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 Stuurpraat 
 
Alweer de laatste van 2015. Het winterseizoen is in zicht. Sommige werkgroepen gaan binnenshuis 
de inventarisaties verwerken en hun kennis verdiepen; anderen gaan er juist nu op uit. Gelukkig 
kunnen we elkaar treffen op de ledenavonden. De eerste is al op 24 september en wel in het Veluws 
Museum Hagendoorns Plaatse. Een bijzondere avond met een lezing over paddenstoelen door Leo 
Knol en een foto-expositie ” Herfstkleuren en paddenstoelen rondom Epe” door Hagendoorns 
Plaatse met aanvullend een excursie.  
 
Onze penningmeester Rob van de Burgt heeft het bestuur gevraagd op zoek te gaan naar een nieuwe 
penningmeester. Mede door een nieuwe baan, kan hij toch niet altijd op het gewenste moment 
voldoende tijd vrij maken om zijn taak uit te voeren. 
Onderwijl hebben we al een aantal mensen gepolst, maar helaas nog geen positief resultaat. Een 
goed moment van overdracht zou de algemene leden vergadering in februari zijn. Wie heeft de 
mogelijkheid en het lef om te zeggen “dat wil ik wel doen”? Zoveel werk is het nu ook weer niet, 
want Chris Drevijn doet al heel nauwgezet de ledenadministratie. 
Een probleem dat nog opgelost moet worden, is het betalen en innen van de contributie. Met het 
afschaffen van de acceptgiro vergeten velen van ons op tijd de contributie te voldoen. Een verzoek in 
Natuurklanken of een herinnering via de email blijkt ook niet afdoende. Uiteindelijk zijn er 
betalingsverzoeken per brief uitgegaan. Vraagt naast geld veel extra tijd die we liever in de natuur 
doorgebracht hadden. Dan zijn er ook leden die keurig op tijd betaald hebben, maar de naam komt 
niet overeen met die van de ledenlijst of het verkeerde jaar is aangegeven. Kortom: het nodige 
gepuzzel en soms wrevel. We hebben besloten volgend jaar een inlegvel te maken bij Natuurklanken; 
hopelijk wordt dit de oplossing. 
 
Alle reacties over de Contourennota “Samen op weg naar een Nieuwe Organisatie” die voor of 
tijdens de bijeenkomst op 11 juni zijn binnengekomen heeft onze secretaris Herman Snoek 
gebundeld en opgestuurd naar het Landelijk Bestuur. Aan een ieder die gereageerd heeft, is hiervan 
een kopie gestuurd. Tot op heden hebben we hierop nog geen reactie van het LB ontvangen. Bij 
navraag bleek dat nog niet alle afdelingen gereageerd hebben, maar dat hieraan gewerkt wordt. Wij 
hebben alvast aangegeven dat we graag een gesprek met een vertegenwoordiger van het LB willen. 
Naast alle voor en tegens die in de reacties gegeven zijn willen we spreken over het feit dat wij 
meerdere IVN afdelingen in ons werkgebied hebben en deze mogelijkheid niet besproken wordt in 
de Contourennota. 
 
In Epe krijgt de samenwerking met de Gemeente, Triada en Explorius steeds meer vorm. Begin 
november zal er een informatieavond georganiseerd worden voor de nieuwe bewoners van de 
Klaarbeek, waarin de KNNV, met name onze tuinambassadeur, een grote rol gaat spelen. 
 
Waar u weinig van merkt maar waar veel werk en energie in wordt gestoken, zijn de natuur 
bescherming activiteiten die Wim Oosterloo doet namens onze KNNV afdeling. Elders in deze 
Natuurklanken vindt u hierover een verslag. 
 
Afgelopen weekend hebben we onze 1000 soortendag gehouden op de Nijensteen in Veessen. 
Tijdens echt Nederlands weer, een afwisseling van plensbuien en een stralende zon, is er veel 
geïnventariseerd, meegelopen met de algemene excursie, de expositie bekeken en gezellig 
nagepraat. Met ruim 400 soorten op naam gebracht weer een zeer geslaagde activiteit. Voor mij 
waren het vinden van honderden geelhartjes en het zien van een vlucht van 23 lepelaars 
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hoogtepunten. Daarnaast was 
het zien van onze leden, die 
naarstig en met veel plezier 
opzoek waren naar zoveel 
mogelijk soorten, weer een 
geweldige ervaring. 
 
Komend jaar bestaat onze 
afdeling 70 jaar. Daar gaan we 
zeker aandacht aan besteden. 
We hopen dat er dan nog meer 
leden actief deelnemen aan 
onze activiteiten en genieten 
van de prachtige natuur, 
waarin onze afdeling gevestigd 
is, maar die ook onze 
bescherming nodig heeft. 
 

Wietske van Apeldoorn 
 
 

 
 
 

Foto’s Herman Snoek 
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Algemeen programma 
 
Donderdag 
24 september 

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 27 september is er een excursie naar 
het park onder leiding van Leo. 
Deze avond is een gezamenlijke activiteit van de KNNV en Hagedoorns 
Plaatse, i.v.m. het 300-jarig bestaan van Hagedoorns Plaatse. Het thema is het 
najaar (onderwerp: paddenstoelen). In de expositieruimte is dan een foto-
expositie: “Herfstkleuren en paddenstoelen rondom Epe”. 
Vanaf 19.00 uur is de expositie te bezoeken. 
De presentatie begint om 20.00 uur in het Veluws Museum Hagedoorns 
Plaatse, Ledderweg 11, 8161 SZ Epe 
 

Zondag 18 
oktober 

 

 

 
Donderdag  
29 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donderdag 
26 november 

De traditionele afdelingsexcursie paddenstoelen 
Deze jaarlijkse excursie onder leiding van Janus en To Crum, gaat ook dit jaar 
weer over een gedeelte van het Natuurpad. De start is bij het Hertenkamp. 
Aanvang 14.00 uur. 
 

