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Stuurpraat 
 
70 jaar KNNV Epe- Heerde 
 
Wat ga je dan benoemen in Stuurpraat, terugblikken of juist vooruit kijken? 
Terugblikken heb ik thuis achter de computer gedaan, met overdag uitzicht op het weiland waarin de 
Gewone vogelmelk zich alweer duidelijk onderscheidt van het gras. 
Veel oude Natuurklanken heb ik door gescrold en wat kom je dan interessante en leuke artikelen, 
gedichten, waarnemingen en tekeningen tegen. Maar ook zorgen over onze leefomgeving en het wel 
en wee van onze afdeling. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 februari hebben we ons meerjarenplan, geschreven 
door Wim Oosterloo, gepresenteerd. Onze kernwaarden, “Ontdek, Bescherm en Beleef en de manier 
waarop we hier mee om willen gaan in de komende jaren”, staan erin verwoord. Goed om te lezen 
dat het in die oude Natuurklanken ook hierover gaat. Deze tijd geeft andere mogelijkheden, andere 
accenten, maar het pas t nog steeds in die (K)NNV van 70 jaar geleden . 
 
Eind december hebben we afscheid moeten nemen van ons erelid Henk Menke. Wat heeft hij veel 
betekend voor onze vereniging. Zijn naam stond onder heel veel artikelen die ik voorbij heb zien 
komen in die oude Natuurklanken. Egbert de Boer, die tot het laatst toe Henk bezocht in Casa Bonita, 
heeft zich ontfermd over zijn herbarium . Het wordt ingezet bij de Plantenwerkgroep en menigeen 
heeft een boek dat eens aan Henk toebehoorde in zijn boekenkast staan. 
In januari is Ep de Haan overleden. Ep kwam bij de KNNV om een “Prikkebeenlezing” te geven, werd 
lid en is toen jaren actief geweest in de Insectenwerkgroep . 
In deze Natuurklanken staat het concept verslag van de ALV van 18 februari 2016. Veel zaken zijn aan 
de orde geweest. We zijn een actieve afdeling met boeiende plannen van de werkgroepen en het 
bestuur. 
Het penningmeesterschap heeft Rob van der Burgt over gedragen aan Ron Roovers. Rob heeft 12 
jaar in het bestuur gezeten; eerst als voorzitter en daarna als ledenadministrateur en 
penningmeester. Loes Jansen heeft Rob toegesproken en als dank voor al zijn werkzaamheden 
gedurende vele jaren een grote schaal met voorjaarsbollen aangeboden. 
Bauke Terpstra werd verrast met de afdelingspluim. Loes, die hem toesprak, noemde zijn enorme 
inzet voor de afdeling naast zijn coördinatorschap van Geologie en Landschap. 
 
Uit de financiële stukken blijkt dat we wat interen op ons kapitaal. Toch hebben we geen 
contributieverhoging voorgesteld omdat de indertijd gestelde grens van minimaal 5000 euro nog niet 
is bereikt. Daarnaast is er ook landelijk discussie over de afdracht, die toch wel een heel groot 
gedeelte van de contributie in beslag neemt. In het proces van samengaan met het IVN gaat dit zeker 
aan de orde komen. 
Het bestuur stelt extra geld beschikbaar voor de Evenementenkraam, met als doel het beter 
zichtbaar maken van onze KNNV afdeling en zo meer leden te werven. 
 
Dit Jubileumnummer van Natuurklanken is fullcolour uitgevoerd. Indien mogelijk zetten we dat door 
in de volgende nummers. Daarnaast is voor de viering van het Jubileum 250 euro uitgetrokken. 
De Jubileumviering valt samen met onze 1000soortendag en vindt plaats op 21 en 22 mei in de buurt 
van de Anna’s Hoeve op landgoed Tongeren. Alle werkgroepen gaan inventariseren en/of excursies 
houden. De Vogelwerkgroep start zaterdag 21 mei om 6.30 uur met een publieksexcursie. Op zondag 
22 mei om 14.00 uur start een jubileumexcursie o.l.v. Wim Oosterloo. Hierbij zullen ook genodigden 
aanwezig zijn. Rond 16.00 uur is in de Anna’s Hoeve de “nazit met jubileumviering”. 
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Een van onze doelen dit jubileumjaar is leden werven en deze actief bij onze activiteiten betrekken. 
De evenementenkraam zal dan ook aanwezig zijn op de Anna’s Hoeve. 
Het zou leuk zijn om ook jou tijdens deze dagen op de Anna’s Hoeve te ontmoeten! Het volledige 
programma komt op de website te staan. 
 
