort jaarverslag in woord en beeld van het werk 
wat ze het afgelopen jaar verricht hebben. Al toegezegde bijdragen zijn: het 2e  jaar 
libellenmonitoring in het Vossenbroek, planteninventarisatie door de 
plantenwerkgroep, een algemene presentatie van de werkgroep geologie en 
landschap en in de pauze is een verzameling algemeen voorkomende mossen te 
zien. De bijdrage van de andere werkgroepen is op dit moment nog niet bekend. 
Tevens is het voor nieuwe leden een goede manier om kennis te maken met de 
diverse werkgroepen.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe  Aanvang: 20.00 uur 
 
 

Donderdag 
19 februari 

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van onze KNNV- afdeling Epe/Heerde. 
Een uitgelezen moment om als lid je stem te laten horen over het beleid van onze 
vereniging. 
De uitnodiging en agenda staan elders in dit blad. Ook de notulen en het jaarverslag 
zijn in deze editie van Natuurklanken opgenomen. 
Plaats: Regenboogkerk in Epe  Aanvang: 20.00 uur  
 

Donderdag 
26 maart 

Presentatie van Egbert de Boer over Öland 
Ten oosten van het vasteland van Zweden in de Oostzee ligt Öland. 
Öland is verbonden met het vasteland van Zweden middels de Ölandsbrug. Dit is 
één van de langste bruggen van Europa met een lengte van 6,072 km. Het 
landschap van Öland is vrij vlak met een ondergrond van kalksteen.  
Door de geïsoleerde ligging en de bijzondere samenstelling van de bodem is daar 
een bijzondere flora ontstaan. 
Linnaeus trok er al rond in 1741. 
Egbert bezocht het eiland diverse keren en laat ons mee genieten van de 
bijzonderheden die hij daar vond. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe  Aanvang: 20.00 uur 
 
 

mailto:boterpstra@hetnet.nl
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Voorjaarskamp 2015 
Na het geslaagde voorjaarskamp in Teuven (zie Natuurklanken nr.3 2014) willen we het in 2015 wat 
meer oostwaarts zoeken (omgeving Schinveld), een voor onze afdeling onbekend gebied. Dit kamp is 
gepland in de week van 30 mei t/m 5 juni. 
Graag willen we weten hoeveel mensen belangstelling hebben om mee te gaan. Dit i.v.m. het zoeken 
van een geschikte accommodatie. Als je van plan bent deel te nemen, neem dan contact op met 
Gerard Plat, tel. 0341-253583, g.plat@chello.nl of 
fam. Bijlsma, tel. 0578-614482, wimbijlsma@hetnet.nl 
 
 

Programma Plantenwerkgroep  
Tijdens de wintermaanden komen de leden van de Plantenwerkgroep bij elkaar op de laatste 
maandag van de maand. Dat houdt in dat er voor het winterseizoen 2014/2015 nog twee 
ontmoetingen op het programma staan: 
-26 januari 2015: 
Het determineren van gedroogd plantenmateriaal; dit jaar staan de Vlinderbloemigen in de  
Spotlights.  
-23 februari 2015: 
Òf we determineren nog enkele Vlinderbloemigen òf we genieten van enkele fraaie dia’s. 
Meestal bespreken we deze laatste winteravond ook het thema en het rooster van de  
zomer-inventarisaties. 
We treffen elkaar vanaf 20.00 uur in de Flexkamer van de Eper Gemeentewoning, Het Kulturhus. 
Heeft u vragen of wilt u graag een keer aanwezig zijn? Neem gerust contact op met de coördinator 
van de Plantenwerkgroep  

Egbert de Boer 
 

Doe mee: Eindejaars plantenjacht  
FLORON organiseert voor het eerst een plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijke periode, 
namelijk rond Oud & Nieuw. Tussen 25 december en 4 januari gaan plantenliefhebbers overal in 
Nederland op zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel planten dan nog in bloei staan 
en welke bloeiende plant het meest gezien wordt.  
 
Iedereen kan meedoen en de regels zijn eenvoudig: 
 

 Kies een moment tussen 25 december en 4 januari, met goed weer voor een wandeling. 

 

 Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in bloei staan. Tuinplanten 

tellen niet mee. Losse meldingen zijn ook welkom. 

 

 Geef de resultaten door aan FLORON via plantenjacht@floron.nl 

Meer informatie vind je op www.plantenjacht.nl en faceboekpagina: FloronNederland.  
Luister ook naar de uitzending van Vroege Vogels op zondagmorgen 7.00 – 10.00 uur Ned. 1  
 
 

 
  

http://www.plantenjacht.nl/
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Jaarverslag 2014 KNNV Epe-Heerde 
Leden 

Eind 2014 stonden 145 leden ingeschreven in het ledenregister. Het ledenaantal is vrijwel constant.  
Ook dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van leden. Marjan Faber, oud-voorzitter en Wout 
Boomsluiter zijn dit jaar overleden.  
 
Bestuur 
In de algemene ledenvergadering is Wietske van Apeldoorn benoemd als voorzitter. Herman Snoek 
wordt herkozen als secretaris.  
 
Algemene ledenvergadering 
Op 11 februari is de algemene ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 22 leden. Belangrijke 
punten waren de plannen van de werkgroepen voor 2014, Natuurklanken en het jaarthema. Er zijn 
goede contacten opgestart met de gemeenten Epe en Heerde over resp. de vlindervelden en het 
groenbeheer. 
  
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest op 28-1, 15-4, 8-7 en 14-10. De belangrijkste punten 
die zijn besproken: 

