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 Stuurpraat 
Misschien is het u opgevallen dat Stuurpraat in de vorige Natuurklanken wat abrupt eindigde. Goede 
wensen en de informatie over een nieuwe drukker waren weggevallen. Maar mogelijk is het u ook 
opgevallen dat deze Natuurklanken er heel goed gedrukt uitzag, mooie heldere foto’s had en al voor 
de feestdagen bij u in de bus lag. Oorzaak is een nieuwe drukker en we hopen dan ook dat deze 
uitgave er weer net zo goed uitziet. 
Veel leden krijgen Natuurklanken in een harde kopie thuisbezorgd, maar u kunt hem ook in PDF 
ontvangen. Stuur hiervoor dan een mail naar secretaris@epe-heerde.knnv.nl. 
 
Het nieuwe jaar zijn we gezamenlijk begonnen met een wandeling bij het Kievitsveld. Bauke die dit 
gebied op zijn duimpje kent, leidde ons langs open en dicht gegroeide visvijvers, doorkijkjes richting 
de Veluwse Bron en het waterski gebied. Natuurlijk gingen de gesprekken over hoe mooi je vroeger 
om de waterplassen heen kon wandelen en over het nieuw te ontwikkelen ontbijthotel van de 
Veluwse Bron. Milieuzorg Epe, met hulp van de GMF, volgt de ontwikkelingen op de voet. Via ons lid 
Jan Polman blijven wij betrokken. 
Na de heerlijke frisse wandeling hebben we bijgepraat en vooruitgeblikt bij restaurant Gerrits in Emst 
onder het genot van koffie, gebak en voor de liefhebbers een drankje. 
 
Op 17 januari 2015 is Jenny Sondorp overleden; zij was penningmeester van 1995- 2000. Een aantal 
KNNV leden uit Vaassen zijn naar de condoleance geweest en het bestuur heeft schriftelijk de familie 
en Loes Heine, haar huisgenoot en ons lid, medeleven betuigd. 
 
Donderdag 19 februari tijdens de Algemene Ledenvergadering is Loes Jansen voor een tweede 
termijn als algemeen bestuurslid benoemd. Loes heeft als speciale taak het contact leggen met de 
nieuwe leden en dit doet ze met veel inzet. 
Wim Oosterloo is benoemd als algemeen bestuurslid met bijzondere aandacht voor de 
natuurbescherming; een onderdeel dat de laatste jaren zowel landelijk als plaatselijk wat minder 
aandacht heeft gehad. Wim volgt als bestuurslid Cintia Wedemeijer op. Zij was aftredend en niet 
herkiesbaar. Wij danken Cintia voor al haar inbreng en hopen dat we haar nog vaak bij de activiteiten 
van de vereniging zullen ontmoeten. 
Onze penningmeester Rob van de Burgt was voor de tweede termijn aftredend, maar onze statuten 
laten een herverkiezing toe, wat ook gebeurde. 
De penningmeester memoreerde de problemen met het innen van de contributie. Er wordt naar een 
oplossing gezocht, die niets kost, maar toch leden aanspoort om de contributie op tijd te betalen. Bij 
deze!!! 
De ledenadministratie is losgekoppeld van het penningmeesterschap en wij zijn blij dat onze oud 
secretaris Chris Drevijn deze taak op zich wil nemen.  
De Pluim is dit jaar voor Marga Dekker. Loes, die Marga toesprak, roemde haar bescheidenheid, 
enorme kennis en inzet, haar nauwgezetheid in het determineren en het steeds weer met respect 
omgaan met het gedetermineerde. 
De concept notulen en de financiële verslaglegging vindt u elders in deze Natuurklanken. 
 
Hoewel het buiten nog koud is, valt er toch van alles te beleven. Onze vogelaars hebben alweer de 
nodige tellingen verricht. In de gemeente Epe en Heerde zijn leden actief betrokken bij het inzaaien 
van stukken vrijgemaakt openbaar groen. De insectenwerkgroep heeft naarstig gezocht naar eieren 
van de sleedoornpage en ze ook gevonden. De werkgroep geologie en landschap werd bijna 
weggespoeld tijdens een excursie naar de ijzerindustrie van de Veluwe op de Loenermark. 
Al met al: het nieuwe buitenseizoen is weer in volle gang. 

Wietske van Apeldoorn                                                                                                       

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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Nieuwjaarswandeling: 11 januari 2015 Kievitsveld o.l.v. Bauke Terpstra.                Foto: Herman Snoek                                           
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
19 februari 2015  
Aanwezig: 23 leden incl. het bestuur(Wietske van Apeldoorn (voorzitter), Rob v.d. Burgt 
(penningmeester), Loes Jansen (algemeen lid), Wim Oosterloo (algemeen lid – benoemd in 
vergadering), Herman Snoek (secretaris – verslag). 
Afwezig met kennisgeving: C.Wedemeijer, M.Bootsma, M.Boomsluiter, A.Hottinga, M.Leurs, 
B.Terpstra, M.Maan, E.Murris. 
 
1 - Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Ze kijkt terug op een bijzonder actief 
jaar door de vereniging en de werkgroepen. Helaas waren er het afgelopen jaar ook droevige 
momenten door het overlijden van Marian Faber en Jenny Sondorp. 
 
2 - Notulen ledenvergadering van 11 februari 2014 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en dit wordt goedgekeurd.  
 
3 - Ingekomen stukken 
Relevante ingekomen stukken worden naar de coördinatoren van de werkgroepen gestuurd. 
Op de website staan korte berichten als aankondigingen, evenementen en dergelijke. 
 
4 - Bestuursverkiezing  

 Loes Jansen is voorgesteld voor een nieuwe termijn en wordt met algemene stemmen 

benoemd. Wietske dankt haar voor haar bijdrage in het bestuur en haar speciale taak m.b.t. de 

begeleiding en ontvangst van nieuwe leden. 

 Nieuw algemeen bestuurslid. 

Cintia Wedemeijer is aftredend en niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Ze is niet 
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aanwezig maar de voorzitter dankt haar voor de inbreng in het bestuur en haar actieve rol in 

werkgroepen. Als nieuw bestuurslid wordt Wim van Oosterloo met algemene stemmen 

benoemd. Wim zal zich met name gaan bezighouden met Natuurbescherming. De voorzitter 

wenst hem succes met zijn bestuurslidmaatschap. 

 Penningmeester. 

Rob v.d. Burgt wordt met algemene stemmen benoemd voor een nieuwe termijn. Op zijn 

verzoek worden het penningmeesterschap en de ledenadministratie ontkoppeld. Chris Drevijn 

heeft aangegeven dit te willen doen wat algemeen wordt ondersteund door de vergadering. 

Rob zal voor de overdracht zorgen. 

 

5 - Mededelingen 

 Afdelingspluim: de pluim gaat dit jaar naar Marga Dekker. Loes benoemt de vele activiteiten in 

diverse werkgroepen die Marga doet. Ze doet dat op haar eigen bescheiden manier en is 

bijzonder precies bij de waarnemingen.  Loes overhandigt haar een bloemstuk als 

onderstreping van de dank namens de vereniging. Marga dankt de vergadering voor deze blijk 

van waardering. 

 Jaarthema 2015: het thema is Natuur in stad en dorp. Gesproken wordt over mogelijkheden 

om het thema in activiteiten mee te nemen. Het krijgt ook aandacht in het kader van het Jac.P. 

Thijsse jaar. 