Naast de Jubileumviering op de Anna’s Hoeve zijn er nog meer activiteiten. 
Gelijktijdig met het uitkomen van deze Natuurklanken komt op onze website de Bloemlezing van Els 
Koopmans te staan. Je kunt de link vinden bij het nieuws. 
Binnenkort start onze fotowedstrijd. Stuur je mooiste lentefoto in! Alle informatie staat op de 
website. 
 
En… we zijn gestart met de voorbereidingen van een nieuw rapport. 
In 1988 heeft onze afdeling een rapport over Schaveren (zie onze website) uitgebracht. De bedoeling 
is dat 30 jaar later dus in 2018 opnieuw een rapport over dit gebied klaar is met een terugkoppeling 
naar het rapport van 1988. 
Tijdens de ALV heeft zich een rapportcommissie gevormd bestaande uit Arrienne Bosch, Adrie 
Hottinga en Wim Oosterloo. Naast de opzet van het rapport zijn zij al druk aan de slag met 
gebiedskaarten en het uitzoeken van eigendomsrechten in het gebied. De kaart en andere informatie 
komt op de website beschikbaar, maar voorlopig kun je de kaart uit het oude rapport als richtlijn 
gebruiken. Vandaag zag ik al de eerste waarneming uit het gebied binnen komen. Alle waarnemingen 
worden meegenomen. Dus mocht jijzelf waarnemingen in het gebied doen zet ze op Waarneming.nl. 
Ook de werkgroepen gaan inventarisaties in het gebied doen, het programma komt op de website te 
staan. Van harte welkom om eens mee te doen! 
Natuurlijk gaan onze “gewone activiteiten” ook door. De programma’s van de werkgroepen staan 
altijd op de website en ook de WhatsApp heeft zijn intrede gedaan, nl. bij het nachtvlinderonderzoek 
op de Wolbergerheide. 
 
De bomen langs de Heerderweg in Epe staan er nog steeds. Ons bezwaarschrift is ingediend en we 
blijven het proces volgen. 
De contacten met de Gemeenten Heerde en Epe over het openbaar groen en de aanleg van groene 
tuinen zijn prima en blijven doorgaan. We blijven de ”operatie Steenbreek” ondersteunen. Onze 
tuinambassadeurs gaan binnenkort weer naar een uitwisselingsdag. 
De paddenstoelencursus voor beginners staat in de startblokken en begint in september. 
 

Na 70 jaar zijn we nog steeds een actieve 
afdeling met zo’n 140 leden. Natuurlijk is het 
fijn als meer leden deelnemen aan 
activiteiten maar onze afdeling als lid 
ondersteunen, is ook zeker belangrijk. 
Daarnaast staat er steeds meer op onze 
website en kun je op die manier 
meegenieten. 
Op naar een 75 jarig jubileum! Of wordt het 
een groene vereniging samen met IVN. 
 

Wietske van Apeldoorn 
Voorzitter 

 
Foto genomen door Henk van Woerden 
tijdens de Nieuwjaarswandeling op Landgoed  
Tongeren. 
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In Memoriam 
Hendrik Lodewijk (Henk) Menke 
Amsterdam, 09-07-1929     Apeldoorn, 27-12-2015 
 