 Voorbereiding van diverse activiteiten 

 Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de 

Vertegenwoordigende Vergadering komen en meegenomen worden in het programma van 

Epe-Heerde 

 Rabobank Clubkas Fonds. We hebben dank zij de leden een bedrag van € 324 mogen 

ontvangen 

 Natuurklanken, e-mail en website   

 Condoleance overleden leden van de vereniging 

 Bestuurswisseling en invulling ledenadministratie 

Commissies 
Programmacommissie 

Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende zaalbijeenkomsten: 
20 maart Dia lezing door Bauke Terpstra en Gerard Plat over Kamtsjatka en Alaska 
16 juni  Fietsexcursie met als thema planten door Ger Breman 
19 juni  Tweede fietsexcursie onder leiding van Bauke Terpstra 
25 september Dia lezing over het Overijssels Havezatenpad door Gerard Plat 
30 oktober Presentatie over de Weerribben door Evert Ruiter 
27 november Lezing over Ganzen op Spitsbergen door Maarten Loonen 
Daarnaast stonden op het programma: 
Nieuwjaarswandeling en receptie op 12 januari 2014  
Werkgroepenavond op 30 januari 
Algemene ledenvergadering op 11 februari 
Duizend soorten dag op 6 september 
Publieksexcursie paddenstoelen op 19 oktober 
Leden voor ledenavond op 11 december 2014 
De public relations wordt verzorgd door de secretaris.  
Evenementencommissie 
De KNNV Epe/Heerde werd vertegenwoordigd met de stand op de 
Bijenmarkt in Epe op 6 augustus en op de Pleinmarkt in Epe op 6 september. 
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De Pinksterfair had voor deelname een te hoge kraamhuur. 
Het thema voor de Pleinmarkt was “Geen tegels, maar egels”.  
Geert Kuper had een fraai egelhuis getimmerd, wat met name door de mannelijke bezoekers zeer 
werd bewonderd. De commissie bestaat uit Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan 
(contactpersoon).  
Hand-en spandiensten werden verleend door Lita Keuskamp. 
Commissie voorjaarskamp 
Het voorjaarskamp was van 17 mei t/m 23 mei in de omgeving van Hombourg (Teuven) in België. 
Wat later dan eerdere jaren om meer bloeiende planten aan te treffen. Er hebben 7 personen aan 
deelgenomen. 
Commissie natuurpad 
Er wordt jaarlijks hard gewerkt aan het opknappen en bijhouden van het vernieuwde natuurpad. De 
commissie bestaat uit Geert Kuper, Margriet Maan en Mariet van Gelder. Marchien ter Velde en 
Tjada Amsterdam helpen mee bij het onderhoud. 
 
Werkgroepen en contactpersonen 
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:  

 Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra) 

 Insecten (coördinatie Gerard Plat) 

 Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)  

 Paddenstoelen (coördinatie Janus en To Crum-Hendriks) 

 Planten (coördinatie Egbert de Boer) 
Daarnaast zijn er contactpersonen voor: 

 Zoogdieren: Frans Bosch  

 Vogels: vacature 

 Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Gerlof Luehof en Arienne Bosch. 
 
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten. Meer 
informatie hierover in Natuurklanken en op de website. 
 
Natuurklanken 
In 2014 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers, deels in kleur verschenen. De coördinatie is verzorgd 
door Mariet van Gelder met hulp van Lita Keuskamp. De afwerking en redactie werd verzorgd door 
Marlon. De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma met een netwerk van bezorgers geregeld. 
Naar relaties wordt Natuurklanken zoveel mogelijk digitaal verstuurd. 
Website 
Herman Snoek houdt de website bij waarin alle activiteiten in de agenda staan. Voor leden en 
belangstellenden staat op de website de meest actuele stand van zaken. Ook het archief van eerder 
verschenen Natuurklanken, rapporten en reisverslagen staat op de website. 
Vertegenwoordiging 
De Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV was op 5 april in Nijkerk. Cintia Wedemeijer 
heeft deze bezocht. De Beleidsraad vond twee keer plaats, op 15 februari en 8 november. Bezocht 
door resp. Herman Snoek en Wietske van Apeldoorn. De Gewestelijke Vergadering op 3 november in 
Harderwijk is bezocht door Herman Snoek. 
Contacten met gemeenten 
De contactpersonen voor gemeentezaken, zoals beleid en omgeving zijn voor Heerde Mariet van 
Gelder en Ida Visser. Voor Epe zijn dit Elly ter Stege, Jan Polman en Gerard Plat (insectenwerkgroep) 
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Contacten met andere organisaties 

 Staatsbosbeheer 

 Floron 

 Sovon  

 Ravon 

 Vlinderstichting 

 Kerkuilenwerkgroep Veluwe 

 VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

 Gelderse milieufederatie  

 BLWG 
 

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

 alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek 

 Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe 

 Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 

 Rijksherbarium 
 
Gegevensverspreiding 

 KNNV Veldbiologische Commissie 

 Floron  

 Sovon  

 Ravon 

 Rijksherbarium 

 Nederlandse Mycologische Vereniging  

 Vlinderstichting 

 Trekvlinderregistratie 

 Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering  

 Waarneming.nl en telmee.nl   

 BLWG 
 

Jaarverslag werkgroep Geologie en Landschap  
 Wat betreft het jaar 2014 hebben we door allerlei omstandigheden de activiteiten van de werkgroep 
nogal terug zien lopen. Desondanks zijn we gestart met een combi avond “Landschappen in Alaska en 
Kamsjatka”. 
       Een andere binnen activiteit hebben we gevuld met informatie en discussie over het 
veranderende klimaat op mondiaal en nationaal niveau met een hoog gehalte “Wat, Hoe en 
Waardoor”. 
       Een dag naar Drente (Hunnebedmuseum, Geopark Hondsrug en zwerfstenen zoeken (nabij 
Weerdinge) ging niet door wegens gebrek aan deelnemers. Deze dag hebben we in het najaar met 
groot succes herhaald. Onder zomerse omstandigheden genoten we van het Drentse landschap en 
vooral van de grote hoogte verschillen die vanaf de Hondsrug in oostelijke richting zichtbaar werden. 
       Zoals reeds eerder aangegeven, kwam het niet meer tot buiten activiteiten en ook een 
binnenbijeenkomst kwam te vervallen. Op 17 dec. zal onze laatste binnenbijeenkomst plaats vinden. 
De vondsten van Drente zullen we dan evalueren en het programma voor 2015 bespreken. 
 

 Bauke Terpstra 
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Jaarverslag plantenwerkgroep   
De ledenlijst van de plantenwerkgroep telt momenteel 21 namen 
In het winterseizoen kwamen we op de laatste maandag van de maand bij elkaar. We bestudeerden 
herbariummateriaal van de Ranonkelfamilie (jan.), bekeken dia’s (feb., nov.), of determineerden aan 
de hand van (meestal massaal) verzameld plantenmateriaal (sep., okt.). Gemiddeld waren er 10 
leden aanwezig (8-11 deelnemers). 
 
In het zomerhalfjaar (28 april – 1 september) wordt er elke maandagavond geïnventariseerd. 

- Vanwege weersomstandigheden ging het tweemaal niet door. 16 keer ging het wel door.  
-  Gemiddeld waren 10 leden aanwezig (5-14 deelnemers). 
- Meestal wordt de groep opgedeeld in tweeën. Elke groep inventariseert een deel van het 

uitgekozen terrein en na afloop worden de resultaten vergeleken. Verzameld materiaal 
wordt bekeken (en soms alsnog benoemd).  

- In de meeste gevallen ging het om inventarisaties van (delen) van kilometerhokken: 
o Hertenkamp (voor het Kroondomein) 
o Vossenbroek (voor Het Gelders Landschap) 
o Particulier 
o Dorpshokken (zonder recente informatie) in Heerde, Epe (2 hokken), en Vaassen 
o Twee grasland percelen (voor Welna) 
o Een bezoek aan de voorlanden in de Flevopolder 
o De ingezaaide bijenveldjes in de Burgerenk (Epe)  

 
In het voorjaar werden enkele gerichte excursies in kleinere kring gehouden: 

- op zoek naar Geelsterren (omgeving Welsum), 10 deelnemers 
- op zoek naar Kievitsbloemen langs de Vecht (omgeving Zwolle), 7 deelnemers  
- op zoek naar Muizenstaartjes (omgeving Hulshorst), 4 deelnemers 

 
In het najaar werden vier kilometerhokken geïnventariseerd in het kader van Het Nieuwe Strepen 
(FLORON) , waarbij telkens in 2 groepjes van twee (onafhankelijk van elkaar) een kilometerhok werd 
geïnventariseerd (Nieuw Milligen, Elburg, Apeldoorn, Hoenderloo). 
 