 Landelijke en gewestelijke KNNV: 

Landelijk wordt de samenwerking van KNNV en IVN verder uitgewerkt. Gedacht wordt aan het 

oprichten van een nieuwe vereniging waarin de eigenheid van de beide verenigingen worden 

gerespecteerd. Er zijn een stuurgroep en een projectgroep geformeerd om dit verder uit te 

werken. De afdelingen zijn geraadpleegd in de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende 

Vergadering. Wietske vraagt als leden hierin willen meedenken dit kenbaar te maken en al 

eens te kijken naar andere afdelingen op hun websites. 

 Operatie Steenbreek loopt door: 

Op 14 maart is een landelijke dag voor Tuinambassadeurs in Zeist. Elly ter Stege die zich 

hiervoor heeft opgegeven, geeft een korte toelichting. De dag is voor belangstellenden en 

leden die tuinambassadeur willen worden. De informatie wordt op de website gezet. 

 Gewestelijk is de organisatie van de excursies gewijzigd. Deze wordt jaarlijks door een van de 

afdelingen georganiseerd waarbij Apeldoorn als eerste aan bod komt. De excursie is op 9 mei 

en graag opgave voor 23 april bij de secretaris. Epe-Heerde organiseert de dag in 2018. 

 

6 - Jaarverslag 2014 
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag en het wordt goedgekeurd. 
 
7 - Financiën 
(de penningmeester licht de stukken toe) 

 Resultatenrekening 2014. 

De inkomsten en uitgaven worden besproken.  De contributie-inning blijkt niet goed te lopen. 

De reminder heeft de nodige betalingen opgeleverd maar het niet meer werken met 

acceptgiro’s levert problemen op. Een los berichtje in Natuurklanken heeft onvoldoende 

resultaat. De suggestie van een automatische incasso wordt gedaan maar brengt extra kosten 
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met zich mee. Vanwege het stabiele contributiebedrag van de afgelopen jaren zou een 

automatische overmaking ook kunnen. De penningmeester bespreekt dit in het bestuur. Hierin 

ook aandacht voor de digitale Natuurklanken die diverse leden ontvangen per mail. 

 Verslag van de kascommissie. 

Dit jaar hebben Arienne Bosch en Gerlof Luehof de kas gecontroleerd. Gerlof geeft aan de 

stukken kritisch te hebben beoordeeld en de stukken zijn prima in orde bevonden zijn en hij 

vraagt de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering stemt 

hiermee in.  

Door de kascommissie zijn enkele suggesties gedaan die de penningmeester meeneemt voor 

het nieuwe jaar. Het gaat hier vooral om de onderbouwing van de nota’s die voor declaratie 

worden ingediend en de verrekening van verkochte artikelen. Ook de declaraties van de 

penningmeester zelf, zoals postzegels, worden binnen het bestuur geborgd. Het gaat om 

kleine bedragen maar de verantwoording wordt geregeld. 

De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

 Begroting 2015.  

Deze wordt door Rob besproken en door de vergadering goedgekeurd. 

Vrijwel alle posten zijn doorlopend in de jaren. Er blijft voldoende buffer in kas om het 

contributiebedrag te handhaven. De intentie van het bestuur is om het te handhaven zolang 

het jaarlijkse kapitaalbedrag boven de € 5000 blijft. 

 Benoeming nieuwe kascommissie. 

Als nieuw lid wordt Paula Bijlsma benoemd en vormt volgend jaar met Arienne Bosch de 

kascommissie.  

 De resultatenrekening en begroting zijn als bijlagen bij het verslag opgenomen. 

 
8 - Afvaardiging naar de Vertegenwoordigende vergadering KNNV  op 11 april 2015 in Nijkerk. 
Onze vereniging wordt afgevaardigd door Wietske van Apeldoorn namens het bestuur en Mariet van 
Gelder namens de leden. 
 
9 - Jaarplannen werkgroepen. 
De werkgroepen geven een toelichting op hun plannen voor het komende jaar. 

 Planten werkgroep. Egbert de Boer geeft aan dat van eind april tot begin september elke 

maandagavond wordt geïnventariseerd. Inventarisaties worden voor Floron gedaan. Tellingen 

op de Hertenkamp, Welna en diverse hokken in de dorpskernen. 

 Insectenwerkgroep. Gerard Plat licht het programma toe. Monitoring van de vlindervelden in 

Epe. Verder libelleninventarisaties in het Vossenbroek. In maart is een lezing over 

nachtvlinders. Ook wordt een gezamenlijke excursie met de plantenwerkgroep begin juni 

georganiseerd. 

 Paddenstoelenwerkgroep. Janus Crum geeft aan dat Leo Knol (andere afdeling) op een 

lezingenavond de start afblaast. De eerste excursie is na die avond naar het Loo en tot begin 

december gaat de werkgroep wekelijks op pad. Bekeken wordt nog welke dag in de week dit 

gaat gebeuren. 

 Landschap en Geologie. Bauke is afwezig en Tjada geeft aan welke activiteiten in beeld zijn. Er 

is een goede belangstelling. 

 Mossenwerkgroep. Mariet van Gelder is contactpersoon samen met de groep uit Zwolle. 4 à 5 

kilometerhokken worden geïnventariseerd. Er zijn 3 leden van Epe-Heerde, 2 van Zwolle. 
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 VAR werkgroep. Gert Prins geeft aan dat er geen geplande activiteiten zijn. 

 Vogelwerkgroep. Ger geeft de activiteiten aan. Er is een roofvogeltelling. Vast onderdeel is de 

Rudi Heideveldtelling geworden en er wordt in april een reis naar Noord Spanje voorbereid. Er 

wordt meegewerkt aan de broedvogelatlas (het laatste jaar van een 3 jarig project) en er 

wordt nog een gebied bij Heerde geïnventariseerd. Er is een goede deelname. 

 Voorjaarskamp in Midden Li  mburg. Wim Bijlsma heeft nu 12 opgaven voor de reis waarmee de 

groep compleet is. Er is een huis in Susteren vastgelegd voor het verblijf.  

 Evenementencommissie. De leden van de evenementencommissie (Margriet Maan, Geert 

Kuper en Mia Leurs) staan dit jaar op de Groendoedag in Hattem, de bijenmarkt en pleinmarkt 

in Epe.  Geert geeft aan dat niet deelgenomen wordt aan de Pinksterfair vanwege de beperkte 

interesse door het publiek en de kosten. 

 Natuurklanken. Mariet geeft aan dat de drukker in Epe ermee is gestopt maar dat via dat adres 

het blad elders kan worden gedrukt. De eerste uitgave hiervan uit Deventer is goed geslaagd. 

Omdat ook de kosten in lijn zijn met eerdere uitgaven, gaan we zo voorlopig door. 

 
10 - Gezamenlijke activiteiten 

 Gerard Plat organiseert de lezingen  op verenigingsavonden. Het programma wordt verder 

uitgewerkt en er staan al onderwerpen op de rol.  

 1000 soortendag 2015. Deze wordt op voorstel van de vogelwerkgroep dit jaar op de 

Nijensteen gehouden. Datum 5 september 2015. Op 4 september wordt de avond weer 

ingevuld met het kijken naar nachtvlinders.  Gerard wijst nog op een nieuwe uitgave over 

nachtvlinders van de Vlinderstichting. 

Het verslag van de 1000 soortendag 2014 is klaar en wordt aangeboden aan de stichting in 

Welna. De bijeenkomst met de pers wordt nog voorbereid. Het verslag komt als pdf op de 

website. 

 In Epe en Heerde zijn diverse contacten met de gemeenten. In Epe zijn de vlindervelden die 

gemonitord worden door de insectenwerkgroep en Wim Oosterloo gaat beheerszaken en het 

kapbeleid namens de KNNV begeleiden. In Heerde zijn Mariet van Gelder en Ida Visser 

betrokken bij het groenbeleid.  