Op de laatste dag van het jaar 2015 waren vele KNNV-ers van de afdeling Epe-Heerde samen met de 
familie in het crematorium in Dieren om afscheid te nemen van Henk Menke, erelid van onze 
afdeling. 
Ik weet niet meer precies wanneer ik Henk leerde kennen. Het moet ergens eind jaren ’80 zijn 
geweest tijdens een bijeenkomst van de plantenwerkgroep van de IJsselacademie in Kampen. Ik was 
er vanwege mijn interesse in planten. Zo ook Henk Menke en Dik Koopmans. Afgesproken werd de 
volgende keer gezamenlijk naar Kampen te rijden. 
Henk bezocht de vergadering van de IJsselacademie als (amateur-)florist. Hij was in de gemeente Epe 
en omgeving op allerlei manieren betrokken bij de natuur, maar hij had een speciale belangstelling 
voor planten. Geboren in Amsterdam, als jongen verhuisd naar Vaassen, als militair gelegerd in 
Nederlands-Indië, inmiddels wonend in Epe en sinds 1952 lid van de KNNV, had hij zich o.a. 
omstreeks 1970 (toen er plannen waren voor de aanleg van de A50), mee ingespannen voor het 
behoud van het Vossenbroek en in de jaren ’70 en ’80 (toen daar het laatste stukje Wisselse Veen 
dreigde te verdwijnen), voor het behoud van het Landje van Jonker. 
 
Jarenlang was hij samen met Els Koopmans-Grommé een van de schrijvers van de wekelijkse rubriek 
`Tussen heuvels en rivier` in de regionale edities van het Apeldoorns Dagblad en de Zwolse Courant. 
Ze behandelden allerlei onderwerpen over de natuur in onze streek en het leverde regelmatig 
reacties op. Honderd van deze artikelen werden in 1996 gebundeld in een gelijknamig boekje. 
Je komt de  naam van Henk o.a. ook tegen  

- in NATURA (maart 1972) onder een recensie over het tweede deel van WILDE PLANTEN  

- in het rapport van de KNNV over het Vossenbroek (1972) 

- in NATURA (februari 1983) in een artikel ‘Sprengenbeken op de Oost-Veluwe’ 

- in een speciaal nummer van NATUURKLANKEN uit 1988, getiteld ‘Flora en fauna van SCHAVEREN, een doorsnede 

van een N.O.Veluws landschap’ 

- in artikelen over het Wisselse veen (om het Behoud van een Biezenlandje) 

- in NATURA (2002/1) in een artikel samen met Micky Marsman, getiteld ‘Langs Pluizenmeer en Renderklippen 

(KNNV-natuurpaden in Epe en Heerde)’ 

- in een boek over de beken uit 2007 getiteld ´Veluwse beken en sprengen – Een uniek landschap` 

Daarnaast heeft Henk vele artikelen geschreven voor ons afdelingsblad `NATUURKLANKEN´. In het 
nummer van Natuurklanken 2002, nr. 2, (p.32-34) en 2002, nr. 3 (p.34) werd een overzicht van de 
vele artikelen van zijn hand gepubliceerd. Maar ook daarna zorgde Henk nog regelmatig voor een 
artikel. 
In 2002 bij zijn 50-jarig lidmaatschap werd hij voor zijn verdiensten voor de vereniging benoemd tot 
erelid.  
 
Henk was altijd bereid om samen op zoek te gaan naar bepaalde zeldzame planten in de omgeving. 
Zo hebben we samen gezocht naar Beenbreek op de Tongerense Heide (en gevonden) en gespeurd 
op oude vindplaatsen in de omgeving van Epe naar Klein wintergroen , meestal zonder resultaat. 
Ook was Henk altijd bereid zijn kennis te delen door uitgebreid uitleg te geven, gegevens op te 
zoeken, dia’s te laten zien op een avond van de plantenwerkgroep of van de KNNV, of in het veld een 
excursie te leiden. 
 
In 2011 is er een bijzonder nummer van Natuurklanken samengesteld, met als titel ‘Het Wisselse 
Veen – Het behoud van het biezenlandje’ . Op een feestelijke bijeenkomst op 4 juni 2011 werd dit 
nummer op een locatie bij het Wisselse Veen aangeboden aan Henk Menke en Els Koopmans om hen 
te eren voor hun grote betrokkenheid bij het gebied. Daarin staat: `Het is de vraag of er in 2011 nog 
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zoveel Wisselse Veen zou zijn geweest als mensen als Henk en Els zich niet zo fanatiek hadden ingezet 
voor het behoud van `Het Landje van Jonker` 
 