Daarnaast werden in groepsverband op andere tijdstippen  inventarisaties verricht  

- op het erf en in een weiland van boerderij de Blankemate 
- voor de Bijen-natuurtuin in Nunspeet 
- deelname aan de 1000-soorten dag in Welna 
-  excursie naar de Klompenwaard bij Fort Pannerden 

Enkele leden deden ook op individuele basis inventarisaties.  
 
De verzamelde gegevens werden doorgegeven aan: 

- FLORON (2100 waarnemingen (+1220 Welna) 
- FLORON (het nieuwe strepen) (1300 waarnemingen) 
- Het Gelders Landschap 
- Kroondomein 
- Welna (1220 waarnemingen verdeeld over 14 km-hokken en 281 soorten) 
- enkele particulieren 

Een deel van de gegevens werd dubbel ingeleverd (naast de opdrachtgever ook aan FLORON)  

 

Egbert de Boer 
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Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 
 
Dit jaar hebben we wekelijks een zoektocht gehouden vanaf 14 september. In onderling overleg elke 
keer op zondagmiddag. 
Op het moment van het afsluiten van dit verslag hebben we het rooster inmiddels met vijf keer 
verlengd, tot en met 28 november, zodat we op twaalf keer staan inclusief de afdelingsexcursie. 
Die verlenging is ingegeven door de ervaringen van het vorig seizoen. 
Op grond van ervaringen in het najaar van 2005 heeft het Paddenstoelenmeetnet van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) al met ingang van 2007 besloten om het telseizoen tot 
en met 31 december te verlengen. Men spreekt in het blad Coolia van de NMV in dit verband van de 
klimatologische opwarming. 
De werkgroep bestaat nog uit 8 personen, waarvan er maximaal vijf in het veld actief geweest zijn. 
Het is niet gelukt om de coördinatie aan iemand anders over te dragen. 
Toch konden we naast de zoektochten, ook de afdelingsexcursie door laten gaan en we konden 
deelnemen aan de 1000-soorten dag. 
 
Een overzicht van onze zoektochten: 

 Niersen (2x) 

 Vaassen Parkbos Cannenburch 

 Vaassen, Hertenkampsweg Vaassen (2x) 

 Tongeren, omgeving Anna's hoeve (2x) 

 Epe, afdelingsexcursie over het begin van het 
Natuurpad, met voorbereiding 

 Epe, omgeving Ossenstal 

 Gortel/Vaasen, Celtic fields en omgeving (3x) 
Gemiddeld vonden we elke keer zo'n 70 soorten. 
 
De publieksexcursie op 19 oktober had 14 deelnemers, 
waarvan drie werkgroepleden die de excursie begeleidden. Van buiten de vereniging waren er 9 
personen. Het was qua betrokkenheid en inhoud een geslaagde excursie. 
 
Naast de werkgroepleden zijn er ook nog vijf belangstellenden die incidenteel komen. 

 

 
 
 
 
 
Foto boven: Dennenmoorder 
Ossenstal, 21 nov. 2014 
 
 
←Grote sponszwam 
Hertenkamp, 5 okt. 2014  
 
 

Janus Crum 
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Jubileum excursie van de Bekenstichting 
 
Op 11 September organiseerde de Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken vanwege 
haar 35 jarig bestaan een najaars excursie langs de Leuvenumse beek, gevolgd door een receptie in 
restaurant De Zwarte Boer te Leuvenum. Als vertegenwoordiging van onze KNNV afdeling en als 
donateur van de Bekenstichting waren enkelen van ons aanwezig. 
Wij werden verwelkomd door het bestuur van de stichting en organisatoren van de dag onder het 
genot van een kopje koffie. Daarna werden we over 3 groepen verdeeld. De mensen die minder goed 
ter been waren gingen met de huifkar op pad, de volgende groep met een hydroloog en de laatste 
groep met een boswachter. 
       De boswachter gaf informatie over het onderhoud van de beek en de benodigde herstel 
werkzaamheden. Hij beschreef het nadeel van een zeer snel stromende beek: een steeds diepere 
geul waardoor er geen bevloeiing meer optreedt van de graslanden er omheen en de beekflora en -

fauna als het ware weggespoeld worden. Om dit te verhinderen 
worden er op diverse plekken takken in de beekbedding aangebracht 
waardoor de stroomsnelheid vermindert en allerlei kleine beekdiertjes 
de kans krijgen zich te vestigen. Hoe meer beestjes hoe meer vis! 
Op plekken waar het waterpeil van de hoofdbeek te laag dreigt te 
worden, wordt daarentegen door afdamming van een zijarm een 
betere doorstroming bevorderd. Onderweg liet hij ons hier 
voorbeelden van zien. 
      Aan het eind van de wandeling werden we opgewacht door een 
biologe die in het kader van een promotie onderzoek deed naar 
veranderingen in de beekfauna. Met schepnetjes stond zij klaar om 
sommigen van ons te laten “vissen”. De vangst werd in een grote bak 

gedaan, we zagen o.a. beekprik (foto), bloedzuigers, rivierdonderpadjes, waterslakken , een 
geelgerande watertor, dikkopjes, vele muggen- en libellenlarven, bootsmannetjes etc. Met klaar 
liggende zoekkaarten werden we aan het determineren gezet. 
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Tijdens onze rondwandeling werden we vermaakt door een zeer ondernemende en nieuwsgierige 
jongen van ongeveer 10 jaar oud die van alles te vragen had (een toekomstig bioloog in de dop?) en 
die door al zijn enthousiasme van een vrij hoog talud in de beek gleed waar hij slechts met moeite, 
kletsnat en onder de bekenklei weer uit kwam, …iets wat hij vast zijn leven lang niet zal vergeten. 
Als bijzondere waarneming onderweg. kunnen we een Pruikzwam noemen, een Bloemkoolzwam en 
een rups van de Merianderborstel een nachtvlinder. 
 
Gedurende de hele tocht had het pijpenstelen geregend en terug bij de Zwarte Boer had alleen de 
huifkargroep het redelijk droog weten te houden. Desondanks was het toch (voor jong en oud) een 
leerzame en leuke excursie. Eenmaal binnen de Zwarte Boer konden we opwarmen bij een hapje en 
een drankje terwijl diverse sprekers hun waardering uitspraken over het vele waardevolle werk wat 
de bekenstichting de aflopen 35 jaar verricht heeft. 
 