 

11 - Terugblik door de leden 
De vergadering is tevreden over het verloop en de activiteiten van het bestuur die worden gedaan. 
Men is goed tevreden over de kwaliteit en de distributie van Natuurklanken, met dank aan de 
redactie en de fam. Bijlsma. De informatie via e-mail en de website loopt ook goed. 
 
12 - Rondvraag 

 Tjada wijst op de subsidiemogelijkheid van de aannemer IJsselweide en doet de suggestie om 

ons aan te melden. 

 Tjada  geeft ook aan dat er groot onderhoud moet gebeuren aan de palen en bordjes van het 

Natuurpad Epe. Geert Kuper wil daar graag een project van maken waar kosten aan zijn 

verbonden. He bestuur wil graag een overzicht van de acties en kosten zodat het een project 

kan worden. Er blijken door de bosbouwers bij het bosonderhoud de nodige bordjes te zijn 

vernield. 
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 Janus Crum vraagt naar de ervaring met het voorkomen van sprinkhanen. Hij constateert een 

flinke teruggang. Elders horen en zien leden toch nog de nodige sprinkhanen. 

 
13 - Sluiting 
De voorzitter dankt ieder voor de bijdrage en aanwezigheid en sluit daarmee de vergadering. 
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Nieuwjaarswandeling.                                                                                                        Foto: Herman Snoek   
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Algemeen programma  
Zaterdag 
9 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 
30 mei t/m 
vrijdag 
5 juni 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 
4 juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 
24 september 

Vooraankondiging excursie naar Hoog Buurlo en Radio Kootwijk 
Tijdens de vergadering van het gewest IJsselstreek is besloten om de jaarlijkse 
excursie niet meer te laten organiseren door het bestuur van het gewest maar 
door de afdelingen. De KNNV Apeldoorn heeft aangeboden om dat als eerste 
te doen. Hoog Buurlo is een fraai voorbeeld van een oud Veluws 
cultuurlandschap. Het bestaat uit oude boererven met kleinschalig, extensief 
bewerkte landbouwgronden, beschut door struwelen, heggen en wallen met 
eikenhakhout. Dit alles liggend tussen uitgestrekte heidevelden, 
zandverstuiving en bossen. 
Informatie over deelname, tijdstip en eventuele kosten zijn binnenkort te 
vinden op de website. 
 
 
Voorjaarskamp in Susteren 
Dit jaar zitten we in Noord-Limburg; een gebied wat we nog niet eerder 
bezochten. We zullen zeker een excursie plannen naar de Maasplassen en het 
NP de Meinweg. We verblijven in vakantiepark Hommelheide, net buiten 
Susteren. Ook vanuit het park zijn er waarschijnlijk wel mogelijkheden om een 
interessante excursie te maken. 
Er is helaas geen mogelijkheid meer om je aan te melden.  
De deelnemers krijgen binnenkort meer informatie toegestuurd. 
 
 
Excursie naar het Junner Koeland 
Gezamenlijke excursie van de planten- en insecten-werkgroep. 
Het Junner Koeland is een mooi bewaard gebleven restant vaneen vroegere 
afgesneden rivierarm. Rivierduintjes, kronkelwaarden en de begraasde 
gedeeltes hebben ieder een eigen specifieke flora. Bijzonder mooi zijn de 
stroomdalplanten die op de nestbulten van de gele weidemier voorkomen. 
Het gebied is ook rijk aan vlinders en er komen veel libellen voor. 
We vertrekken om 09.00 uur van het bustransferium bij Heerde. 
Opgave bij Gerard Plat, g.plat@chello.nl 
 
 
PowerPoint presentatie paddenstoelen door Leo Knol 
In deze presentatie zullen o.a. een flink aantal paddenstoelen van het 
Paleispark Het Loo te zien zijn. Op zondag 28 september is er een excursie naar 
het park onder leiding van Leo. 
Nadere bijzonderheden in de volgende Natuurklanken. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     

Nestkast voor Steenuilen. 
Foto: Lita Keuskamp 

mailto:g.plat@chello.nl
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Programma Insectenwerkgroep  

Zaterdag  Eerste excursie. Dit jaar gaan we verder met kilometerhokken in het  
25 april   werkgebied van de afdeling te bezoeken. We beginnen bij het  
   Km-hok 197-482. Hierin ligt o.a. het nieuwe afgegraven gedeelte 
   van het Vossenbroek langs de A50. 
   Aanvang: 11.00 uur. Parkeren bij de afslag na het viaduct A50. 
 
Zaterdag  Aansluitend op 1e excursie gaan we nu verder richting de IJssel. 
23 mei   In het Km-hok 198-482 ligt het zogenaamde Zuukerveld. 
   Aanvang: 11.00 uur. Parkeren begin Koepad. 
 
Zaterdag  Nu bezoeken we het Km-hok 199-482 met daarin een stukje van het  
20 juni   Eperbroek en we gaan ook een stukje langs de Nieuwe Wetering. 
   Aanvang: 11.00 uur. Parkeren einde Koepad-Nieuwe Wetering. 
 
Zaterdag Excursie naar het Junner Koeland in samenwerking  met de 
6 juli plantenwerkgroep. 
 Vertrek om 09.00 uur bus transferium Heerde. 
 Zie hiervoor ook het algemeen programma. 
  
Donderdag  Km-hok 200-482 is deze keer aan de beurt. We volgen  
23 juli zoveel mogelijk de zandpaden in dit hok. We volgen de Kleine 

Wetering een stukje en ook de Stroombreed. 
   Aanvang: 13.00 uur. Verzamelen hoek Deventerweg-Vloeddijk . 
 
Zaterdag  De laatste excursie begint bij de Terwoldse Wetering en we gaan dan 
29 augustus  zoveel mogelijk richting de IJssel. Waarschijnlijk bezoeken we dan  
   niet alleen Km-hok 201-482 maar ook 202-482. 
 Aanvang: 11.00 uur. Parkeren langs de Vossenweg. 
 
Daarnaast zullen er in de tussenliggend periodes nog excursies zijn naar gebieden buiten ons 
werkgebied waar interessante insecten zijn waar te nemen. Deze excursies, op verzoek van 
de leden van de insectenwerkgroep, zullen tijdig op de website worden geplaatst. Dit om ook 
andere belangstellenden in staat te stellen hieraan deel te nemen.  
De excursies gaan onder alle weersomstandigheden door. 
 

Gerard Plat  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Zilveren Maan 
Foto: Max Ammer 
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“Schokkend: terror-oehoe Purmerend maakt nieuw 
slachtoffer” 
Deze uitspraak in een regionale krant ter 
plekke heeft nogal van een hoog Telegraaf 
gehalte. Een gebrek aan kennis en begrip voor 
de prachtige vogel, die zeer waarschijnlijk uit 
zijn gevangenschap is ontsnapt of hij was het 
zat om kunstjes te moeten doen voor zijn 
baasje, een valkenier. 
 
De oehoe een vogel die tot de verbeelding van 
de vogelliefhebber spreekt. Oehoes zijn 
roofvogels die een groot territorium hebben, 
en graag stenige hellingen opzoeken om te 
broeden. Dat is een habitat dat in Nederland 
nauwelijks voorhanden is. Ze jagen 
voornamelijk op houtduiven, ratten, 
kraaiachtigen en ook egels in een jachtgebied 
dat zich over meerdere 
duizenden hectaren uitstrekt. 
In Zuid-Limburg, waar wel op grotere schaal 
gesteente wordt gewonnen in 
dagbouwgroeves, hebben enkele oehoes kans 
gezien zich te vestigen. Verder zijn er twee 
oehoeparen in Gelderland ontdekt. De broedpogingen worden in verband met de zo noodzakelijke 
rust van de vogels stil gehouden, opdat deze dieren niet door mensen verjaagd worden (tekst van de 
vogelbescherming). 
 