De laatste jaren liet zijn gezondheid het niet meer toe om de excursies van de plantenwerkgroep op 
de maandagavond bij te wonen. Toch bleef hij geïnteresseerd en betrokken. En om al zijn verzamelde 
gegevens veilig te stellen begonnen we wekelijks een morgen zijn uitgebreide herbarium bij te 
werken, te rangschikken en soms ook nog op te plakken. Het geeft een overzicht van verschillende 
(nu soms verdwenen) planten uit deze omgeving. Maar natuurlijk zijn er ook bladen met planten uit 
andere streken (verzameld op excursies en tijdens vakanties), die de hele tweede helft van de 20e 
eeuw bestrijken.  
 
Op een gegeven moment kreeg ik een doos met kaartjes. Op een deel van deze kaartjes hield Henk 
tot in het begin van de 21e eeuw bij waar hij de meer zeldzame soorten in de omgeving van Epe ooit 
had gevonden. Een ander deel beslaat een overzicht van de uurhokken (5x5 km) met daarop 
aantekeningen betreffende de aangetroffen opmerkelijke soorten in hetzelfde gebied. 
Uit dit alles blijkt Henks grote kennis van de flora van onze omgeving. Maar vooral ook zijn grote 
betrokkenheid als er plannen werden gesmeed die een bedreiging voor flora en natuur zouden 
kunnen vormen. 
 
Hoewel de laatste jaren door allerlei beperkingen niet gemakkelijk waren voor Henk, gingen we 
regelmatig wandelen vanuit Casa Bonita in Apeldoorn. Daarbij zagen we regelmatig planten, waaraan 
hij nog een herinnering had, of waarover hij het een en ander wist te melden. 
We hopen dat het een troost is voor Lenny en zijn (klein)kinderen, dat we veel van Henk hebben 
geleerd en dat hij zo voor ons als leden van de KNNV en van de plantenwerkgroep in het bijzonder 
van grote betekenis is geweest.  

 Egbert de Boer 

 
 
  Henk bij zijn geliefde Landje van Jonker 
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Verslag Algemene Ledenvergadering  
 
Aanwezig: 26 leden incl. het bestuur 
Afwezig met kennisgeving: Matthijs Bootsma, Eric Murris, Lita Keuskamp, Ida Visser 
Bestuur: Wietske van Apeldoorn (voorzitter), Rob v.d. Burgt (penningmeester), Loes Jansen 
(algemeen lid), Wim Oosterloo (algemeen lid), Herman Snoek (secretaris – verslag) 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Ze kijkt terug op een 

bijzonder actief jaar door de vereniging en de werkgroepen. Helaas moesten we door 

overlijden afscheid nemen van Marga Dekker, Ep de Haan en Henk Menke. Vanwege het 

jubileumjaar refereert Wietske naar de eerste nummers van Natuurklanken waarin de 

waarden van de vereniging zijn omschreven en nu nog steeds gelden. 

 

2. Notulen ledenvergadering van 19 februari 2015 

Opmerking blz. 6: Wim Oosterloo, van vervalt. Er zijn verder 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 

Rob v.d. Burgt heeft vanwege drukke werkzaamheden gevraagd zijn functie te willen 

beëindigen. Het bestuur stelt Ron Roovers voor om te benoemen als nieuwe 

penningmeester. Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen waardoor Ron wordt benoemd.  

Loes bedankt Rob voor al zijn activiteiten in de lange periode dat hij in het bestuur heeft 

gezeten. Ze onderstreept dat met een bloemetje en de vergadering dankt Rob met applaus.  

 

5. Mededelingen 

a. Afdelingspluim. De pluim gaat dit jaar naar Bauke Terpstra. Loes spreekt namens het 

bestuur haar waardering uit voor het vele werk dat Bauke heeft gedaan en nog doet op 

velerlei natuurgebieden. Hij is bestuurslid geweest, is coördinator Geologie en Landschap, 

verzorgt veel presentaties over zijn verre reizen en heeft (nieuwjaars-) excursies begeleid.  

b. Jaarthema 2016. Voor onze afdeling heeft Wim Oosterloo een meerjarenplan opgesteld 

waarin de visie en activiteiten zijn weergegeven. Hij licht deze toe en geeft aan dat het 

een dynamisch karakter heeft. Opmerkingen en suggesties zijn welkom en vullen het stuk 

aan. Wim zal e.e.a verder vormgeven. Gerlof Luehof spreekt zijn waardering uit over het 

stuk.  

c. Landelijke en gewestelijke KNNV.  