Nawoord: om een idee te krijgen wat op dit moment het beheer van het bekenstelsel op de Veluwe 
inhoudt, rest nog wat verdere informatie. Het beheer van de beken wordt uitgevoerd door diverse 
instanties vaak in samenwerking met de Bekenstichting. Zo wordt op dit moment de natuur langs de 
Hierdense beek hersteld als waardevol nat natuurgebied. Op diverse plaatsen worden paaiplaatsen 
voor vissen aangelegd. Hout, blad en zand wordt opgehoopt in sommige beken waardoor variatie in 
stroomsnelheid ontstaat. Er worden o.a. waterbodems en oevers gesaneerd, natuurvriendelijke 
oevers aangelegd, nevengeulen en poelen gegraven, vistrappen en cascades aangelegd en 
overstorten gesaneerd. 
      Men doet onderzoek naar waterkwaliteit. Langs de beken worden bomen die tegen natte voeten 
kunnen geplant en moerasplanten. Ook het bevorderen en onderhouden van steile oeverwanden als 
nestgelegenheid voor IJsvogels heeft de aandacht. 
       Er is een project gaande rond (een meer natuurlijk) herstel van de Grift (Project Robuuste Grift). 
Ook is er aandacht voor cultuurhistorisch beheer: zoals het in stand houden van gegraven, opgeleide 
beeklopen (voorheen bedoeld om watermolens en vloeiweiden van water te voorzien). 
De bekenstichting houdt zich ook bezig met adviezen betreffende het onderhoud van waterraden en 
molens. Voor wie meer wil weten: http://www.sprengenbeken.nl  
 

Cintia Wedemeijer / Lita Keuskamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprengenbeken.nl/
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Verrassende excursie 
Dat excursies in bos en veld vaak verrassingen in petto hebben weet iedereen die geregeld op 
excursie gaat. 
Zo ook de paddenstoelenexcursie van zondag 21 september 2014. Het was lang droog geweest en 
ook die zondag scheen de zon en je zou verwachten dat er op het gebied van paddenstoelen weinig 
te beleven zou zijn. Verwacht niets en je zult verrast worden! Zo gaat het vaak. Inderdaad wat 
paddenstoelen betreft was het wat magertjes, maar zeker niet saai.  
De eerste verrassing was dat twee belangstellenden ons vergezelden op deze excursie in het bos van 
de Cannenburch in Vaassen.  
De groep bestond uit zes personen. Onder leiding van 
Janus en To Crum liepen we langs de schaduwrijke en 
dus vochtige delen van het bos. 
       Het is moeilijk paddenstoelen te benoemen in 
droge perioden. Ze zien er anders uit dan gewoonlijk. 
De kleuren zijn lichter of juist donkerder, de vorm is 
anders. Zo keken we eerst vreemd aan tegen een 
gewone soort als de amethystzwam (Laccaria 
amethystina). Pas na een tijdje en een tweede vondst 
begon het te dagen. Ook de gewone fopzwam had 
vele vormen en kleurverschillen en deed zijn naam 
eer aan. 
 
Altijd leuk om te zien is het eikelbekertje (Ciboria 
pseudotuberosa (tot voor kort Ciboria batschiana). 
Voor mensen die er niet mee bekend zijn is het 
interessant te zien dat deze soort op 
gemummificeerde eikels van het vorige seizoen 
groeien. Ze zijn klein, niet groter dan anderhalf 
centimeter in doorsnede, donkerbruin en de eikels 
zijn zwart en vaak deels in de grond verborgen. 
Daardoor worden ze niet gemakkelijk gevonden. 
Wij vonden meerdere op verschillende plaatsen. 

Foto pag. 15: Gewoon elfenbankje 
Foto boven: Reuzenzwam. Marga Dekker  
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Hoe was het ook al weer met die Nederlandse namen? Ik zag Mycena acicula en zei kaboutermycena, 
maar nee het moet zijn oranje dwergmycena. Dat weten we dus weer (voor dit seizoen). 
De varkensoren (Otidea onotica) , die gewoonlijk op een plek in het Cannenburcherbos staan, lieten 
verstek gaan. Terwijl we een week geleden in Niersen heel mooie exemplaren hadden gezien. Iets 
teleurgesteld liepen we verder. 
De Russula’s durfden we niet te benoemen. Een poos vonden we niets. Toch op een dode 
boomstronk een hele bos jonge exemplaren van Hypholoma fasciculare var. pusillum, duidelijk de 
dwergzwavelkop. Fotogeniek zoals het er bij stond. Er werd gefotografeerd, al was de locatie wat 
donker. 
Onder een stuk dood hout zat een hoornaar (grote wespensoort) in een holte. Reeds verstopt om de 
winter door te komen? Later aan de andere kant van het bos zagen we nog een actieve hoornaar op 
een boomstam in de zon. 
       Op een plek waar naaldbomen staan met daaronder een laag houtsnippers vonden we een paar 
bundels zwavelkoppen. Beetje vreemd; lange stelen, hoed met roestbruin centrum en wat vooral 
opvallend was, knalgele lamellen. Om de soort te bepalen is de kleur van de lamellen juist van 
belang. Omdat hier veel naaldhout aanwezig was, werd gedacht aan dennenzwavelkop. Maar het 
was niet te bepalen vanwege die gele lamelkleur. Het materiaal heb ik meegenomen en thuis onder 
de microscoop bekeken. Wat bleek? Er waren geen sporen te vinden! Volkomen steriel! Andere 
mogelijkheden om de soort te bepalen heb ik niet uitgevoerd. 
       We hadden opeens moeite met het onderscheid tussen eikhaas en reuzenzwam. Hoe is het 
mogelijk! Gewoonlijk op beuk, dat is de reuzenzwam.(foto pag. 15) De boom waar we nu voor 
stonden is een Amerikaanse eik, dat pleit voor eikhaas (foto pag. 16). De kenmerken opgezocht in 
een boek ter plaatse, alles pleit voor eikhaas. Ook de drukproef, bij eikhaas geen reactie, bij 
reuzenzwam langzaam zwart wordend. Dit konden we een eindje verderop testen bij een duidelijke 
reuzenzwam, die op een beuk groeide. We hadden nu dus echt te maken met, wel vier(!) exemplaren 
eikhaas. Toch maar even fotograferen. 
 