Power Point presentatie. Gerard Plat. Tweede gedeelte Overijssels 
Havezathenpad. 
Het tweede gedeelte van de lezing begint in Nijverdal en eindigt in Steenwijk. 
We zien de landgoederen langs de Regge en in het Vechtdal. 
Via Zwolle gaan we naar de Zwarte Waterstadjes en de rietvelden ten zuiden 
van de Wieden. Van de Wieden naar de Weerribben, daarna over de 
stuwwallen van Steenwijkerwold en eindigen tenslotte bij de Clemenskerk in 
Steenwijk. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Power Point presentatie Almut Schlaich van de werkgroep Grauwe 
Kiekendief 
Almut is als onderzoekster en wetenschappelijk medewerkster betrokken bij 
de werkgroep de Grauwe Kiekendief. Het onderzoek bestaat uit het nemen 
van natuurbeheer maatregelen ter verbetering van de voedselsituatie in het 
broedgebied in Oost Groningen. Daarnaast wordt er ook studie gedaan naar 
de trekroutes en in de overwinteringsgebieden ten zuiden van Sahara.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe  
Aanvang: 20.00 uur 
 

Donderdag 
10 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden voor leden avond 
Deze avond staat weer open voor alle leden, die een korte of iets langere 
presentatie  willen laten zien aan andere leden. Het onderwerp kan een 
vakantie zijn, een bezoek aan een bijzonder gebied, een onderzoekje of een 
bijzonder onderwerp. Er is een wat langere pauze om meegebrachte 
voorwerpen te bekijken. 
Opgave bij: Gerard Plat g.plat@chello.nl  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

mailto:g.plat@chello.nl
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Programma Insectenwerkgroep 

Maandag De eerste werkgroep avond van de insectenwerkgroep 
21 september Deze avond zullen wij besteden aan de verschillende inventarisaties 

waar leden van de werkgroep zich voor hebben ingezet. 
 Ook kijken we nog even terug op de nachtvlindernacht op Nijensteen. 
 Tenslotte bekijken we ook nog de foto’s van excursies van het 

afgelopen seizoen. 
 Aanvang: 20.00 uur. In het Kulturhus Epe. 
 
Op 19 oktober en 23 november zijn de volgende werkgroep avonden. 
De invulling voor deze avonden zal in samenwerking met de leden plaatsvinden. 

 

Programma Plantenwerkgroep 
Evenals voorgaande jaren komen de leden van de plantenwerkgroep deze winter bij elkaar op de 
laatste maandag van de maand.  
 
De plaats: Eper Gemeente Woning, Het Kulturhus, waarschijnlijk in de Flexkamer. 
De data: 28 september ; 26 oktober ; 30 november; 25 januari 2016 ; 29 februari 2016 .  
De tijd: 20.00 uur. 
Het programma: in de herfst is er meestal nog 
volop levend materiaal te vinden om te 
determineren. Op de andere avonden zullen 
we dat doen met gedroogd materiaal. Enkele 
leden zijn deze zomer al druk bezig met 
verzamelen en drogen. We gaan onder andere 
enkele moeilijk uit elkaar te houden soorten 
vergelijken, overeenkomsten en verschillen 
zoeken om een soort juist op naam te brengen. 
Ook zal het presenteren van fraaie foto’s van 
planten uit binnen- en buitenland (m.b.v. 
PowerPoint) deze winter op het programma 
niet ontbreken.  
 
Lijkt het je/u interessant een avond bij te 
wonen? Van harte welkom! Neem gerust 
contact op met de coördinator van de 
Plantenwerkgroep  Egbert de Boer 
(edeboer008@planet.nl) 
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Verslag voorjaarsexcursie Plantenwerkgroep naar Baak 
Behalve de wekelijkse inventarisatieavonden gaat de Plantenwerkgroep  ook af en toe op excursie 
naar een plantengebied wat verder van huis. Voornaamste doel is kennismaking met planten die we 
in de eigen omgeving niet zo vaak zien. 
 
En dus gingen we op zaterdag 18 april met zeven personen in twee auto’s naar de omgeving van 
Baak om naar stinzenplanten te zoeken. Voor de meeste planten bleek de datum nog erg vroeg. 
 
We begonnen met een wandeling buiten de gracht om Huize Baak.  
Ons oog viel meteen op de vele opvallend langwerpige kiembladen met in het volgende bladpaar 
eivormige spitse blaadjes. We hadden geen van allen enig idee. Een zoektocht in de boeken thuis 
bracht ons bij de Gewone esdoorn (Acer pseudoplanus). 
Een andere kiemplant die we wel meteen op naam konden brengen had handvormige slipjes: de 
linde. 

 
Op verschillende plekken vonden we half op de oever, half in het water een opvallende Walstro-
achtige plant met vierkante stengels (met kleine teruggeslagen tandjes) en kransen van vier (soms 
vijf) langwerpige blaadjes. Determinatie met verschillende flora’s bracht ons bij Moeraswalstro 
(Galium palustre). Maar deze planten zagen er heel anders uit dan het Moeraswalstro dat we kennen 
uit onze eigen omgeving. We kwamen tot de conclusie dat we komende zomer nog maar eens naar  
Baak moeten om te kijken hoe de bloeiende exemplaren er dan uit zien, en of we dan op dezelfde 
naam uitkomen. 

  
De bomen zitten nog niet in blad en dat levert daarom soms problemen op met de naam. Als er blad 
aan zit, is het nog nooit opgevallen, maar bomen met ruitvormige lenticellen blijken achteraf 
inderdaad van de Witte abeel (Populus alba) te zijn. 

 
Achter Huize Baak ligt een bosperceel waar we verschillende andere soorten ontdekken die we niet 
elke dag zien.  
Een probleem vormen de bosviooltjes. We vinden exemplaren met een blauwe spoor. Conclusie: 
Donkersporig bosviooltje. Maar dat ‘spoort’ weer niet met het verschilpunt dat Heukels’ geeft tussen 
Bleeksporig (Viola riviniana) en Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana). De eerste hoort 
een gegroefde knotsvormige spoor te hebben; de tweede hoort een niet-gegroefde en niet of 
nauwelijks knotsvormige spoor te hebben. En onze blauw-gespoorde exemplaren hebben een 
gegroefde knotsvormige spoor. We komen niet tot een definitieve naam voor deze viooltjes.   

 
Andere soorten die we daar vonden waren: 
- Bosereprijs (Veronica montana) – de stengels zijn rondom behaard (in tegenstelling tot de bij ons 
bekende Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) , die alleen beharing op de ribben heeft)  
- Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum) 
- Boszegge (Carex sylvatica) 
- Gevlekte aronskelk (Arum maculatum) – zeer veel (de meeste zonder vlekken) 
- Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) – nog erg jonge plantjes 
- Groot springzaad  (Impatiens noli-tangere) – kiemplanten, maar toch al duidelijk herkenbaar aan 
het blad  
- Gulden boterbloem (Ranunculus auricomus) 
- Hangende zegge (Carex pendula) 
- Italiaanse aronskelk (Arum italicum) – eenmaal (gelig geaderd blad) 
 