- Er loopt al enkele jaren het thema Natuur in stad en dorp. Hierin wordt operatie 

Steenbreek verder uitgewerkt en de biodiversiteit in de omgeving nagestreefd. 

Natuurbescherming krijgt ook meer aandacht en het streven is om indien mogelijk 

landelijk de krachten te bundelen met een werkgroep.  

- Wim geeft vanuit de laatste Beleidsraad aan: er is zorg over de hoge afdracht aan KNNV 
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landelijk. Zeker m.b.t. de samenwerking. Het IVN krijgt veel subsidie en is anders 

georganiseerd.  

- Gewestelijk is de samenwerking met IVN besproken. De gewestelijke excursie 2016 

wordt op 28 mei georganiseerd door KNNV Zwolle. 

 

6. Jaarverslag 2015 

Gert Prins geeft aan dat de Vogelwerkgroep weliswaar geen coördinator heeft, maar wel een 

grote werkgroep is en in de betreffende alinea opgenomen moet worden. Wordt 

redactioneel aangepast. Verder geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.  

 

7. Financiën 

a. De penningmeester licht de stukken toe.  

b. Resultatenrekening 2015. De inkomsten en uitgaven worden besproken.  

Het overzicht is vereenvoudigd waarmee oude posten zijn verdwenen. Helaas moet 

vanwege achterstallige contributiebetalingen en het niet ontvangen van subsidie 

zwaluwenwand een bedrag als niet inbaar worden afgeschreven. Gerlof Luehof vraagt of 

dit gecombineerd is met het saneren van het ledenbestand, wat Rob bevestigt. Gevolg 

van het verloop is dat het kapitaal van de vereniging is gedaald. Omdat het nog ruim 

boven de eerder genoemde grens van € 5000 is, geeft het nog geen aanleiding voor 

aanpassingen. 

c. Verslag van de kascommissie. Dit jaar hebben Arrienne Bosch en Paula Bijlsma de kas 

gecontroleerd. Arrienne geeft aan dat alles is nagekeken en de kas prima in orde is 

gebleken.  

Door de kascommissie worden 2 suggesties gedaan die deels al zijn verwerkt:  

1) Aansluiten van het resultaat bij het saldo van de bank op 31-12  

2) In de begroting afboeken van subsidies die al 3 jaar niet zijn ontvangen en daardoor 

niet te innen zijn. 

De kascommissie stelt voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen, 

wat door de vergadering wordt ondersteund. De kascommissie wordt bedankt voor haar 

werkzaamheden. 

De voorzitter dankt Rob voor zijn werk en de overzichten. 

d. Begroting 2016. Deze wordt door Rob besproken en door de vergadering goedgekeurd. 

In de begroting zijn de voorstellen van het bestuur verwerkt om Natuurklanken in full 

colour te gaan uitgeven. In eerste instantie het jubileumnummer. Verder om de 

evenementenstand meer functie te geven en ook meer middelen om nieuwe leden te 

werven. 

e. Benoeming nieuwe kascommissie. Als nieuw lid wordt Gerlof Luehof benoemd en vormt 

volgend jaar met Paula Bijlsma de kascommissie.  

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

 

8. Afvaardiging naar de Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op 16 april 2016 in Nijkerk 

Gert Prins gaat namens de leden en Herman Snoek namens het bestuur naar de VV. 

 

9. Contourennota en voortgang samengaan KNNV en IVN 

Wietske geeft aan dat het proces volop gaande is maar KNNV landelijk een tussenstop heeft 
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genomen door een kleine koepel te vormen. De reacties van afdelingen zijn erg wisselend en 

hangen ook af van de huidige samenwerkingsverbanden. Voor onze afdeling bekijken we de 

mogelijkheden en haken aan waar mogelijk. Ze geeft de suggestie om eens te kijken naar de 

programma’s van IVN afdelingen om ons heen waar KNNV’ers gratis aan kunnen deelnemen. 