Het was een geluk dat de herkenning niet zo vanzelf ging. Daarvoor 
moest gebukt worden om goed te kijken en daardoor deed ik de 
vondst van de dag. Het had niets met paddenstoelen te maken. Ik vond 
namelijk een pijpenkop! Een vrouwenkopje met , naar later bleek 
(thuis na schoonmaken) aan de andere kant een (kapot) mannenkopje. 
Volgens informatie op Internet is het gemaakt in de achttiende eeuw 
en wordt het een zogenaamde JANUSKOP genoemd. Zou de vroegere 

 gebruiker 
(was het 
Maarten van 
Rossum?) hebben kunnen bedenken dat in 
2014 tijdens een paddenstoelenexcursie 
onder leiding van Janus zijn pijp gevonden 
wordt? 
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We vervolgen de excursie. We bekijken een liggende, dode beukenstam en dan wordt het tijd om 
door te lopen omdat het anders te laat wordt. Nog even een pracht voorbeeld van het elfenbankje 
(foto pag. 16) bewonderd en gefotografeerd. Heel donkere, gave exemplaren. Aan het eind van de 
excursie nog reuzenzwammen gezien, aan de voet van een bruine beuk, die volgens ons nog jaren 
kan blijven staan. En wat is er tegen een dode boom? Ooit in Engeland geweest? Enige tijd later laat 
To mij een artikel zien in de krant. Uitgerekend deze boom gaat gekapt worden in verband met de 
aantasting van deze reuzenzwam! Jammer. 
 
Al met al een leuke, interessante excursie met een bijzonder hoogtepunt. We hebben 34 soorten 
gevonden. 

 
Marga Dekker 

 
 
 

Jaarverslag Insectenwerkgroep 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 18 leden. Een groot aantal leden is in meer of in mindere 
mate actief tijdens de werkgroep avonden en excursies.  
Vanaf januari tot en met november zijn er 5 werkgroep avonden en 6 algemene excursies. 
Verder waren een aantal leden van de werkgroep in eerste instantie zeer druk met de 
voorbereidende gesprekken over de aanleg van vlindervelden in de gemeente Epe. Na een eerste 
overleg met de gemeente en de Vlinderstichting werd er ondanks de positieve indruk uiteindelijk 
toch niet gekozen voor de aanleg i.s.m. met de Vlinderstichting. Ondanks deze teleurstelling is er na 
overleg met alleen nog de Gemeente Epe een start gemaakt met de realisatie van de velden op de 
Haaksweide en het Vegtelarijpark. Binnen de insectenwerkgroep heeft een aantal leden zich bereid 
verklaard om gedurende 5 jaar een wekelijkse monitoringroute op 3 locaties te onderhouden. 
Hiermee is gestart vanaf half april en dit is volgehouden tot 30 september. 
 
In mei is ook weer gestart met de libellenmonitoringsroute in het Vossenbroek. In totaal is de route 
12 keer gelopen. 
Ook dit jaar werd er door de Insecten werkgroep deelgenomen aan de afdelingsactiviteit “de 1000 
soorten dag” en werd er weer een Nachtvlindernacht georganiseerd 
 
Alle excursies gingen dit jaar door. Tijdens de meeste excursies werden er veel vlinders 
waargenomen. Ook andere insecten werden genoteerd en opgenomen in de waarnemingen. 
Bijzonder was dit jaar dat alle excursies in zogenaamde Km-hokken waren verdeeld. Deze hokken 
volgden min of meer de Verloren Beek van het Wisselse Veen tot aan het Vossenbroek. 
Verder was er nog een excursie in samenwerking met de plantenwerkgroep naar Zuidwolde en het 
Reestdal. 
En onder leiding van Jan Kuiper werd er succesvol naar de Bosparelmoervlinder (foto achterblad) 
gezocht. 
 

Gerard Plat 

 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 
Het ledenaantal van onze werkgroep is stabiel en ook dit jaar zijn er 6 inventarisaties geweest. 
De verzamelde gegevens zijn opgestuurd naar de landelijke werkgroep BLWG.  
Dank zij de goede microscoop die voorhanden is bij de KNNV Zwolle is het mogelijk ook de moeilijke 
en vaak twijfelachtige soorten op naam te brengen. 
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GEINVENTARISEERDE KILOMETERHOKKEN:  
Zwaluwenburg ’t Harde km hok 188-493 
Een voortzetting van een hok dat we vorig jaar hebben gedaan. Nu vonden we wel enkele bijzondere 
soorten. Knikkend palmpjesmos Isothecium myosuroides, en Geklauwd pronkmos Herzogiella 
seligeri. Moeilijk te onderscheiden soorten omdat ze veel lijken op veel voorkomende soorten. 
Neptunusmos Lepidozia reptans en Nerflevermos Diplophyllum albicans (rode lijst kwetsbaar), twee 
karakteristieke levermossen die het vooral moeten hebben van oude bossen, waren talrijk aanwezig. 
De totale score was 57. 
Agnietenberg Zwolle met twee begraafplaatsen km hok 205-505 
Op een grafsteen van de oudste begraafplaats “Bergklooster” deden we een opmerkelijke vondst.  
De Borstelige bisschopsmuts,  Racomitrium heterostichum var. heterostichum. Een soort die vooral 
gevonden wordt op de Drentse hunebedden. Komt slechts in 18 km hokken voor in Nederland. 
        Een mos dat ik in onze omgeving alleen ken van begraafplaatsen, Boompjesmos Climacium 
dendroides is ook hier goed aanwezig. In de mossenflora is te lezen dat onbemeste hooilanden en 
vochtige jonge bossen de voorkeur hebben. Begraafplaatsen worden niet genoemd. 
        Door de verscheidenheid in bomen zijn er op de lijst veel epifyten vermeld. Van de haarmutsen 
maar liefst zes soorten, met als meest bijzondere de Gladde haarmuts Orthotrichum striatum. 
Totaal aantal soorten; 59 
Emmertochtsloot /Valkenbergweg Zwolle km hok 207-502  
KNNV Zwolle heeft afgelopen jaar dit gebied uitgebreid geïnventariseerd op verschillende 
soortgroepen. Deelname van onze afdelingsleden is minimaal. Slechts eenmaal zijn wij er geweest. In 
totaal zijn 49 soorten gevonden, waaronder zes soorten veenmos. Week veenmos Sphagnum molle, 
was de meest zeldzame soort. Staat op de rode lijst als kwetsbaar. 
Leemkuil Soerel km hok 188- 485 
Nadat op de 1000soortendag al mossen waren genoteerd van deze bijzondere plek, zijn we er met de 
werkgroep ook nog een paar uurtjes geweest en wel op 19 oktober. Bleek peermos Pohlia 
wahlenbergii viel op door de bleekgroene kleur. Het is een soort die het moet hebben van kale 
vochtige grond. Kleidubbeltandmos was nu ook ruim aanwezig en droeg kapsels. 
        Aan de zuidkant van de Soerelseweg is een open stukje in het bos met vlierstruiken. De schors 
van de vlier is een goede bodem voor epifyten. Gewoon schijfjesmos Radula complanata vonden wij 
de mooiste vondst. Het is een levermos die de laatste jaren weer meer gevonden wordt. De 
luchtkwaliteit zal hier vermoedelijk aan bijdragen. 
De totale score van een klein stukje van het km hok was 47. 
Gemeentebos Heerde 197-488 
Een deel van dit km hok bestaat uit naaldbos met hier en daar een berk en een eik. En een deel uit 
voornamelijk Amerikaanse eiken. Een boomsoort waar mossen slecht onder gedijen. Het herfstblad 
blijft lang liggen en verstikt de grond. Toch vonden we langs de paden in dit bosgedeelte interessante 
soorten. Na verwijdering van het blad kwam een groene waas in zicht. Onder de loep zagen we dat 
het een levermos was. Na determinatie thuis was de conclusie; heel veel Gewoon maanmos 
Cephalozia bicuspidata, met hier en daar een plukje Echt vleugelmos Nardia scalaris (rode lijst 
bedreigd). 
Terug richting huis deden we een opmerkelijke vondst, Groot klokhoedje Encalypta streptocarpa 
(rode lijst kwetsbaar). Het is een soort die je op de Veluwe niet verwacht, omdat het kalk nodig 
heeft, het groeide dan ook pal naast het pad. Nu is het een betonpad, maar ooit zal hier kalkrijk 
materiaal zijn aangevoerd. 
Volgend jaar zijn we van plan nogmaals dit hok te bezoeken.  
 