Ook het Bont zandoogje liet zich al bewonderen. 
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Weidegeelster 
Toen we rond waren hadden we de 
Weidegeelster nog niet gevonden. Margriet trok 
haar stoute schoenen aan en ging het terrein 
van Huize Baak op. Al gauw vond ze 
Weidegeelster (Gagea pratensis). Grote 
verrassing was de ontdekking van Wietske dat 
er ook zaaddozen aan de planten zaten, terwijl 
Heukels’ flora meldt dat vruchtzetting in ons 
land niet bekend is.  
Eenmaal thuis, ging Wietske meteen op zoek op 
haar bekende vindplaatsen. Ook daar vond ze 
zaaddozen (nog niet rijp, maar toch!). Wij 
natuurlijk blij: een nieuwtje voor de 
Nederlandse flora? 
Mailcontact met Naturalis leverde op dat het 
weliswaar in de flora staat, maar dat 
zaadvorming wel vaker wordt waargenomen. 
Uiteindelijk kwam de Gelderse geelster-expert 

Benno te Linde met het bericht, dat het verschijnsel al een aantal jaren bij hem bekend is. Onze 
conclusie dat het mogelijk met opwarming van de aarde te maken zou kunnen hebben, spreekt hij 
tegen. Zijn conclusie is dat er tegenwoordig vaker en nauwkeuriger naar geelsterren wordt gekeken.   
 
Het meest westelijke kilometerhok (212-454) leverde 84 soorten op. 
In het oostelijke hok (213-454) kwamen we op 121 soorten.  
Een zeer geslaagde excursie. 

Egbert de Boer 
 

 

Hendrik Jan Kok Ankersmit (1832-1902) een vroege 
tijdgenoot van Thijsse 
 
Het feit dat Jacob P. Thijsse 150 jaar geleden werd geboren, wordt dit jaar gevierd. Als geen ander 
heeft hij de kennis over de natuur gepopulariseerd en zijn naam wordt daarom ook terecht vaak 
genoemd.  
Je zou daarom soms haast denken dat hij hierin alleen stond. Niet in het minst door de vele 
publicaties waarin hij zijn liefde voor de natuur liet blijken en anderen enthousiasmeerde. 

Toch waren er wel degelijk andere nu praktisch vergeten natuurkenners- en –liefhebbers die 
dezelfde boodschap met evenveel hartstocht verkondigden. Het afgelopen jaar ben ik in verband 
met de natuurontwikkeling op het landgoed Tongeren bezig geweest om een zo volledig mogelijke 
historische plantenlijst voor het Wissels Veen op te stellen. In mijn zoektocht stuitte ik op Hendrik 
Jan Kok Ankersmit uit Apeldoorn. 

Kok Ankersmit was in goed gezelschap van onder andere de floraschrijver Suringar en van 
Frederik van Eeden aanwezig bij de historische excursie op 9 en 10 augustus 1890 in het Wissels Veen 
en het Korte Broek. Ongetwijfeld zal hij een leidende rol hebben gespeeld in deze excursie, want hij 
kende dit gebied erg goed. Na een korte carrière in de marokaanleer fabricage verkocht hij de fabriek 
van zijn vader. Dit gaf hem vervolgens voldoende vrije tijd om zich de rest van zijn leven intensief bezig 
te houden met de botanie en bestuurlijke zaken van allerlei verenigingen en stichtingen. Daarnaast 
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was hij medewerker aan verschillende tijdschriften. Om zijn plantenkennis op een hoger peil te 
brengen nam hij in Frankrijk, als buitengewoon student, regelmatig deel aan excursies die de 
professoren daar op zondag hielden. 

Ook Thijsse kende hem goed en op blz.8 in het Verkadealbum Paddenstoelen uit 1929 zegt 
hij het volgende over hem: “Ik denk er altijd nog met genoegen aan, hoe ik een dikke vijfentwintig 
jaar geleden in de Loolaan te Apeldoorn een van de voorlopers van de paddenstoelstudie in ons land, 
den Heer Kok Ankersmit ontmoette met een parasolzwam in de hand, die hij werkelijk als parasol 
gebruikte. De steel was niet veel korter dan de stokken van de tegenwoordige dames-parapluies en 
de hoed was naar rato”. 

Kok Ankersmit legde een omvangrijk herbarium aan en ontdekte zo´n honderd voor ons land 
nieuwe soorten planten en paddenstoelen. Welke soorten dat allemaal zijn, weet ik niet maar het is 
in deze context wel interessant om te weten dat hij een collectie Drosera x obovata had laten 
overkomen uit Duitsland. Ongetwijfeld om te controleren of deze hier voorkwam. Deze kruising werd 
later met zekerheid voor het eerst in Nederland, in het Wissels Veen, gevonden.  

Samen met C.A.J.A. Oudemans en de botanicus Th.H.A.J. Abeleven heeft hij de studie van de 
paddenstoelen een start in Nederland gegeven. Een vitaal man zoals blijkt uit de woorden van Eli 
Heimans naar aanleiding van een botanische excursie op de Eper heide:  

“Van den zomer waren we met ons vieren aan 't botaniseeren op de Eper-heide: P. van den 
Burg uit Laag-Soeren, medicus, aan onze lezers wel bekend, Thijsse, mijn persoontje en, wie ik 't 
eerst had behooren te noemen, de oude heer H. J. Kok Ankersmit uit Apeldoorn, die ons, allen 
jongelui bij hem vergeleken, zou gidsen om ons de mooie plekjes met Malaxis, Carex limosa, Galigaan 
en Drosera longifolia te wijzen. Wie de natte Eper-heide kent, weet ook dat het geen asphalt-straatje 
is: poel aan poel, verraderlijk dichtgegroeid met veenmos, slootjes en putten allemaal valkuilen voor 
den argeloozen of onervaren botanist; en dan de weg er heen van 't station Epe, een goed uur op 
een snikheeten dag door droge hei en langs slechte hobbelige paden. Stel u daarbij voor, een klein, 
vlug oud heertje, dicht bij de zeventig, met zware plantenbus beladen, die als een jongen van zestien 
springt en klautert, en alleen zoo nu en dan eens gaat zitten met een: ‘Even uitblazen, jongens!’ en 

dan weer druk aan ’t wijzen en roepen: ‘Hier heb je 
wat, kom eens kijken, wat een mooi exemplaar van 
longifolia, je zou hem zoo plukken en meenemen! 
Zeg, een malaxis van een halven voet lengte!" 