Er zijn verder al initiatieven geweest op Vriezes Erfgoed en een cursus gastheerschap van IVN 

Gelderland. 

 

10. Activiteiten Natuurbeheer 

Wim Oosterloo belicht de diverse projecten die lopen. Stroomlijn, Hoogwatergeul, Bomen 

Heerderweg en boom B&G Oene, Veluwse Bron Onze afdeling dient zienswijzen in waarbij 

onze positie bestaat uit het lobbyen om doelen te bereiken, maar niet als actiegroep op te 

treden. Waar mogelijk worden combi’s gemaakt met Vereniging Milieuzorg Epe en 

OnsMooiEpe (Heerderweg). Aan de orde komt nog een excursie die Tauw wil verzorgen. 

Adrie Hottinga doet de suggestie om die eerder te doen dan in de beoogde maand 

september omdat de werkzaamheden al spoedig beginnen. Wordt bekeken door Wim. 

 

11. Jaarplannen werkgroepen 

a. Gezamenlijke activiteiten. Na een afweging met de Vogelwerkgroep is besloten om voor 

het jubileum een rapport uit te gaan brengen in gebied Schaveren. In 1988 is een eerder 

rapport verschenen (staat op de website) en het is zinvol om hier nieuwe inventarisaties 

te doen in 2016 en 2017 waarna in 2018 het rapport kan verschijnen. Een 

begeleidingsgroep wordt samengesteld met Wim Oosterloo, Arrienne Bosch en Adrie 

Hottinga. Een kaartje met de begrenzing wordt gestuurd en komt op de website. 

b. De werkgroepen geven een toelichting op hun plannen voor het komende jaar 

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

maandagavond wordt geïnventariseerd.  

d. Insectenwerkgroep. Gerard Plat licht het programma toe. Monitoring van de 

vlindervelden in Epe voor het 3e jaar. Ook wordt aandacht geschonken aan nachtvlinders 

en de sleedoornpage. Er komt een korte cursus sprinkhanen. 

e. Paddenstoelenwerkgroep. Herman Snoek zegt dat het programma is opgesteld met een 

cursus Paddenstoelen voor beginners, een regulier programma incl. de afdelingsexcursie 

en een of twee inventarisaties met naburige organisaties. 

f. Landschap en Geologie. Bauke heeft met Tjada afgestemd over het programma. Er staan 

weer de nodige activiteiten op stapel. 

g. Mossenwerkgroep. Mariet van Gelder is contactpersoon, samen met de groep uit Zwolle. 

Dit jaar accent op de witte gebieden en een inventarisatie op oude begraafplaatsen, 

h. VAR werkgroep. Gert Prins geeft aan dat er geen activiteiten zijn. Wel komt er een 

inventarisatie in Schaveren. 

i. Zoogdieren. Frans Bosch heeft net de wintertelling vleermuizen achter de rug. Programma 

loopt door op kleine schaal zoals gebruikelijk. 

j. Vogelwerkgroep. Adrie Hottinga: er komt een excursie in april, verder veel activiteiten 

met tellingen, Schaveren gaat op korte termijn van start, er zijn ganzentellingen en er is 

onlangs een rapport van de reis naar Groningen verschenen.  

k. Voorjaarskamp in Midden Limburg. Paula Bijlsma geeft aan dat dit jaar weer een nieuw 

gebied is gezocht. Er zijn momenteel 7 aanmeldingen en nieuwe zijn welkom.  
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l. Evenementencommissie. Margriet Maan vraagt om aanvulling van de commissie omdat 

de belasting behoorlijk is.  

m. Natuurpad. Tjada Amsterdam is met het overzicht bezig en geeft aan dat de status 

weliswaar voldoende is, maar het onderhoud minimaal wordt uitgevoerd. Met de cie 

wordt overlegd over een nieuwe opzet van de route. 

n. Lezingen. Deze lopen door in het programma.  