Rest mij nog te vermelden dat afgelopen jaar Zwart hauwmos Anthoceros punctatus is gevonden 
tijdens een excursie van de Plantenwerkgroep in het Kroondomein. Het is een zeldzame soort die op 
de rode lijst staat als kwetsbaar. De laatste melding van deze soort in onze omgeving is ruim 40 jaar 
geleden.  

Mariet van Gelder  
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Watervogelexcursie  
Op zaterdag 22 november hield de vogelwerkgroep een watervogelexcursie langs de IJssel. Lekker op 
de fiets langs de IJssel om te kijken naar de (water) vogels in dit gebied. Met name de eenden zijn in 
dit jaargetijde vaak op hun mooist en ook zijn er altijd veel ganzen te verwachten. Om 9.00 uur 
verzamelden zich 7 leden van de KNNV Epe-Heerde bij het gemaal Veluwe in Wapenveld. Onder 
leiding van onderstaande was het de bedoeling om langzaam richting het zuiden te fietsen en te 
stoppen waar iets te zien viel. Het weer was prima. Het zonnetje brak door en het was wel fris maar 
niet te koud. We begonnen bij een plasje nabij de Zwarte Kolk. Hier zat een grote groep Meerkoeten 
op het water en er zwommen 2 Dodaars waarvan 1 zijn roep liet horen. Ook zwom er een 
Waterhoentje, een vogeltje dat steeds zeldzamer lijkt te worden. 
 
Van afstand was al te zien dat er op de Zwarte Kolk zelf weinig te zien was. Daarom maar de fiets 
gekeerd. Omdat de fietsers op de heenweg naar het gemaal in het Wapenvelderbroek behalve een 
grote groep van ca. 2.500 Kolganzen weinig gezien hadden, ging de tocht langs de IJsseldijk. Op een 
binnendijks plasje bij Werven zwommen een aantal Smienten en Meerkoeten. Verder waren er op 
het bouwland 2 Grote zilverreigers aan het bakkeleien. Vreemd dat ze de ene keer in grote aantallen 
vlak bij elkaar zitten en de andere keer elkaar blijkbaar niet verdragen kunnen.  
 
Bij de grens van Marle troffen we weer een groep van ca. 500 Kolganzen. Hier vlogen ook 8 
Brandganzen over richting zuid. Verder werden een Buizerd en een Sperwer gezien.  Rustig fietsend 
ging de tocht zuidelijker. We zagen Grauwe ganzen op een maisakker, Reeën in het veld, hoorden en 
zagen Buizerds en vooral aan de overkant van de IJssel groepen Kolganzen. Aan “onze” kant van de 
IJssel was het wat dat betreft rustig. Ter hoogte van Vorchten werd een Ooievaar gezien. 
 
Vlak voor Veessen stopten we bij een plasje voor koffie. Op het water zat een grote groep Wilde 
eenden, 2 Knobbelzwanen, Smienten en 3 Kuifeenden. Een Blauwe reiger vloog weg en werd 
vervangen door een Grote zilverreiger. Na de koffie weer verder. In Veessen werden 2 Raven 
gehoord die aan de overkant van de IJssel in de Duursche Waarden aan het roepen waren. Ook liet 
een Grote bonte specht zich mooi zien. Op de Hank zwommen veel Kuifeenden. 
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De meeste vogels zagen we in een plasje bij de gemeentegrens Epe/Heerde. Er zaten veel 
Meerkoeten, Smienten, Krakeenden, Wintertalingen,  een tiental Slobeenden en Knobbelzwanen. In 
de struiken zat een groep Kramsvogels en langs het water stonden een Grote zilverreiger en een 
Blauwe reiger. In de boomgaard van Nijesteen hoorden we een Torenvalk roepen. Bij de 
Welsummerwaarden gekomen werden de fietsen in de berm gezet en over het hek geklommen om 
naar de voormalige parkeerplek te lopen. Op de plas was het betrekkelijk rustig. De steltlopers waren 
vertegenwoordigd met Kieviten en verder Smienten, Kuifeenden, Wintertalingen, Krakeenden en 2 
Brilduikers. Er was ook een groep Grauwe ganzen en 8 Grote canadese ganzen. Vanuit de richting 
Oene kwamen ca. 1.000 Kolganzen invallen. Deze werden opgejaagd door een paraglider.  
 
De Welsummerwaarden waren ook het eindpunt van deze excursie. Vanaf dit punt ging iedereen na 
een mooie fietstocht weer naar huis. Een tocht die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Waarnemingen 22 november fietsexcursie langs IJssel 

Dodaars Fuut Aalscholver 

Blauwe Reiger Grote Zilverreiger Ooievaar 

Knobbelzwaan Grote Canadese Gans Kolgans 

Grauwe Gans Soepgans Wilde Eend 

Krakeend Slobeend Kuifeend 

Brilduiker Wintertaling Soepeend 

Buizerd Sperwer Torenvalk 

Meerkoet Waterhoen Kievit 

Kokmeeuw Kleine Mantelmeeuw Houtduif 

Holenduif Winterkoning Roodborst 

Heggemus Roodborsttapuit Merel 

Kramsvogel Koolmees Ekster 

Gaai Zwarte Kraai Roek 

Raaf Spreeuw Huismus 

Ringmus Vink Kneu 

Putter Ree (3)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathijs Bootsma  
 