Menno W. Boomsluiter  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Met dank aan het mogen gebruiken van het artikel van 
Willy Smit-Buit wonende te Vaassen uit het  
Biografisch woordenboek Gelderland.  
Zie verder ook artikelen in de Levende Natuur 
en het Verkadealbum Paddenstoelen en het  
Natuurklankenartikel over het Wissels Veen, 
alles via internet bereikbaar.  
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 Verslag van de excursie naar het Junner- en Arien Koeland  

 
Zaterdag 4 juli vetrokken 9 deelnemers (van de insecten- en 
plantenwerkgroep) al vroeg naar het Junner Koeland bij Ommen. 
De meteorologen hadden de warmste dag van het jaar voorspeld 
en het zou dus heet worden. 
Aangekomen legde Gerard Plat uit waarom het Junner Koeland 
aan de kant van Arrien ligt en het Arrien Koeland aan de kant van 
Junne. Bij het rechttrekken van de Overijsselse Vecht zijn twee 
bochten afgesneden en kwamen ze elk aan de andere kant van 
de Vecht te liggen. De Koelanden zijn traditioneel alleen met 
koeien beweid en het land is nooit geploegd en rechtgetrokken.  
 
Het eerste stuk weiland werd minutieus doorzocht op planten 
 en insecten. Zowel Gerard Plat als Henk van Noorden hadden 
een vlindernet meegenomen om de door de hitte extra snelle  
insecten te vangen en te kunnen bekijken. Daarna kwamen we in 
een fraai landschap terecht met verstuivingsplekken en veel 
Jeneverbessen. Dit allemaal op enkele meters afstand van  
modderige poelen en de afgesloten arm van de Vecht die hier  
aan het verlanden is. Een houten brug bracht ons aan de andere 
kant van de verlandde Vechtarm. Hier was het landschap open 
met begroeide rivierduinen, grasland en in de verte 
meidoornstruweel. 
 
Het land was hier heel geaccidenteerd en bezet met 
merkwaardige bulten van de Gele weidemier. De Gele 
weidemieren houden wortelluizen als vee. Ze verblijven dus het 
grootste deel van de tijd ondergronds. Bij het graven van gangen 
wordt met het zand een ``molshoop” gebouwd die in de loop 
van de tijd het landschap een eigenaardig aanzien geven. 
Door het meer kalkhoudende materiaal kan je leuke planten  
op de hopen vinden. Dat was ook hier het geval. Door het 
opnieuw uitlogen van de toppen krijgt een kleine 
plantengemeenschap op de hopen een plaatsje. 
Bovenop de meest uitgeloogde toppen kan je een enkele 
Struikheide vinden. 
Daaronder onder andere Wilde tijm en Zwolse anjer. 
 
In de late herfst vind je hier de prachtigste kleurrijke wasplaten. 
Paddenstoelen die alleen op hele oude ongestoorde en onbemeste  
grond voorkomen. Wat mierenbulten en wasplaten betreft is het  
Arrien Koeland rijker. Door de grote variatie in het landschap kon  
de planten lijst aangroeien tot een lange lijst. De leukste vondst  
vond ik persoonlijk de Lange ereprijs; samen met de Zwolse anjer  
is het een typische vertegenwoordiger van de bijzondere flora  
langs de Vecht. 

Menno Boomsluiter 
 
 

 
Citroenpendelvlieg. Deze zweefvlieg 
legt haar eitjes in kleine, stilstaande en 
vaak tijdelijke waterpoeltjes waar de 
larven in leven. Deze hebben een zeer 
lange 'staart' en worden daarom wel 
rattenstaartjes genoemd. De vlieg leeft 
van nectar van verschillende soorten 
planten.  

 

 

Geringelde wespenbok. Veel op 
bloemen. Vooral op zandgronden in het 
zuidoostelijk deel van het land, dus in het 
Junner Koeland en ook op de Veluwe 
relatief zeldzaam 

Zwolse anjer 
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       Foto’s en cursieve tekst: 
       Henk van Woerden 
 
 

 
  

Eikenpage 
 
 Een vrij schaarse 
standvlinder. De vlinders 
vliegen vaak tot laat in de 
avond rond de kruinen van 
eiken. 's Morgens komen 
eikenpages soms naar de 
grond om te drinken van dauw 
of water uit vochtige aarde. 
(dus we hadden het geluk dat 
we erg vroeg waren 
vertrokken) 

 

Blauwe 
breedscheenjuffer 
 
Vrij algemeen in het 
oosten en zuidoosten van 
het land, dus aan onze 
kant van de IJssel, vrij 
zeldzaam. De larven 
leven doorgaans twee jaar 
in het water voor ze 
uitsluipen. 
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Verslag insectenexcursie Vloeddijk bij Oene 
 
Donderdag 23 juni. Een schitterde dag voor een insectenexcursie. Van onze vorige voorzitter, Hilary 
Jellema, kreeg ik een mail, samen met haar man Bert zouden zij weer eens naar Heerde komen. En zij 
wilden graag zoveel mogelijk bekenden ontmoeten. De vraag was, kom jij ook naar de 
insectenexcursie? Dan heb ik heel veel vliegen in een klap, om in insectentaal te spreken. 
Het kwam goed uit en toevallig was één van mijn voornemens voor deze zomer om ook een keer met 
de insectenmensen mee te gaan. 
 
Om 13.00 uur verzamelden we ons op de hoek Vloeddijk/fietspad Stroombreed (een van de 
Weteringen) bij het bankje. 
Vandaar zijn we in Noordelijke richting gelopen langs het water. Vooral op het stukje waar tussen het 
fietspad en Stroombreed ruimte voor begroeiing is, troffen we veel soorten. Ik vermoed dat er ooit 
een bloemenmengsel is uitgezaaid. Er stonden nogal wat onverwachte soorten, Esparcette en Kleine 
pimpernel verwacht je daar normaal gesproken niet.  

 
Het was al met al een hele leuke excursie met onverwacht veel waarnemingen, schreef Henk van 
Woerden bij het doorsturen van de foto’s naar de deelnemers van de excursie. 
De mooiste heb ik een plaatsje gegeven met bijbehorende tekst, ook van Henk. 

Mariet van Gelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oranje dwergbladroller 

 
De naam zegt het al, een (micro) vlindertje met een lengte 
van slechts  8 -10 mm. De rups leeft vooral op Berenklauw. 
Volgens de boeken vrij algemeen, maar voor mij de eerste 
keer dat ik hem zag. 
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Houtpantserjuffer 

 
De enige juffer die zijn 
eitjes afzet onder de bast 
van takken die over (of 
vlakbij) het water hangen. 
Allerlei boom- en 
struiksoorten worden 
hiervoor benut. 
 
 

Bruine Glazenmaker 

 
Een grote glazenmaker, 
met een lengte tot 8 cm. 
Het vrouwtje zet haar 
eitjes af in dode of 
levende planten. Ook 
vermolmd hout en ander 
zacht materiaal langs de 
waterkant wordt gebruikt. 
 