Onlangs werd ook een Oehoe ontdekt in 
Noordeinde. Ook waarschijnlijk ontsnapt, 
want wie het gebied kent zal beamen dat 
daar geen stenige hellingen te vinden zijn.   
Dit exemplaar is blijkbaar goed opgevoed, 
want hij heeft niet de neiging om mensen 
bang te maken. 
Van de vogel te Noordeinde heeft Gerjan 
Petter uit Wapenveld een foto’s genomen 
en hij heeft deze welwillend aan ons ter 
beschikking gesteld. 
 
Zeg nou zelf, is het geen plaatje? 
 

Henk van Gelder 
 
 
 
 
 
Foto’s: Gerjan Petter 
 

http://regio.thepostonline.nl/2015/03/06/schokkend-terroroehoe-purmerend-maakt-nieuw-slachtoffer/
http://regio.thepostonline.nl/2015/03/06/schokkend-terroroehoe-purmerend-maakt-nieuw-slachtoffer/
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Eekhoorntjesbrood: paddenstoel van het jaar 2015 
Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op donderdag 15 januari 2015 
 
Het Gewoon eekhoorntjesbrood behoort tot de bekendste steelpaddenstoelen van Nederland, net 
als de overbekende paddenstoel “rood met witte stippen”: de Vliegenzwam. De Nederlandse 
Mycologische Vereniging wil graag weten waar het Gewoon eekhoorntjesbrood zoal voorkomt. 
Mede daarom is het Gewoon eekhoorntjesbrood uitgeroepen tot paddenstoel van het jaar 2015. Het 
algemene Gewoon eekhoorntjesbrood komt in Nederland voornamelijk voor in lanen; vaak in 
gezelschap van andere bijzondere laan-paddenstoelen. 
 
Variabele soort 
Het Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis sl) is een echte boleet (Boletus). In Nederland komen 
19 soorten van deze groep voor. Ze bezitten geen plaatjes maar buisjes onderaan de hoed. Gewone 
eekhoorntjesbroden leven in symbiose met verschillende soorten loof- en of naaldbomen, maar 
komen het meest voor bij Eik en Beuk. Ze worden overwegend gevonden in min of meer schrale 
lanen op zwak zure zandige of leemachtige bodems. 

 
Gewoon eekhoorntjesbrood sl. (foto: Machiel Noordeloos) 
 
Het Gewoon eekhoorntjesbrood is een variabele soort en bovendien zijn er andere soorten 
eekhoorntjesbroden die er op lijken. Het Denne-eekhoorntjesbrood, het Vroeg eekhoorntjesbrood 
en het Bronskleurig eekhoorntjesbrood worden bijvoorbeeld wel eens met het Gewoon 
eekhoorntjesbrood verwisseld. Vandaar dat de NMV heeft besloten om het Gewoon 
eekhoorntjesbrood in de meest brede zin, dus inclusief de erop gelijkende soorten 
eekhoorntjesbrood, uit te roepen tot paddenstoel van het jaar. Voor dit doel wordt de term Sensu 
Lato of kortweg sl. achter de naam gezet. Het Gewoon eekhoorntjesbrood sl. is voor iedereen 
makkelijk te onderscheiden van andere paddenstoelensoorten. 
 
Kenmerken van het Gewoon eekhoorntjesbrood 
De hoed van het Gewoon eekhoorntjesbrood heeft een doorsnede van 8 tot 30 centimeter. De 
hoedkleur is bij jonge exemplaren wit tot bleekbruin; bij veroudering is dit toenemend 
hazelnootbruin met witte rand. De gaatjes (poriën) zijn bij jonge exemplaren nog wit; bij veroudering 
verkleuren ze langzaam geel tot olijfgroen. Bij druk verkleuren ze niet tot zwak blauw. Het vlees is wit 
met een aangename geur; de smaak is mild en nootachtig. 
De steel van de jonge exemplaren is buikig; later wordt hij min of meer cilindrisch tot dik en buikig. 
Het bovenste deel van de steel is bleekbruin met een wit netwerk; het onderste deel is wit met soms 
ook een doorlopend wit netwerk. Eekhoorntjesbroden leven in symbiose met bomen tot wederzijds 
voordeel. De paddenstoelen zijn afhankelijk van de boom waarmee ze in symbiose leven en waarmee 
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zogenaamde mycorrhiza’s worden gevormd. Een mycorrhiza is een verbinding van het mycelium* 
van de paddenstoel met de haarwortels** van de boom. 
 
Voorkomen  
Vooral in de maanden juli, augustus en september komen de eekhoorntjesbroden op vaak van 
oudsher bekende lanen tevoorschijn. Ze verschijnen meestal met meerdere, soms zelfs tientallen of 
nog meer, exemplaren bij elkaar. Het zijn niet alleen de eekhoorntjesbroden maar een heel scala van 
paddenstoelsoorten die grotendeels of geheel afhankelijk zijn van lanen. Hieronder bevinden zich 
zeer zeldzame soorten. Lanen zijn dan ook zeer belangrijk voor de paddenstoelen in Nederland. De 
Nederlandse Mycologische Vereniging geeft in haar recent uitgekomen wegbermbrochure uitleg over 
dit fenomeen. Deze rijk geïllustreerde 25 pagina’s tellende brochure is gratis te downloaden en te 
bestellen op de website van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De brochure geeft in 
duidelijke taal tekst en uitleg over het belang van de wegbermen, lanen en begraafplaatsen van 
Nederland en tips voor beheerders. 
 

<<<Gewoon eekhoorntjesbrood sl., 
onderkant (foto:Machiel Noordeloos) 
 
Eetbaar en smakelijk 
Vooral voor diegene waarbij de liefde 
voor paddenstoelen via de maag 
verloopt, is het Gewoon 
eekhoorntjesbrood een bekende 
paddenstoel. De Nederlandse 
Mycologische Vereniging is zich terdege 
bewust van het feit dat het plukken van 
paddenstoelen voor consumptie de 
laatste jaren enorm is toegenomen. Een 
aantal beheerders waaronder 
gemeenten, natuurbeherende instanties 
en particulieren, laten het plukken sinds 
enkele jaren op bescheiden schaal toe. 

Onderzoek heeft aangetoond dat paddenstoelen niet zozeer worden bedreigd omdat ze worden 
geplukt. Ook de giftige en oneetbare paddenstoelen die niet voor consumptie in aanmerking komen, 
gaan volgens het onderzoek net zo hard achteruit. Verzuring en vermesting zijn vaak de grote 
boosdoeners bij paddenstoelen die in symbiose leven met bomen. Het is daarom belangrijk om 
paddenstoelrijke lanen te beschermen en te zorgen dat ze in een goede staat verkeren. Helaas komt 
het te vaak voor dat de bomen van waardevolle lanen worden gekapt. 
 
Geef uw waarnemingen door 
De Nederlandse Mycologische Vereniging is benieuwd naar de vindplaatsen van het Gewoon 
eekhoorntjesbrood sl. om de lanen waarin ze voorkomen in kaart te brengen. Dergelijke lanen 
kunnen ook belangrijk zijn voor andere specifieke laanpaddenstoelen. Als U eekhoorntjesbrood vindt 
en U wilt de NMV helpen deze in kaart te brengen, stuur dan een foto en de gegevens van de 
vindplaats naar waarnemingen@paddestoelenkartering.nl. 
 

Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging 
Foto’s: Machiel Noordeloos 

* Mycelium: netwerk van alle schimmeldraden van een paddenstoel. 
** Hele dunne wortels 

http://www.mycologen.nl/NMV_publicaties.html#_blank
mailto:waarnemingen@paddestoelenkartering.nl.
http://www.mycologen.nl/#_blank
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Eekhoorns 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van het artikel van Tjada hieronder heb ik deze foto’s opgezocht. 
Meestal zie je een eekhoorn de vogels nadoen. De pindakaaspot is dan wel heel snel leeg. En af en 
toe verdwijnt zelfs de hele pot, met inhoud en al. 
Tjada’s verhaal heeft een andere strekking. 

Mariet van Gelder 

Eekhoorn krijgt navolging 
 
Aan een boom goed zichtbaar vanuit mijn kamerraam, hangt een eekhoorn voederkastje. Je weet 
wel, zo’n kastje met een doorzichtige voorzijde en een opklapbaar dakje. Met het grootste gemak 
wipt een eekhoorn, zittend op het wat uitstekende bodemplankje, met zijn snuit het dakje omhoog, 
duikt met zijn bovenlichaam in het kastje en haalt er een noot uit. De eerste noot, soms ook nog de 
tweede, wordt zittend op het dakje opgepeuzeld, maar alle overige worden stuk voor stuk uit het 
kastje gehaald en ergens in de buurt in de grond gestopt. Voor later. De eekhoorn acht zijn werk pas 
volbracht als hij alle noten uit het kastje heeft gehaald en heeft verstopt. Heb ik veel wal- en/of 
hazelnoten in het kastje gestopt, dan is de eekhoorn er maar druk mee. In de boom klimmen, noot 
uit het kastje halen, de noot ronddraaien tussen de voorpootjes om een goede manier te zoeken om 
de buit in de bek te kunnen nemen, naar beneden, rennend naar een geschikt plekje, kuiltje graven, 
noot erin, kuiltje weer dicht en weer rennen naar de boom. Daar kun je behoorlijk moe van worden. 
Soms neemt de eekhoorn dan ook een rustpauze.  

                 
In oktober 2012 vulde ik het kastje met inlandse 
eikels. In eigen tuin en omgeving waren die er 
nauwelijks, maar tijdens wandelingen en fietstochten 
zag ik soms hele tapijten eikels liggen. Dan raapte ik 
een maaltje voor mijn eekhoorn bij elkaar en vulde 
het kastje dagelijks met een handje eikels. Die 
werden geheel volgens verwachting nijver ergens in 
de tuin in de grond gestopt. Tot mijn grote verrassing 
kreeg de eekhoorn op een dag concurrentie. Hij was 
niet meer de enige die het trucje kende. Een gaai 
deed hem dat kunstje na. De vogel landde op het 
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plankje, duwde met zijn snavel de klep omhoog, haalde een eikel uit het kastje en vloog ermee weg. 
En niet één keer, maar diverse malen. Ook hij was duidelijk bezig een wintervoorraad aan te leggen. 
Had hij het afgekeken van de eekhoorn, of had hij zelf uitgevonden hoe hij bij de eikels kon komen? 
Het blijft een open vraag. De eekhoorn was er overigens niet blij mee. Zat luid sputterend op het dak 
van het kastje als de gaai al op een nabije tak klaar zat om zijn slag te slaan. De gaai haalde alleen 
eikels uit het kastje. Bij noten zag ik hem de truc nooit uithalen. Kennelijk zijn eikels voor hem 
onweerstaanbaarder. 
  
Recent ontdekte ik een voor mij nieuw fenomeen. Op een grijze dag in februari had ik het 
voermandje dat voor het raam bungelt gevuld met zonnepitten en havermout. Voor resp. mezen en 
roodborst. Koolmezen, pimpels en glanskoppen vlogen af en aan. Snel een zonnepit pakken, ermee 
naar een tak vliegen en er stevig op in hakken om de inhoud bloot te leggen. Opeten en de volgende 
halen. Het viel me op dat een van de glanskoppen, te onderscheiden door zijn slanke postuur, wel 
erg snel terug was voor een nieuwe. Bovendien probeerde hij vrijwel steeds twee, soms wel drie 
pitten in zijn snavel te proppen. Ik probeerde het vogeltje te volgen. Als hij achter een conifeer 
verdween, verloor ik ‘m uit het oog. Maar als hij in een kale struik vloog, zag ik dat hij vrijwel meteen 
van de landingstak op de grond wipte, de zonnepitten in een ondiep, zelfgemaakt gaatje in de grond 
stopte en het gaatje vluchtig dichtmaakte. Aha, daarom was deze glanskop zo snel terug op het 
voermandje! Nooit geweten dat mezen ook een voedselvoorraad in de grond stoppen. 
 

Tjada Amsterdam 

Snip in de tuin 
In de nog diepe schemer van een winterse ochtend zie ik tegen de achtergrond van het besneeuwde 
geitenweitje een donkere vlek bewegen. Hij verplaatst zich traag naar rechts en de rechterzijde van 
de vlek beweegt op en neer. Dat silhouet, die beweging, samen met de winterse omstandigheden, 
zeggen  genoeg: een houtsnip in de tuin. 

 
Afgelopen winter heb ik ‘m binnen een week op drie dagen in mijn tuin 
gespot. Gelukkig ook een paar keer bij daglicht, zodat ik ‘m goed kon 
bekijken. Hij neemt bijna altijd ruim de tijd voor zijn maaltijd; speurt met 
zijn prikkende snavel een gebied van ongeveer tien bij tien meter 
nauwgezet af, in een tijdsbestek van 20 tot 30 minuten. Echt schuw is hij 
niet; ik kan me gewoon in huis bewegen zonder dat hij daar onrustig van 
wordt. Zijn voorkeur gaat uit naar een ondergrond (d.w.z. onder de 
sneeuw) van mos of bemost gras. Dat prikt waarschijnlijk het 
gemakkelijkst. 
 

De eerste keer dat ik een houtsnip in mijn tuin heb gespot zal zo’n vijf, zes jaar geleden zijn geweest. 
Ik wist niet wat ik zag. Ik kende een houtsnip alleen van twee maal een moment dat ik ‘m tijdens een 
boswandeling had opgeschrikt en de vogel vlak voor me op de wieken ging. En opeens liep er daar zo 
maar een in mijn tuin rond te stappen, zo op het oog op z’n gemakje. Niet elke winter is het nu raak, 
maar meestal wel. En bijna altijd één, slechts één keer twee tegelijk. Ik weet nu ook dat het geen 
‘inheemse’ snippen zijn , maar Oost-Europese overwinteraars, die minder schuw zijn.  
 
Nu woon ik in min of meer het overgangsgebied tussen dorp en bos, maar houtsnippen komen ook 
wel ín het dorp. Twee jaar geleden belde een kennis, wonend aan de Bloemstraat in Epe, om met 
een opgewonden stem te melden dat er nou toch zó’n rare vogel in de tuin liep. De beschrijving van 
gedrag en uiterlijk wezen duidelijk op een houtsnip. Zij blij. Dat zo’n bijzondere bosvogel haar tuin 
had uitverkoren. 