Foto’s: 
Herman Snoek 
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Klompenwaard 
Een deel van de leden van de plantenwerkgroep is inmiddels gepensioneerd en heeft dus (?) ‘wat 
meer vrije tijd’. Reden om er de afgelopen herfst ook af en toe een middag op uit te trekken. Zo 
deden we vier inventarisaties in het kader van Het Nieuwe Strepen van FLORON. 
Toen dat geklaard was, werd besloten ook eens een dagje een plantengebied buiten de regio te 
bezoeken.  
En zo vertrokken we op donderdag 6 november met zijn vieren naar de KLOMPENWAARD in de 
omgeving van Ford Pannerden. De Klompenwaard is onderdeel van de Gelderse Poort en ligt in de 
hoek gevormd door Pannerdens Kanaal en Waal. Gewoon een dagje struinen in Nieuwe Natuur 
(sinds 1995), op zoek naar nieuwe ervaringen. Hieronder een kleine bloemlezing. 
KLIT OF KLIT? 
Een van de eerste planten die ons opviel was de Klit, want die was massaal aanwezig. Maar is het de 
Grote of de Kleine klit (Arctium lappa / Arctium minus)? In Heukels’ Flora staat op pagina 616 een 
tekening van tuilvormig (bij de Grote) en van trosvormig (bij de Kleine) gerangschikte hoofdjes. In 
onze omgeving twijfelen we vaak of we met het een of met het ander te maken hebben. Dan moet 
het onderste blad uitkomst brengen (nog beter de bladen van het bladrozet), maar bij volop 
bloeiende planten is dat niet altijd meer te vinden. In onze omgeving is de bladsteel bijna altijd hol 
(i.p.v. massief) en dan hebben we te maken met de Kleine klit (en niet met de Grote klit). Als je in de 
Klompenwaard rondloopt zie je vooral de tuilvormige bloeiwijze (met minder klitten) en minder de 
trosvormig gerangschikte bloeiwijzen (meer vertakkingen en meer klitten). Door het betere 
zoekbeeld hopen we ook in de eigen omgeving gemakkelijker op het gezicht de bloeiende Grote van 
de bloeiende Kleine klit te kunnen onderscheiden (hoewel de eerste veruit in de minderheid is). 
GULDENROEDE 
Een ander regelmatig voorkomend discussie punt op onze avonden is de Guldenroede. Volgens de 
verspreidingsatlas van FLORON waren van de inheemse Echte guldenroede (Solidago virgaurea) op 
de Noord-Veluwe (tussen IJssel en Veluwemeer) sinds 1980 nog slechts vier kilometerhokken 
bekend; sinds 2000 staat de teller op nul.  
Onze discussie gaat altijd over: Is het Late of is het Canadese guldenroede? Bij niet-bloeiende planten 
is het verschil te zien aan de beharing van de stengel. Bij Late guldenroede (Solidago gigantea) is er 
alleen beharing in de bloeiwijze; bij Canadese guldenroede (Solidago canadensis) is er beharing vanaf 
het midden van de stengel. Bij bloeiende planten ligt het iets eenvoudiger: de omwindselblaadjes zijn 
3-5 mm lang (bij de Late) of 2-3 mm (bij de Canadese). Toch ontstaat er soms  nog discussie. In de 
Klompenwaard zagen we beide naast elkaar. En dan valt op dat de Canadese een veel fijnere 
bloeiwijze heeft dan de Late, hetgeen overeenkomt met de kortere omwindselblaadjes.  
Volgens de verspreidingsatlas van FLORON komen beide soorten op de Veluwe overal voor. Mijn 
indruk is dat het in verreweg de meeste gevallen om de Late guldenroede gaat.  
En de Echte guldenroede? Die staat inmiddels op de Rode Lijst (Kwetsbaar).  
WARKRUID 
Als Veluwenaren kennen we natuurlijk Klein warkruid, ook wel: Duivelsnaaigaren (Cuscuta 
epithymum). Het woekert met ragfijne rode draadjes op jonge Struikhei op plaatsen waar recent 
heide is gemaaid, gebrand of geplagd. 
In de Klompenwaard zagen we twee andere soorten (met grovere draden) uit dit geslacht. 
Op hoger gelegen gedeelten kwamen we op Grote brandnetel af en toe Groot warkruid (Cuscuta 
europaea) tegen. Je zou dit warkruid massaal verwachten gezien de vele brandnetels, maar dat was 
zeker niet het geval.  
Op een krib vonden we een ander warkruid tussen de Dauwbraam. In dit geval ging het om 
Hopwarkruid (Cuscuta lupuliformis). Hoewel allang uitgebloeid was deze soort nog gemakkelijk op 
naam te brengen. Het is namelijk de enige soort die maar één stijl heeft. En dat was aan de vruchten 
nog duidelijk zichtbaar. In onze omgeving kennen (inmiddels kenden) we dit warkruid van een wilg in 
de Ossenwaard bij Deventer (de op-één-na noordelijkste vindplaats in Nederland). Ik schrijf ‘kenden’, 
omdat de groeiplaats inmiddels is gesneuveld in het kader van ‘ruimte-voor-de-rivier’. 
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SLIKKIGE OEVERS 
Het kost altijd wat moeite om op slikkige oevers de plantjes van Slijkgroen (Limosella aquatica) te 
vinden. Het gaat om rozetjes met een doorsnee van 1 tot 4 cm met plat-uitgespreide langwerpige 
lepelvormig-gesteelde blaadjes. Heb je hem een keer in het oog, dan blijkt dat je er ook al bovenop 
staat. Vervolgens moet je door de knieën op zoek naar de minieme witte bloempjes. Het is zeker de 
moeite waard ze eens door de loep te bekijken. Je ontdekt dan dat er meer kleur in zit dan wit. Maar 
het blijft priegelwerk! 
Op en onder de waterlijn zagen we massaal paarsgroene rozetjes met eironde tot langwerpige  
blaadjes. Het waren de onlangs ontkiemde planten van Rode waterereprijs (Veronica catenata). De 
bloemen (wit-met-donkerrode-aderen) ontbraken nog. Het is een plant die je elders op diverse 
plaatsen aan waterkanten tegenkomt. 
De groene naar geelgroen neigende langwerpige bladen zijn van Vergeet-mij-nietjes, ook nog zonder 
bloemen: Zomp- en Moeras-vergeet-mij-nietje (Myosotis laxa en Myosotis scorpioides) kennen we 
ook van slootkanten in onze eigen omgeving. 
Dat geldt niet voor de liggende stengeltjes (tot 10 cm) van de Liggende ganzenvoet (Chenopodium 
pumilio) met mini-eikenblaadjes (plm 1 cm) en bloemkluwens in de bladoksels. Daartussen vinden we 
ook Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium glaucum) die we langs de IJssel of van een ruderale plek in 
de eigen omgeving kennen. 
Andere leuke vondsten: Doornappel (Datura stramonium) en Late stekelnoot (Xanthium 
strumarium).   
EN 
Wietske is blij dat ze op het begin van een krib de Pijpbloem (Aristolochia clematites) terugvindt (die 
we daar tijdens de vorige excursie (13-09-2008) voor het eerst hebben gezien). Hoewel niet bloeiend 
is hij gemakkelijk te herkennen aan het blad: rondachtig met hartvormige voet.   
Henk legt zich meer toe op de paddenstoelen, d.w.z. hij legt ze om, de gevallen boomstammen wel  
te verstaan, om de slijmzwammen aan de onderkant  te laten zien. 
Terugwandelend ontdekt Hetty langs het pad nog Echt bitterkruid (Picris hieracioides). Het zijn stijf 
behaarde gele composieten met een extra krans smalle omwindselblaadjes. Uit hetzelfde geslacht 
kennen we Dubbelkelk, maar daar zijn de buitenste omwindselblaadjes veel breder.  
 