Parelmoermot 
 

Het is een algemene 
nachtvlinder, een zogenaamde 
micro, maar met relatief grote 
afmetingen, ongeveer zo groot 
als een Oranjetipje. Het was 
een mooi vers exemplaar want 
de mooie glans verdwijnt al 
snel. De rups leeft uitsluitend op 
brandnetel. 
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Verslag voorjaarskamp KNNV Epe-Heerde  
 
Zaterdag, 30 mei - Tussen de buien door rijden of fietsen de deelnemers zuidwaarts. Meerderen zijn 
getuigen van een fraaie buidelwolk boven Midden-Limburg. Ik zie het, naast de neerslag die met dit 
soort wolken gepaard gaat, toch ook als een positief signaal: we staan open voor alles wat de natuur 
ons te bieden heeft. 
De met Gevlekte scheerling begroeide middenbermen werd gemeld. Ook aan de snelwegkanten is de 
Bonte wikke een steeds meer opvallende verschijning. 
 
Nabij Susteren hebben we op het grote terrein van een recreatiepark twee huisjes aan het water ter 
beschikking. Anneke en Tjada lijken tot dusverre het meest mobiel: ze zijn per fiets hier naar toe 
gekomen en betrekken samen een van de gehuurde woningen. Zij kunnen met hun fiets naar het 
grotere centrale huisje, waar gegeten en vergaderd wordt. 
Wim en Paula hebben met hulp van de eerst aangekomen mensen al de nodige voorbereidingen 
getroffen. Gerard kan door ziekte niet aanwezig zijn; hij heeft ons nog wel weten te verrassen met 
kaarten en lectuur van de omgeving, wat voor ons klaarligt. 
 
Na de soep een eerste verkenning van de omgeving. Veel grassen, waaronder de Gekielde dravik, die 
afkomstig is uit Noord-Amerika en hoogst waarschijnlijk met de geallieerde troepen in 1945 is 
binnengekomen. En dan al die andere grassen, waarvan ik de meeste uiteindelijk voor me uitschuif 
wat betreft het determineren…  
Verder staat er dan nog de Kale jonker op veel plekken langs de beek. Dit heerschap ontlokt doordat 
hij zich kennelijk anders dan gebruikelijk toont, flinke discussies over zijn identiteit.  
 
Zondag, 31 mei - Deze laatste meidag hebben we de keus laten vallen op wandeling twaalf uit het 
boekje dat Gerard voor ons heeft klaargelegd. Het is even puzzelen want we blijken de wandeling in 
omgekeerde richting, dus niet volgens het boekje, begonnen te zijn. 
 
Op een tuinmuurtje zien we een verzameling Vuurwantsen. Dit insect dankt zijn Nederlandse naam 
aan de kenmerkende tekening: een helder rode kleur afgewisseld met afstekende diepzwarte delen. 
Een oud spoorwegemplacement waar we vrij kunnen inlopen brengt, zoals vaker, verrassingen. Eén 
van de vlindersoorten wordt als Lieveling, een dagactieve nachtvlinder, bestempeld. Ik fantaseer over 
de naamgeving: misschien is hij wel geliefd door zijn levenslust om na de nachtelijke uren ook 
overdag nog door te gaan. Later blijkt dat het een Appeltak geweest is. Ook deze is mij qua naam en 
voorkomen onbekend. 
Om meer over de naamgeving te weten te komen, zoek ik op internet. Daar kom ik alleen tegen dat 
beide soorten zeer algemeen zijn. Ook nu blijkt weer dat veel moois voor het grijpen ligt en realiseer 
ik me opnieuw de waarde van het met een veelzijdig georiënteerde groep op pad te zijn. 
 
De flora op het terrein is bijzonder. Achter elk bosje kan weer een nieuwe verrassing wachten. Van 
een pauze is bij mij in iedere geval geen sprake. Een fraaie puzzel waar ik ook nu nog niet geheel uit 
ben, is het voorkomen van verschillende Havikskruiden. Muizenoor, Weide- en Oranje havikskruid 
zijn duidelijk te onderscheiden. Een aantal exemplaren heeft van allemaal wel wat en duiden op een 
vrijere omgang met elkaar. Over het spoor, enkele kilometers verder, rusten we bij een alleenstaand 
verlaten huisje met ven in een natuurterrein. Veel water- en moerasplanten. Op deze lange 
wandeling gaan we verder door plassen, ontstaan door leem en kleiafgraving. 
Langs weg- en akkerkanten veel soorten Wikke. Een zeldzame vondst is de Gele wikke. 
Op de laatste kilometers zien we een statige oprijlaan met fraaie, hoge bomen. Het blijken Tamme 
kastanjes te zijn en zijn naar schatting zo’n dertig meter hoog. Na ruim twintig kilometer wandelen 
en stilstaan zijn de meesten best moe, maar allemaal in ieder geval voldaan. 
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Omstreeks half acht eten we. Daarna praten en determineren we, maken plannen voor de volgende 
dag: we zullen naar het Maasgebied rond Stevensweert gaan. 
 
Maandag, de eerste juni. Bij het ontbijt draagt Dick ons een haiku voor met als onderwerp enkele 
vondsten van gisteren. 
 

We vonden vlinder appeltak 
niet lieveling  
van harte bemind 

 
’s Morgens is het na wat nachtelijke regen droog. Om kwart over tien hebben we de auto’s in 
Stevensweert geparkeerd en na een tevergeefse poging de wandeling met koffie te beginnen, lopen 
we naar het oude centrum. Hier laten we Dick achter die zich installeert om met pen en inkt een oud 
hoekje vast te leggen.  
Na een uurtje rusten we aan een vijver waar verschillende Zeggesoorten staan, die noden 
gedetermineerd te worden. Ook Grote engelwortel en Gevleugeld helmkruid zijn opvallend. We 
blijven in en rond Stevensweert, waar we rond één uur bij een kapelletje aankomen. Dat leidt tot 
religieuze en filosofische overwegingen bij enkelen. Een ander vindt Perzikkruid, dat voor deze 
gelegenheid natuurlijk met de volksnaam “Jezusbloed” benoemd wordt. 
 
Om half twee beginnen we de laatste etappe van vandaag, nadat enkelen per auto terugkeren. In het 
ruige terrein langs de Maas enkele verrassende vondsten: Het Groot warkruid, nog niet in bloei, en 
de Hongaarse raket. De laatste is een kruisbloemige van stedelijke en ruderale gebieden en nog niet 
zo lang ingeburgerd. 
We rusten op een verhoging op een houten constructie van spoorbiels. We constateren dat het 
eigenlijk prima wandelweer is met af en toe zon en wat minder wind dan gisteren. De relatief lage 
temperatuur blijkt dan niet zo belangrijk. 
 