Tjada Amsterdam 
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Programma Plantenwerkgroep 
 
Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 

Za 18-04   Baak 10.00 Heerde, 
Transferium 

dagexcursie 

Ma 27-04 27.25.22 201-493 Dorpshok-
Wapenveld 

Groteweg x Kwartelw.;  
P-begraafplaats 

Koningsdag 

      

Ma 04-05  –   vervalt  Dodenherdenking 

Ma 11-05 27.44.41 195-481 Dorpshok – Emst  Spoorstr., Coöperatie  

Ma 18-05 27.45.11 200-484 Dorpshok – Oene  Oene, P-Herv.kerk  

Ma 25-05  –   vervalt  2
e
 Pinksterdag 

      

Ma 01-06 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 08-06 27.34.54 198-485 Perc. Vemderbroek  weggetje bij Ap.Kan.  

Ma 15-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 22-06 27.44.42 196-481 Vossenbroek P-Wiemanstraat Gelders Landsch. 

Ma 29-06 27.34.53 197-485 Percelen 
Dijkhuizerzandweg 

Heerderweg, t.h.v. 
politiebureau 

 

      

Za 04-07 27.42.55 
e.o. 

224-505 
e.o. 

Junner Koeland Tijd: ?? i.s.m. 
insektenwerkgroep 

Ma 06-07 27.44.33 197-482 Zuukerbrug begin 
Vossenbroekweg 

(hok plantenjacht) 

Ma 13-07 27.33.25 194-488 Dellenweg - 
retentievijvers 

Dellenweg, afslag 
naar Ossenstal 

 

Ma 20-07 27.32.54 
27.42.14 

188-485 
188-484 

Landgoed Welna,  
2 perc., Josina Hoeve 

Welna, werkschuur Welna 

Ma 27-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang 
Vossenbroekweg 

Gelders Landsch. 

      

Ma 03-08 27.34.14 198-489 Dorpshok – 
Heerde, Zuppeld  

Rhijnsburglaan x 
Zuppeldseweg  

 

Ma 10-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 17-08 27.54.31 195-478 Dorpshok-Vaassen Welkoop, Vaassen  

Ma 24-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 31-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

Haaksweide Ingezaaide 
bijenveldjes 

      

Za 05-09 27.35.42 
e.o. 

201-486 De Nijensteen  1000-soortendag 

Za 12-09   
196/7-431 
179/80-432 

Dagexcursie Waal: 
Millingerwaard  
en /of Ewijkse plaat 

10.00 uur dagexcursie 

 
- Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. 
- Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving; loep en flora meenemen! 
- 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   
 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Determineren met als onderwerp Egbert de Boer 
In de donkere maanden van het jaar 
houdt de plantenwerkgroep elke 
laatste avond van de maand een 
determineeravond. 
 
Maar 26 januari was het te 
determineren onderwerp niet een 
serie Vlinderbloemen, maar onze 
Egbert de Boer. 
Determineren betekent: bepalen – 
vaststellen.   
En één ding kan met zekerheid 
worden vastgesteld: onze Egbert is 
uniek en een bijzonder “exemplaar”. 
Iemand waar we heel zuinig op 
moeten zijn. 
   

Al geruime tijd waren een aantal mensen bezig om Egbert in het zonnetje te zetten. Meer dan 
verdiend, zeker als je zijn lange loopbaan in de plantenwereld bekijkt. 
Sinds vele jaren zet hij zich in voor de Floron, de KNNV in het algemeen en voor de KNNV Epe-Heerde 
in het bijzonder. Elke dag staat in het teken van de oh zo belangrijke flora. 
 
Zo heeft Egbert zijn kennis opgetekend in een aantal publicaties. Wij noemen o.a.  
 “Atlas van de Flora van Epe”. Ook door zijn bijdrage aan de prachtige speciale uitgave van “ 
Natuurklanken” over de ontwikkeling van het Wisselse Veen, is dit document van grote waarde. 
Daarbij is de samenwerking met Henk Menke heel belangrijk geweest. Elke dinsdagmorgen leeft 
Egbert zich uit op het Herbarium van Henk. Henk zelf woont tegenwoordig in een verpleeghuis. 
Dankzij Egbert is dit soort waardevolle informatie gelukkig in goede handen en blijft het voorlopig 
bewaard. 
Natuurlijk is de plantengroep KNNV Epe Heerde ongelooflijk blij met Egbert. In de zomermaanden 
verheugt iedereen zich weer op het zoeken naar leuke en speciale planten onder de bezielende 
leiding van Egbert. Het moet een leuk gezicht zijn om een groep te zien, voorovergebogen, vaak in 
een rij, druk aantekeningen makend en af en toe in opperste verbazing of verhitte discussie. En altijd 
Egbert, vooroplopend, kwiek en vol kennis van zaken. 
 
Hetty Verstraaten heeft er voor gezorgd dat er een leuk programma was. Na haar oproep voor deze 
avond was de opkomst groot, ook Anna uit Zwolle, die toch een aantal maanden uit de running was,  
ontbrak niet. 

De vrouw van Egbert, Marjo, opgehaald 
door Hetty, was ook aanwezig. Egbert 
zelf had niets in de gaten, zat aan het 
hoofd van de tafel met aan aantal 
naslagwerken voor zich. Totdat zijn eigen 
vrouw ten tonele verscheen. Natuurlijk 
was hij zeer verbaasd. 
 
Mariet van Gelder kwam als eerste aan 
het woord. Met een leuk en speels 
verhaal over Egbert, gezien vanuit de 
plantenwereld. Hierin wordt Egbert 
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getypeerd als een menselijk individu, bekend als mannetje, maar dan zonder varen. Vooral madame 
Trip was heel nieuwsgierig. Zij zag hem vaak, gewapend met potlood en papier en starend door een 
rond glaasje. En met behulp van o.a. de Wilde Bertram en de Kale jonker werd duidelijk dat Egbert 
veel betekent heeft voor o.a. Glaskroos, Stippelvaren, Galigaan, Moeraszoutgras, Parnassia, Vetblad 
en Klokjesgentiaan. 
Haar verhaal werd in beeld gebracht door middel van een fotoboek. Ger Breman, geassisteerd door 
Mariet en Hetty, hebben dit boek met liefde samengesteld. Een boek vol met foto’s van planten. 
Maar ook foto’s van Egbert, kijkend, kritisch, controlerend, vertellend, beschouwend en genietend. 
Kortom in zijn element. 
 
Toepasselijk het lieve en symbolische cadeautje: een EREPRIJS. 
Voor Marjo een grote bos bloemen, als dank dat zij Egbert vaak moet afstaan aan de fanatieke 
plantenwerkgroep. 
 
Daarna tijd voor een kopje koffie. Wietske van Apeldoorn had voor heerlijk gebak gezorgd. 
Na de pauze, onder het genot van een heerlijk drankje, een bijzondere power point presentatie 
verzorgd door Ger Breman. Verhalen van bijzondere planten en hun habitat. Kortom een geslaagde 
avond waarin de leden van de plantenwerkgroep hun grote waardering voor Egbert hebben kunnen 
uiten.  
 
 

Nogmaals dank Egbert, voor het 
delen van je vakkundige kennis 
aan ons. 
Daarbij de wens uitsprekend, 
dat iedereen nog lang mag 
kennis nemen van jouw meer 
dan fantastische kennis van de 
Flora !!! 
 

Yvonne Zeegers 
Foto’s: Ger Breman 

 
 
 
 

 
 

2015: Jaar van de Muurplanten 
Floron gaat in 2015 muurplanten extra onder de aandacht brengen. In de komende maanden 
brengen we onder meer een zoekkaart en een boekje uit om kijken naar muurplanten laagdrempelig 
te maken. Daarnaast zijn we op het Landelijk Bureau bezig met het in kaart brengen van gemeentes 
met een muurplantenmeetnet. Zo onderzoeken we of het mogelijk is om muurplanten op 
gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen, zodat we een betere vergelijking kunnen maken tussen 
jaren. Nu worden vaak alleen individuele groeiplaatsen in kaart gebracht. 
 