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

adres het blad elders kan worden gedrukt. De kwaliteit is prima bij de laatste uitgaven. 

p. 1000 soortendag. Wordt dit jaar in Tongeren georganiseerd op 21/22 mei. Plaats van 

samenkomst en de nazit is Anna’s Hoeve. Wietske is met het programma bezig dat vorm 

begint te krijgen en verder via de coördinatoren wordt gecommuniceerd. Gesproken 

wordt over het jubileumnummer, ledenwerving, fotowedstrijd, bloemlezing oude 

artikelen. Wordt allemaal nog verder uitgewerkt. Bauke gaat nog in op een 

publieksexcursie die hij wil verzorgen. Communicatie rond de soortendag is erg belangrijk 

en moet goed aandacht krijgen. Wietske vraagt hulp bij het organiseren en Mia Leurs en 

Tjada Amsterdam zeggen dit toe. 

q. Groene Tuinen. Herman gaat in op het project in de wijk Klaarbeek dat in 2016 wordt 

uitgebreid naar de dorpen Epe en Heerde. Voor Heerde in overleg met Mariet van Gelder. 

Elly en Mia (tuinambassadeurs) gaan in april naar een afstemmingsbijeenkomst in Zeist. 

 

12. Terugblik door de leden 

Men is zeer 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 naar wens. 

 

13. Rondvraag 

Er wordt nog gewezen op enkele oude verjaardagskalenders die beschikbaar zijn. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor de bijdrage en aanwezigheid en sluit daarmee de vergadering. 

Herman Snoek 
Secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bijpraten tijdens de 
nieuwjaarswandeling. 
Foto: Henk van 
Woerden 
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Bijlage: begroting en resultatenrekening  
 
inkomsten  

    
Omschrijving Realisatie 2014 

Begroting 
2015 

Realisatie 2015  Begroting 2016 

Contributie 1494 3140                  3.240  3300 

Nog te ontvangen 1825     0 

Rente 54 50                       29  30 

Verkoop Natuurpadgids en 
materiaal 

150 150                       50  50 

Subsidies/Giften/Donatie/ 
Rabobankfonds 

334 300                       10  1300 

Cursus./Lezingen (losse 
bijdragen) 

0 0                         4  0 

Projecten/Invent. 389 400                     639  400 

Zwaluwwand 150 150   150 

Evenementencommissie 
(KNNV Stand) 

75 75     

Verkoop boeken 20 0                       94  0 

          

Exploitatieresultaat 333 635 1716 1370 

  4824 4900                  5.781  6600 

UITGAVEN         

Omschrijving Realisatie 2014 
Begroting 

2015 
Realisatie 2015  Begroting 2016 

Afdrachten 2581 2600                  2.648  2600 

Lezingen/exc. 240 250                     300  250 

Natuurklanken + rapporten 947 1000                     993  1200 

Alg.  Kosten 517 500                  1.138  750 

Werkgroepen                           37  0 

Huur 539 550                     574  550 

Paddenstoelencursus       1000 

Evenementencommissie 
(KNNV Stand) 

                          93  250 

Onderhoud en vernieuwing 
Natuurpad 

      p.m. 

Kapitaaltoename         

  4824 4900                  5.781  6600 

 
 
 
 
 
 
 
  

Waterviolier 
 
 

Kattenstaart 
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Inkomsten 2015 

    Uitgaven 2015     

  

      

  

Contributie   3240 Algemene kosten   1137,84 
  Ontvangen 3215   

 
Administratie 85,19   

  
Nog te 

ontvangen 
25   

 
Bankkosten 286,64   

  

  

  
 

Reiskosten 96,71   

  

  

  
 

Representatie 65   

  

  

  
 

Nieuwjaarswandeling 114,8   

Projecten     638,5 
 

  

  

Landgoed West Raven 100   
 

Afboeking oninbare 
be- 

489,5   

Inventarisatie 
Kroondomein 

388,5   
 

dragen voorgaande jaren   

Groen en Doen 
(paddestoelen) 

0   
 

  

  

Zwaluwenwand 150   
 

  

  

  

  

  Lezingen     300 

Rabobank 
Clubkasfonds 

    0 Natuurklanken 
 

992,92 

        
 

Productie 992,92   

Donatie     10         

        Afdracht KNNV   2647,5 

Rente     28,93 
   

  

        Werkgroepen   610,35 

Verkoop rapporten, 
natuurpadgids, e.d. 