Op het laatste stuk valt de groep uiteen. De achterblijvers willen weten welke gele Kruisbloemige de 
berm domineert. Nadat uiteindelijk is vastgesteld dat het Herik is, praten we verder over het gebruik 
in salade. Dit broertje of zusje van de mosterd zou daar wel geschikt voor zijn, dacht ik. Uiteindelijk 
toch maar niet. Toch blijkt bij de avondmaaltijd dat de groep wel heel wat natuur aankan. De met 
madeliefjes opgemaakte salade gaat er goed in.  
 
Dinsdag, 2 juni – We rijden naar een parkeerplek bij de Roer aan de rand van Vlodrop en wandelen 
naar de rotonde waar de Rode Beek in de Roer uitkomt. Bij die plek staat in de Beek een in onbruik 
geraakte turbinemolen waarvan de tandrad overbrenging nog goed te zien is. 
 
We volgen de Roer en iedereen is verrast over het mooie en soms on-Nederlands  
aandoende landschap. We zien veel holletjes in de steile oevers en kijken natuurlijk  
uit naar de IJsvogel. Die krijgen we niet te zien, wel diverse vlinders.  
De Weidebeekjuffer, een libel, laat zich van dichtbij bekijken. 
De lage temperatuur maakt dit wellicht beter mogelijk dan verleden jaar toen we  
een om elkaar heen dansend paar boven de Geul zagen. 
Tegen het middaguur rusten we bij kasteel Daelerbroek.   
 
Weer in het bos ontdekt iemand het nest van een Bonte specht en we krijgen het kopje van een 
jonge specht te zien. We besluiten niet te lang te blijven om de dieren hun rust te geven. 
 
Iets verder komen we in een imposant moerasbos. Grote oppervlakten met Waterviolier, pollen met 
verschillende soorten Zegge en Lis. Ik heb associaties met oerbos en sprookjes, een tropische 
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verrassing – vocht is er genoeg, slechts de warmte ontbreekt. Het Moerasbos is ontstaan door het 
afsteken van turf en daarmee is dit stukje natuur eigenlijk een cultureel erfgoed.  
Langs een aspergeveld lopend ontdekken we groene uitlopers en al gauw gaan er enkele etend 
verder.  
Het laatste gedeelte van de Rode Beek meandert fraai met grote lussen tussen Bosbies en veel 
zeggesoorten naar de grens met Nederland. Die passeren wij ook weer en daarmee hebben we het 
rondje gesloten. De laatste paar honderd meter naar de parkeerplaats en via de mooiste omweg 
terug. 
 
Woensdag, 3 juni – Vandaag bezoeken we het park “De Meinweg” Ook geologisch een interessant, 
en een voor Nederland een uniek gebied. Ieder komt hier aan zijn trekken want ook de dieren doen 
mee. 
De adder is het symbool van dit natuurgebied en wanneer we een jong exemplaar vinden is ieder er 
van overtuigd dat de vondst deze soort betreft. ’s Avonds blijkt dat we ongelijk hebben met een 
reactie van een deskundige van waarnemingen.nl waar we het jonge dier hebben aangemeld. We 
hebben een Gladde slang gezien. 
Ik zie voor het eerst in mijn leven een hoornaar. Deze enorme wesp is althans hier minder agressief 
dan ik in mijn jeugd heb meegekregen. Volgens Bijbelboek Exodus 23 stuurde God een zwerm om de 
Kanaänieten te verjagen. Ik houd toch maar wat afstand. 
 
We lopen langs enkele prachtig begroeide vennen. De eerste vol waterlelies, omgeven door een 
begroeiing met Zwarte- en Blaaszeggen en Gagelstruiken. Verderop een groot ven met een helder 
oplichtende rand Veenpluis. We staan er onder de indruk, sommigen woordeloos, van te genieten. 
Bij de meeste vennen staan soorten uit de cypergrasfamilie: Snavel- en Waterbies, maar vooral veel 
soorten Zeggen. 
 
Donderdag, 4 juni – De laatste excursie dag hebben we besloten naar de Schinveldse bossen te gaan, 
ook vanwege de kans weer enkele moerasachtige stukken te zien in dit relatief grote Limburgse 
bosgebied. Dat is het geval, zij het wat minder exotisch aandoend dan dinsdag.  
 
Na een open stuk komen we bij het Nonke Buusjke, een soort openluchtmuseum met een paar Zuid-
Limburgse vakwerkhuizen en werkplaatsen uit het begin van de vorige eeuw. Het toegangshek blijkt 
alleen voor een leverancier geopend, maar eenmaal binnen mogen we de gebouwen en de collectie 
werktuigen wel bewonderen. 
 
We rusten aan een water dat ontstaan is na het afgraven van klei. Een dode omgevallen boom geeft 
weer nieuw leven dat we proberen te ontdekken in de honderden kleine holten in de stam. Aan het 
eind van de wandeling gaan enkelen op de knieën om een vlinder te fotograferen die op de stenige 
weg zit. Het is een Blauwtje, maar de voornaam is me ontgaan.  
 
Bij thuiskomst wacht ons een heerlijke Limburgse vlaai, een traktatie van Wim en Paula, die de beste 
bakkers weten te vinden in Zuid-Limburg. Het wordt een culinaire topdag: de avondmaaltijd brengt 
asperges, nieuwe aardappeltjes, aardbeien met slagroom. Na deze heerlijkheden vraagt Dick het 
woord en bedankt Wim en Paula voor alle goede zorgen en geeft hun de inkttekening die hij in 
Stevensweert gemaakt heeft. 
 
Vrijdag, 5 juni – Het laatste ontbijt, de verdeling van wat resteert aan levensmiddelen, waarna de 
groep geleidelijk oplost en al dan niet samen vertrekt. Asperges, aardbeien en vlaaien willen enkelen 
graag meenemen; deze zijn volop in de omgeving te krijgen.  
We hebben samen een mooie week gehad en ontdekt dat Midden-Limburg naast lekker eten veel te 
bieden heeft aan natuur en cultuur. 

Ger Breman 
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Foto: Ger Breman 

 
Natuurbescherming 
Toen ik vorig jaar bestuurslid van de afdeling werd, werd me de vraag gesteld of ik inhoud zou willen 
geven aan natuurbescherming. Ik heb hier positief op geantwoord, omdat ik vind dat beleving van 
natuur onlosmakelijk verbonden is met educatie en natuurbeheer; ze vormen een drie-eenheid. 
 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we ons met vrij veel zaken in de regio beziggehouden. Allereerst 
was er de al dan niet terechte kap van een boom binnen de bebouwde kom met beschermde 
roekennesten. Veel ambtelijk en bestuurlijk overleg is er met de gemeente geweest. Resultaat van 
deze overleggen is dat het zware middel, een toets bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
aan te vragen om het gemeentelijke proces te evalueren, niet is ingezet. Het gaat ons niet om het 
aanwijzen van schuldigen, maar om een transparant proces te krijgen waarin natuur een eerlijke 
plaats krijgt. Doel is na te gaan waar iets fout is gegaan en hoe we hier van kunnen leren. 
 