Meer weten?  info@floron.nl 

Stichting Floron 
 
 

 

mailto:info@floron.nl
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“Waarnemingen” digitaal  
Jarenlang stond in natuurklanken de rubriek “Waarnemingen”. Leden konden via deze rubriek 
bijzondere waarnemingen aan elkaar doorgeven. Deze rubriek is vervallen maar er zijn nog wel 
andere, actuele mogelijkheden om elkaar en anderen op leuke waarnemingen te attenderen. Er is 
namelijk een aparte subpagina van www.waarneming.nl voor ons werkgebied. Deze is te vinden via: 
 

http://knnvepeheerde.waarneming.nl 
 

Op deze sub- pagina zijn eenvoudig alle waarnemingen die binnen ons werkgebied (de gemeenten 
Epe en Heerde met wat randgebieden) gedaan worden en ingevoerd worden op www.waarneming.nl 
te raadplegen en ook in te voeren. Dit zijn niet alleen waarnemingen van eigen leden, maar van 
iedereen die een waarneming in ons werkgebied doet en invoert. 
 
Om waarnemingen te raadplegen is alleen internet nodig. Om ook zelf waarnemingen in te voeren, is 
het nodig om een account aan te maken. Dit kan eenvoudig via de knop “registreer”. Na het aan 
maken van een account kunnen waarnemingen ingevoerd worden. Dit kunnen recente 
waarnemingen zijn maar ook oude waarnemingen.  
 

  De website is erg geschikt om waarnemingen met elkaar te delen en te gebruiken als eigen 
waarnemingenboekje. Via “mijn waarneming.nl” zijn diverse lijsten te maken van ingevoerde eigen 
waarnemingen. Ook worden de waarnemingen gebruikt voor landelijke onderzoeken. Zo worden de 
gegevens gebruikt door SOVON, RAVON etc. Maar ook voor ecologische adviezen wordt 
waarneming.nl veel geraadpleegd om een inschatting te krijgen van de aanwezigheid van 
beschermde flora en fauna.  
 
Uiteraard kan iedereen zien wat ingevoerd wordt en op welke locatie. Wil iemand dit niet dan is er 
altijd de mogelijkheid om de waarneming te vervagen of een embargo aan te geven voor een periode 
dat de waarneming niet zichtbaar mag zijn. Dit is bijvoorbeeld handig bij zeldzame planten, een 
kwetsbaar gebied, (roof) vogelnesten etc. 
 
Op de website kan ook aangegeven worden dat je lid bent van de KNNV Epe-Heerde. Dit kan via de 
knop “mijn waarneming.nl” en dan lidmaatschappen. Het lidnummer hoeft uiteraard niet ingevuld te 
worden. Het aangeven van het lidmaatschap maakt het voor mij als beheerder van de subpagina 
gemakkelijker om contact op te nemen etc. 

http://knnvepeheerde.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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Voor wie van dit medium gebruik wil maken om waarnemingen te raadplegen of door te geven is 
mijn advies: probeer het eens. Het is leuk om te zien wat er allemaal in ons werkgebied 
waargenomen wordt. Mijn ervaring is dat je hiermee met andere ogen rondkijkt als je ergens bent. 
 
Een volgende keer zal ik wat dieper ingaan op de mogelijkheden van de site en het invoeren van 
waarnemingen.  
Voor vragen kan altijd met mij contact opgenomen worden.  

Matthijs Bootsma 
mabootsma1972@kpnmail.nl 

 
 

 
 

Salamandersterfte? Meld het ons! 

Batrachochytrium salamandrivorans: we blijven alert 
Annemarieke Spitzen, RAVON 

Meer lezen? 

www.ravon.nl > Diensten > Onderzoek 

De in 2013 ontdekte amfibieschimmel doodt salamanders 

binnen een kort tijdsbestek. Kikkers en padden blijven 

ongemoeid. Hoe snel verspreidt de schimmel zich? Welke 

soorten worden als eerste getroffen? 

De verwachting is dat binnen 20 – 25 jaar salamanderpopulaties 

in Europa sterk achteruit zullen gaan, als gevolg 

van deze chytrideschimmel*. Via korte artikelen in allerlei 

natuurtijdschriften hebben we eind vorig jaar geprobeerd 

dit probleem onder de aandacht te brengen van natuurminnend 

Nederland. 

En ook hier plaatsen we nogmaals de oproep om niet te 

aarzelen contact op te nemen als u dode salamanders ziet. 

Ook vragen we u om mee te doen aan de monitoring van 

salamanders, hoe beter we weten hoe het nu met ze gaat, 

hoe beter we een eventuele ineenstorting kunnen herkennen. 

Bij voorbaat dank! 

*Martel et al. 2014. Science. DOI: 10.1126/science.1258268 

 

            
  
 
 Uit KNNV Nieuwsbrief: Kijk op Exoten 11 
    Januari 2015  
   
 
 

  
              Alpenwatersalamander 

mailto:mabootsma1972@kpnmail.nl
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Gezien dankzij het moestuintje…. 
Wat overigens op zich een eentonige geschiedenis heeft, want: 
ieder voorjaar opruimen en keurige bedjes maken. Leuk werk. 
Tenslotte op rijtjes of breed iets inzaaien en....... Wachten! 
Grote vreugde als de piepkleine plantjes opkomen. Maar ..... 
van een beschermend hekje om het tuintje trekt bijna geen dier zich iets aan. Het "moes" verdwijnt 
dan ook heel dikwijls in de dieren, hetzij als zaad hetzij als bloem of blad. Mijn animo om daar bezig 
te zijn is dan ook wel verdwenen. Het onkruid neemt de zaak in beslag en zo is het moestuintje 
eigenlijk een permanente puinhoop. Na deze inleiding komt waar het nu om gaat: op het hekje is een 
prachtige man goudvink neergestreken. De vogel zit niet stil en lijkt iets te eten maar wat? De herfst 
is al ver gevorderd en de bramen langs het hek zijn al heel lang weg en de boel is verdord. Dan zie ik 
een hele hoge brandnetel. Goudvink trekt aan de grijsgroene verdroogde bloeiwijze. Daar zitten vast 
nog zaadjes in. De kijker gepakt: ja hoor Goudvink is er een poosje mee bezig, een sliertje brandnetel 
hangt uit de snavel. 
Dus weer eens iets heel raars gezien. De wonderen van de natuur zijn nooit uitgeput en ik heb niet 
helemaal voor niets het moes verwaarloosd ! 
 
Vuurgoudhaantjes 
 

Een vurig oranjerood bolletje (?) beweegt zich in een struikje niet ver 
van het raam. Wat is dat nu toch? Gauw de kijker gepakt. Het is een 
prachtig uitgekleurd vuurgoudhaantje. Het vogeltje is nat en moet 
dus in het badje geweest zijn. Dat spektakel heb ik gemist. Nu 
worden de veren op orde gebracht, vandaar alle beweging. Het lijkt 
alsof de zon op het kopje schijnt. Dat is niet zo maar het is wel heel 
duidelijk dat er sprake is van een - vuur- goudhaantje. 
27 november weer een vuurgoudhaantje, deze keer met een minder 
uitgesproken kleur, meer geel dan oranje aan het kopje dus 
waarschijnlijk een vrouwtje. 
Nog niet eerder gezien. Een dag later nog twee gewone 
goudhaantjes waargenomen. 