Al-met-al een zeer geslaagde excursie. De soortenlijst telde maar liefst 142 
soorten, waaronder verschillende die we in onze eigen omgeving niet elke dag 
tegen komen. 
 

Egbert de Boer 

 
 
 
 
 

 

Excursie naar het Hunebedmuseum in Borger 
  
Op zaterdag 27 september j.l. carpoolden we met zes KNNV-ers naar het Hunebedcentrum in Borger 
waar nog twee leden op ons wachtten. 
Onze reis door de geschiedenis begint in het museum. Tot 5000 jaar v.C. leefde iedereen van de 
jacht, de visvangst en het verzamelen van eetbare planten. Slechts een paar honderd mensen 
trokken rond door het ontoegankelijke Nederland. 
Later verspreidde de landbouw zich over Europa. Nu was er tijd om grote huizen te bouwen en een 
laatste rustplaats voor de dorpsgenoten ..... 
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Er zijn nog 54 hunebedden in ons land. Vroeger waren het er meer maar veel zijn er gesloopt. De 
complete inventaris van een in zijn geheel opgegraven hunebed is nu voor het eerst te bezichtigen in 
het Borgermuseum. 
In de filmzaal worden we meegenomen op een indrukwekkende ijzige reis, zo'n 150.000 jaar geleden, 
van Scandinavië naar Drenthe. De beelden laten zien hoe het ijs over het land schuurde en alles plat 
walste wat op zijn weg kwam; hoe ijs en smeltwater het landschap kneedden en boetseerden tot 
heuvelruggen en beekdalen; hoe de poolkoude het Hondsruggebied veranderde in een kale, 
 bevroren toendra waar de wind een ijstijd lang vrij spel had. 
Buiten het museum ligt de stenentuin met honderdduizenden jaren oude zwerfstenen uit 
Scandinavië. Een naambordje geeft aan om welke soort het gaat. Over een paadje door het bos lopen 
we naar het grootste hunebed van Nederland. 
Nog in aanleg is een prehistorisch park. Komend voorjaar hoopt men daar de bouw van een aantal 
woningen afgerond te hebben: drie compleet ingerichte boerderijen uit de steentijd, de bronstijd en 
de ijzertijd. 
Verderop bekijken we een stenenhoop in de buurt, afkomstig van de omliggende akkers. 
Wat later rijden we via Buinen, Exloo, Valthe tot iets voor Weerdinge, naar een hoger gelegen 
gedeelte vanwaar we een prachtig uitzicht hebben vanaf de Hondsrug naar het oostelijk gelegen 
laagland. 
Hier veel aangevoerde stenen uit Finland gedurende een volgende fase in de ijsuitbreiding. We 
maken ze schoon met water en een borsteltje, ze dragen geheimzinnige namen als granieten, 
porfieren, gneizen en aplieten. De kleuren die tevoorschijn komen zijn prachtig en als we de stenen 
splijten worden hun fraaie vormen binnenin zichtbaar.  
Het is warm op het land als we onze verzameling in de achterbak leggen om mee naar huis te nemen 
..... 
  
Naschrift 
Geopark de Hondsrug waarvan het Hunebedcentrum in Borger onderdeel is, wordt het eerste 
Geopark van Nederland. In het jaar 2000 namen vier Europese gebieden met een unieke geologische 
geschiedenis en een bijzondere cultuurhistorie het initiatief voor een Geoparknetwerk. Dit waren de 
Eifel in Duitsland, het Griekse eiland Lesbos, de Franse regio Haute Provence en de Spaanse 
bergstreek Maestrazgo. Op dit moment zijn er zo'n zestig Geoparken in Europa en bijna honderd 
wereldwijd. Het netwerk staat onder toezicht van Unesco. In een Geopark werken inwoners, 
ondernemers en overheden samen aan de identiteit van het gebied. 
 

Ida Visser 
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Waarnemingen 
In de vorige Natuurklanken berichtte ik over het succesvolle broedresultaat van de Kerkuil bij 
Johanna Heideveld aan de Brandweg in Hoorn. 
Na het uitvliegen van de 8 jongen van het eerste broedsel deden de ouders nog een broedpoging. 
In eerste instantie zagen we 3 jongen in de nestkast, echter bij het ringen van de vogels bleken het er 
6 (!) te zijn. 
 
Dus 8 + 6 = 14 nieuwe kerkuilen. 
Wat een geweldig resultaat!  

Henk van Gelder 

Foto: Johanna Heideveld  
 

Adder op de Noord-Veluwe  
Onlangs heb ik een rapport gemaakt over de status van de kwetsbare adder op de Veluwe en 
beschermende maatregelen betreffende zijn leefgebied. 
Het lijkt dat de belangstelling van de Herpeto fauna binnen de KNNV afdelingen in deze regio 
enigszins een onderschoven kindje is.  
Reeds 30 jaar houd ik mij bezig met de wetenschap van de Herpetofauna die door toedoen van 
Lacerta (Nederlandse Herpetologische Vereniging) en de Salamander- en Slangenvereniging flink is 
uitgebreid. 
Naast de zorgen over de Knoflookpad maak ik me ook zorgen over de Adder (Vipera berus) en de 
Gladde slang die ook in deze regio (behalve in de Kroondomeinen ) bedreigd worden door tal van 
problemen zoals o.a. kennisgebrek over waar ze aanwezig zijn en verkeerde beheersmaatrgelen. 
  
De Noord-Veluwe is slecht onderzocht gebied. Daarom zou ik graag informatie willen ontvangen over 
waarnemingen van amfibieën en reptielen in onze regio.  
 

Marc Abuys   wolfshounds32@hotmail.com   
 
 
 

Bronvermelding 
Voorplaat: 
uit: De Vreugde van het Landleven. Edith Holden  

mailto:wolfshounds32@hotmail.com
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Adder 
 
Foto: Marc Abuys  

Zandweegbree. Foto: Wim Oosterloo ↑ 
 
←Stijve moerasweegbree. Foto: Egbert de Boer 

Paddenstoelen bestuderen 
met spiegeltje om de 
onderkant te bekijken. 
 
Foto: Herman Snoek 
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Welsummerwaard. Foto: Herman Snoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Bosparelmoervlinder van twee  kanten 
bekeken. 
 
Foto’s: Henk van Woerden 

 