Rijkswaterstaat heeft allerlei plannen uitgevoerd en op stapel staan om de hoogwaterproblematiek 
in de grote rivieren aan te pakken. Bekende voorbeelden in het stroomgebied van de IJssel zijn o.a. 
de aanleg van de hoogwatergeul, de inrichting bij Deventer en Cortenoever bij Brummen.  
Een ander pakket aan maatregelen is het verminderen van de stromingsweerstand in de grote 
rivieren om het water sneller af te kunnen voeren. Zoveel mogelijk bomen en struiken worden uit 
de stroombaan van de grote rivieren verwijderd. Hierbij is een ´tenzij-beleid´ van toepassing. Dit 
betekent dat bomen en struiken worden verwijderd, tenzij ze wettelijk beschermd zijn. Onder 
stroombaan wordt het deel van het winterbed verstaan, waar bij hoog water een flinke stroming 
optreedt. Het betreft het grootste deel van het winterbed.  
Daarnaast worden inrichtingsmaatregelen genomen om het water zo snel mogelijk af te voeren. De 
maatregelen in de IJssel worden uitgevoerd door het consortium Courant (een tijdelijke 
samenwerking tussen TAUW, Eelerwoude en Bruins & en Kwast) en kosten €5.200.000 (bijna de helft 
van de totale kosten in alle grote rivieren).  
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De uitvoering van de maatregelen in de IJssel is in fasen opgeknipt. Tegen de eerste fase van deze 
maatregelen is door ons een zienswijze ingediend; deze zienswijze vind je op de website van onze 
afdeling (of komt er binnenkort op te staan). We zijn het er mee eens dat Rijkswaterstaat de 
hoogwaterproblematiek van de grote rivieren hoog op de agenda heeft staan en maatregelen 
uitvoert om deze problematiek aan te pakken. Het moeten echter geen projecten zijn waarbij alleen 
oog is voor de waterafvoer, zoals de projecten welke nu ter visie liggen. Echt duurzame projecten 
betekenen een winst voor de waterhuishouding, landbouw en voor natuur en landschap. De meeste 
inrichtingsmaatregelen (o.a. verwijdering vooroevers, hoogteverschillen vereffenen e.d.) zijn sterk 
nadelig voor de natuur. Het reliëf, zo gunstig voor een diversiteit aan flora en fauna en voor de 
dynamiek, gaat op veel plaatsen verloren. 
Compenserende maatregelen om de aan te richten schade aan landschap, natuur en recreatie te 
compenseren worden nauwelijks genomen. Aangezien het project in fasen is opgeknipt, kunnen we 
de volledige consequenties ervan nu niet overzien.  
Er ligt nu een uitnodiging van RWS om over de zienswijze te komen praten. 
 
Ook hebben we een zienswijze ingediend op het plan van Rijkswaterstaat om vrijwel alle bomen en 
struiken in de hoogwatergeul, welke op dit moment wordt aangelegd, te kappen. Doel van deze 
maatregel is ook de stromingsweerstand te verminderen. We vinden dat met de maatregelen het 
landschap zeer sterk wordt aangetast en negatieve invloed heeft op flora en fauna, bijvoobeeld voor 
vleermuizen en roofvogels. Bovendien vinden we dat de weinige bomen en struiken uiterst weinig 
invloed hebben op de doorstroming. Onze zienswijze is niet overgenomen en de gemeente Heerde 
ziet dan ook geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. De gemeente vindt dat het 
kappen in overeenstemming is met de eisen die daaraan in het rivierkundig model, het 
Rijksinpassingsplan van de hoogwatergeul en de ontheffing van de Flora- en Faunawet, zijn gesteld. 
Wij hebben volgens de afwijzing niet onderbouwd waarom de bomen en struiken uit landschappelijk 
en ecologisch oogpunt niet mogen worden gekapt en waarom ze vanuit het oogpunt van 
waterstandsverlaging kunnen blijven bestaan. Tegen het definitieve ontwerp is geen bezwaar 
gemaakt, omdat onze inschatting is dat de kans van succes nihil is. We hebben in ieder geval onze 
mening duidelijk gemaakt. 
 
Vereniging Milieuzorg Epe heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een bezwaarschrift aan 
de gemeente Epe om vergunning aan de provincie Gelderland te verlenen om tussen Epe en Heerde 
langs de Heerderweg (N794) honderden bomen te kappen voor renovatie van de weg. 
Langs deze weg staan monumentale laanbomen, die sfeerbepalend zijn voor de mooie, lommerrijke 
entree van Noord-Epe. Deze oude bomen hebben een grote natuurwaarde en vertegenwoordigen 
een waardevol groen cultuurhistorisch erfgoed. Het kappen van deze bomen is onherroepelijk en zal 
een grote historische vergissing blijken te zijn. Aanplant van nieuwe bomen zal de weg in het 
gunstigste geval pas over vele decennia hetzelfde aanzicht teruggeven. 
De VME is daarom tegen het verlenen van een kapvergunning aan de provincie Gelderland. Wij 
hebben ons hier bij aangesloten. In het bezwaarschrift is een alternatief aangegeven om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
We proberen de ontwikkelingen en plannen van overheden en particulieren in de regio zo goed 
mogelijk te volgen. We willen natuurlijk niet allerlei ontwikkelingen tegenhouden. Het is duidelijk dat 
wonen, werken en recreëren invloed heeft op de omgeving. Zo zullen er bomen gekapt blijven 
worden. Daar waar natuur en landschap schade ondervinden, zullen we alert zijn.  Vaak zijn er wel 
alternatieve, aanvullende of compenserende maatregelen om natuur en landschap te sparen. Veel 
voorbeelden hiervan vinden we in onze regio. 
Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in een traject betrokken te zijn, omdat dan beter en gemakkelijker 
aanpassingen mogelijk zijn dan in een later stadium. Dit geldt ook voor de meeste van de hiervoor 
genoemde gevallen. 