 
 
De schuldige zit in de huiskamer! 
Het is niet de eerste keer dat ik dit waarneem. Het deed zich al verschillende jaren af en toe voor. Nu 
dus weer. In de krant of brieven die ik uit de brievenbus haal zitten gaatjes. De gaatjes zijn 
verschillend van vorm en grootte. Eigenlijk weet ik wel wie dit doet, maar het bewijs zag ik nog niet 
tot nu toe. 
Enfin, de boel uit de bus gehaald, naar binnen en met een kopje thee bij de hand klaar om te lezen. 
Eerst de krant maar doorkijken. Een artikel gelezen. En nog één op een andere bladzijde. Tenslotte 
naar een andere katern en daar zie ik tot mijn stomme verbazing de schuldige 
onderaan de bladzijde langzaam bewegen. Het is een slak, nota bene met een 
huisje op z’n rug! Is het geen wonder dat Slak alle handelingen als halen van 
opgevouwen krant uit de bus enz. zonder enige moeite heeft doorstaan?  
Van de verwondering bekomen het artikel waarop Slak zich beweegt uitgeknipt en de hele zaak 
buiten gezet. Niet zo ver van de brievenbus af, dan kan het spel opnieuw beginnen, nietwaar? 
Dat laatste hoeft niet. Een vraag blijft er wel over: hoe komt Slak met huisje en al in de brievenbus? 

 
Louk Witkamp 
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Uit de oude doos: de Leemkule in Tongeren,………. 
Toen al overlast van wilde zwijnen en ander ongewenst bezoek…..  

 

 
 
Een zeer ongunstige voerplaats voor wilde varkens op Tongeren ligt bezaaid met enige kilo’s 
maïskorrels. Een Vlaamse gaai en enige Houtduiven doen zich tegoed aan deze makkelijk verworven 
maaltijd. Even later verschijnt er in mijn kijkerbeeld een grote keiler die in de omgeving van de 
voerplaats in het struikgewas scharrelt. Een half uur wachten levert verder niets meer op, misschien 
was het vandaag toch te druk in de bossen en heeft dit het wild teveel verstoord. 
 
Hoe ongunstig deze voerplaats ligt, blijkt wel wanneer ik vijf 
minuten later de Tongerense Leemkuil benader. Rondom de kuil 
is een duidelijk spoor van vernieling waarneembaar. De varkens, 
aangelokt door het voer, weten de weg naar de op enige 
honderden meters afstand gelegen leemkuil snel te vinden en 
wentelen zich in de modder. 
Het zijn uiteraard niet alleen de varkens die veel vernielen, 
onschuldige wandelaars kunnen in hun onwetendheid ook veel 
kwaad doen. 
 
De volgende zondagmiddag, wanneer ik foto’s wil maken van de vele libellen, is de rust weer ver te 
zoeken. Deze keer is het een verliefd paar dat languit op de laatste keverorchissen ligt en ook deze 
twee wil ik niet verstoren. 
Onze leemkuilen zijn eigenlijk kleine natuurgebiedjes op zich. In vroegere jaren door mensenhanden 
ontstaan. De leem werd gebruikt als b.v. mest (opTongeren), wegverharding of bouwstof. Nadien zijn 
de kuilen vele jaren met rust gelaten en hebben zich spontaan een rijke flora en fauna kunnen 
ontwikkelen, welke geheel op elkaar is afgestemd.  
 
Dit is een citaat uit een artikel geschreven door Peter Pfaff.  
Afgelopen jaar hebben we op Welna geïnventariseerd. Duidelijk werd toen ook weer het belang van 
deze kuilen voor de biodiversiteit. 
Henk Menke heeft veel artikelen geschreven over de leemkuilen en al de bijzondere soorten planten 
die er werden gevonden.  
Het artikel van Peter eindigt met nog meer ellende. Helaas is hierin weinig verandering gekomen. 
 
Wanneer ik nog even rondom de kuil loop vis ik in de gauwigheid nog even een leeg blikje cola en een 
plastic zak uit het water en merk ik dat de eerste jonge padjes hun ontwikkeling van larf naar 
volgroeide pad hebben doorstaan. 
Even later stap ik op de fiets en kijk bezorgd naar de groep mensen die luid schreeuwend hun hond 
aanmoedigen om een in het water geworpen stok te halen. 
Laten we hopen, dat ondanks de vele bedreigingen, onze leemkuilen in hun natuurlijke staat 
behouden mogen blijven. 
 

Gelezen in een Natuurklanken uit 1981 
Redactie NK  
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Waarnemingen 
 

Kepen 15-02-2015: het leek of er een zwerm witte 
papiersnippers over het vijvertje woei, maar het waren 
Kepen! Ik wist er in één en dezelfde oogopslag twaalf te tellen 
die aan het drinken waren, maar er waren er nog heel wat 
meer die rondvlogen en in de coniferen zaten. Nu zit er nog 
sinds een week een vrouwtje als vaste consument in de tuin. 
De zwerm is blijkbaar verder getrokken.  

Micky Marsman 
 
 
                                                                      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding  
Voorplaat: 
Edith Holden, uit: The Country Diary of an Edwardian Lady  

 
Bericht van Janus Crum betreffende een 
uitspraak tijdens de 
Nieuwjaarswandeling: 
 
Tijdens de Nieuwjaarswandeling dacht ik 
dat ik met mijn zoon begin jaren 
zeventig zeillessen op de plas van het 
Kievitsveld had gehad in een Volksboot. 
En ik liet dat het gezelschap ook weten. 
Maar mijn zoon wist wel beter: het was 
op Bussloo. 
Slijtage... 

Janus Crum 

 
 

Ondanks de mogelijkheid om waarnemingen 
door te geven op de website blijven 
waarnemingen voor Natuurklanken welkom. 
 
Fotowaarnemingen zijn ook van harte welkom! 
Toesturen naar: redactie@epe-heerde.knnv.nl  

 
 
Kuifeenden 08-03-2015: Wie van de drie? Deze Kuifeenden 
zag ik op Nationale vrouwendag op het Apeldoorns Kanaal. 
Drie mannetjes en één vrouwtje. 

Mariet van Gelder 

 
Nagekomen bericht over Oehoe: In de 
vogelwerkgroep van 11 maart jl wordt 
getwijfeld of het wel een “raszuivere” 
Oehoe is. Op foto’s is te zien dat het witte 
veren op de borst heeft en dat heeft de 
Oehoe normaliter niet. 

mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
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Op Vrijdagmiddag mogen de leerlingen van de Jenaplanschool in Hoorn kiezen voor een bijzondere 
activiteit. Ons werd gevraagd een paar natuurlessen te geven. We hebben onze groep leerlingen 
enthousiast gemaakt met “Tuinvogels in de winter”.  Wat eten ze als de natuur slaapt en de 
insecten zijn weggekropen en ook zaden moeilijk te vinden zijn. We hebben de vogels de winter 
door geholpen met vetbollen maken. Overal in de schooltuin werden de bollen opgehangen. We 
leerden gelijk de namen van de vogels die op het voer afkwamen. 
Ook de kerkuilen kwamen aan bod. Die leden geen honger met al die muizen. We hebben 
braakballen geplozen en leerden intussen verschillende muizen kennen. Want bang voor muizen 
…..dat was niemand           

Mariet van Gelder, Geert Kuper, Margriet Maan 
 

Hagedis, gezien op de 
Kuiperberg, Ootmarsum, 
voorjaar 2014  

Lita Keuskamp 
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De winter levert wel mooie plaatjes op, maar ik denk dat de lente bij iedereen meer dan 
welkom is. 
Bovenstaande foto is gemaakt in het Zwolse bos tijdens een vogelinventarisatie. 
Nu afwachten of we een goede vlinderzomer krijgen en veel Dagpauwogen zien.  

Redactie 
Weff 