20 
 

Net voordat de kopij voor Natuurklanken moet worden ingeleverd, zie ik dat met ingang van 2 
september gedurende 6 weken het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied en planMER van de 
gemeente Epe ter inzage ligt. Je kunt een verwijzing naar de stukken vinden op www.epe.nl of zoek 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is zo’n plan waar je in een vroeg stadium eventuele op- en/of 
aanmerkingen bij de gemeente kunt aangeven, hoewel het nog beter was om op het voorontwerp te 
reageren. Je kunt een eventuele reactie natuurlijk  rechtstreeks bij de gemeente indienen, maar ook 
naar mij sturen zodat ik ze namens de afdeling bundel. 
 
Heb je vragen of opmerkingen of wil je mij op schadelijke ontwikkelingen op natuur en landschap 
wijzen, neem dan contact met me op. Mijn telefoonnummer en mailadres vind je in Natuurklanken. 

Wim Oosterloo 

 

Geslaagde 1000 soortendag 
 
Op 5 september was dit jaar de 
1000 soortendag. Inmiddels 
een traditie waarin de 
werkgroepen excursies 
verzorgen en waarbij de 
gezamenlijke afsluiting een 
leuke afronding is. Dit jaar op 
de Nijensteen in Veessen bij de 
IJssel. 
Het zag er qua weer vooraf niet 
gunstig uit. Vrijdagavond 4 
september begon Frans met 
een vleermuizen excursie. Door 
het koude weer was in eerste 
instantie niet veel te horen met 
de batdetector, maar bij Villa 
Bakhuis staat een rode beuk 
waarin oude spechtgaten door 
vleermuizen worden gebruikt 
en waar jonge dieren even 
tevoorschijn kwamen. 
Uiteindelijk zijn in dat gebied 3 soorten geregistreerd. 
 
Gerard was inmiddels begonnen met ophangen van de lakens voor de nachtvlinders. Gelukkig kon 
het onder een afdak zodat de regen niet teveel roet in het eten gooide. Met de leden van de 
insectenwerkgroep zijn nachtvlinders en insecten geteld. 
Zaterdag begon de vogelwerkgroep al vroeg met de inventarisatie. Er waren veel vogelsoorten te 
zien met als hoogtepunt een flinke groep Lepelaars bij de Wetering. 
De plantenwerkgroep had ’s morgens en ’s middags een excursie onder leiding van Ger. Mariet 
inventariseerde daarbij de mossen. Er stonden bijzonder veel planten en bloemen rond de 
Nijensteen. Uiteindelijk zijn er meer dan 200 soorten geteld.  
Tussen de middag stond een uitgebreide tentoonstelling van Jac P. Thijsse op tafels. Loes had de 
spullen met hulp van Wietske bij elkaar gezocht. Leuk om oude verzamelmaterialen en boeken te 
zien. De collectie werd aangevuld met opgezette vlinders en vleermuizen. 
Wim had in de ochtend waterbeestjes uit de omgeving gehaald die in bakken gedaan. Educatief voor 
het bezoek en de eigen leden. 
Leek het er vrijdag bij de voorbereiding uit te zien dat er nauwelijks paddenstoelen in het 

Nachtvlinders op het laken   Foto: Herman Snoek  

http://www.epe.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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bosgebiedje stonden, Marga heeft er bij de inventarisatie toch diverse gevonden en ruim 25 soorten 
ontdekt.  
Om 14 uur begon de algemene excursie onder leiding van Adrie. Hij vertelde over de geschiedenis 
van de Nijensteen, de ontwikkeling rond Villa Bakhuis en het ontstaan van het nieuwe 
vleesveebedrijf met Fleckvieh. Een bewuste keuze vertelde de bedrijfsleider in de stal. 
Rond Villa Bakhuis worden nog fietspaden aangelegd zodat een toekomstig bezoek makkelijk 
meegenomen kan worden. 
Eind van de middag werd er met zo’n 25 leden nagenoten van en nagepraat over de dag. Ondanks af 
en toe regen was het een geslaagd evenement met veel waarnemingen. Wietske vertelde dat er 
ondanks het koude weer ruim 400 soorten waren geteld, waarbij de thuisdeterminatie nog voor 
aanvullingen gaat zorgen. Stand van zaken op dat moment: 222 plantensoorten, 58 vogels, 25 
mossen, 28 insecten, 3 vleermuizen, 6 steensoorten, 26 paddenstoelen en als bijvangst 3 hazen en 
een ree. Qua planning moeten we volgend jaar proberen de dag niet samen te laten vallen met de 
pleinmarkt, omdat daardoor twee activiteiten op één dag plaatsvinden. 
We kijken terug op een gezellige en leerzame dag, waarbij alle groepen hun bijdrage hebben 
geleverd. Het is waardevol om op één dag van alles kennis te kunnen nemen. De locatie was 
uitstekend voor dit doel en de verzorging en organisatie prima geregeld door Wietske.  
Met de Nijensteen is afgesproken dat er een inventarisatieverslag komt dat de komende tijd wordt 
uitgewerkt. Net als vorig jaar komt deze op Internet beschikbaar.  
De dag is geslaagd door de medewerking van veel leden en de werkgroepen. Dank aan ieder voor de 
bijdrage en inzet. 

Herman Snoek 
 

Waarnemingen 
Duits viltkruid (Filago vulgaris)  
Gevonden in Emst. Foto toegezonden door fam. Broekman. 
Volgens de Rode Lijst, versie 2000, was deze plant ernstig bedreigd. 
Inmiddels wordt hij weer vaker gevonden. 
Dit jaar stonden in Vossenbroek, tussen A50 en Apeldoorn, 
minstens 50 exemplaren. 
                                                                        Egbert de Boer 

 

 
De Kerkuilen zijn geringd op 16-6-2015. Er is één Steenuiltje  
geringd, waarschijnlijk de jongste, de rest was al uitgevlogen.  
                                                                         Johanna Heideveld 
 

 
 
Bronvermelding  

 Voorplaat: Voorzijde Verkade album Jac. P. Thijsse. 

 Pagina 9:Tekening Edith Holden. 

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  

mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
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Wim naar waterbeestjes aan het vissen 
 

Mariet tussen de bladeren mossen aan 

het verzamelen 

 

Ger heeft een bijzondere soort ontdekt  

Echte koekoeksbloem 
Vemderbroek 
11-6-2015 
Egbert de Boer 
 
 
 

Esparcette 
23-7-2015 

Mariet van Gelder 

Zowaar een flinke groep lepelaars 

Duizendsoortendag de Nijensteen 
5 en 6 September 
Foto’s: Herman Snoek 
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Molen aan de Roer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molen aan de Roer 
Gladde slang 

Veenpluis bewonderen 

Voorjaarskamp  30 mei t/m 5 juni 
Foto’s: Ger Breman 