50 

 

Huur 573,7   

Verkoop 
bibliotheekboeken 

  94   Werkgroepen 36,65   

Excursies en lezingen   4 
 

Verkoop KNNV-stand   0 Kosten KNNV-stand 

        

Subsaldo inkomsten 

 

4065,43 Subsaldo uitgaven 

Negatief expoitatiesaldo   1715,68 Positief expoitatiesaldo 

        

Saldo inkomsten   5781,11 Saldo uitgaven 

    
Saldo rekeningen 

 

31-12-
2014 

          31-12-2015 

Postbank 

 

19 0 

Postbank 
Plus 

 

1004 0 

Rabobank 

 

828 3568 

Rabobank 
spaar 

 

6093 6122 

  

7944 9690 

  

100 8 

Kapitaal ultimo jaar 

 

8044            9698 
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Fotowedstrijd 
 
We organiseren deze fotowedstrijd ter gelegenheid van ons 70 jarig jubileum. Doe mee aan onze 
fotowedstrijd en stuur deze lente je mooiste foto(‘s) in. Je hoeft geen dure fotoapparatuur te 
hebben; ook met een eenvoudige camera of een mobieltje kun je meedoen.  
 
Velen van ons wandelen en fietsen regelmatig in de natuur op zoek naar mooie of minder mooie 
planten of dieren. Anderen genieten van het mooie landschap in onze omgeving. Gelukkig is in de 
regio nog veel moois te vinden. Toch zijn er allerlei bedreigingen waardoor dit moois aangetast kan 
worden. 
 
Dit zijn de vier categorieën waarvoor je een foto in kunt sturen; 
1. planten, 
2. dieren, 
3. landschap 
4. bedreigingen van natuur en landschap. 
 De foto moet wel in de gemeente Epe of Heerde of nabije omgeving zijn genomen. Zowel leden als 
niet-leden mogen aan de wedstrijd meedoen. Niet-leden mogen aan de wedstrijd mee doen om onze 
vereniging via deze wedstrijd te promoten. 
Professionele fotografen zijn voor de wedstrijd uitgesloten. 
 
De foto’s kunnen tot 1 juli 2016 worden gezonden naar info@.epe-heerde.knnv.nl   
Je kunt maximaal 4 foto’s insturen. Dit mag willekeurig over de vier categorieën worden verdeeld. De 
foto’s mogen in zwart-wit of kleur, met jpeg-indeling en een formaat tussen 1 en 5 MB.  
Verwacht geen grote prijzen; meedoen is het belangrijkste. De winnaars van de vier categorieën 
krijgen een kleurenfoto van 30 * 40 van hun winnende foto. Winnende foto’s komen ook op de 
website en in het kwartaalblad Natuurklanken van de afdeling te staan. In de jury, die de foto’s 
beoordeeld, zit ook een lid van de fotoclub De Sprengen uit Heerde.  
 
We kiezen er uitdrukkelijk voor de deelname laagdrempelig te houden. Toch vinden we dat er voor 
alle duidelijkheid spelregels moeten worden gehanteerd. Deze spelregels zijn op onze website 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Waterspreeuw                                                                                foto: Gerjan Petter 

mailto:info@.epe-heerde.knnv.nl
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Cursus kennis van paddenstoelen voor beginners 
 
Aan het begin van het paddenstoelenseizoen 2016 organiseert KNNV Epe-Heerde een cursus voor 
(toekomstige) paddenstoelenliefhebbers. Doel is inzicht te krijgen hoe je verschillende groepen en 
soorten paddenstoelen kan herkennen en kennis te verkrijgen over paddenstoelen en hun 
wonderlijke aanpassingen in de natuur. Hiermee willen we de kennis over paddenstoelen verbreden 
en hopen ook nieuwe leden bij de werkgroep Paddenstoelen bij de KNNV te verwelkomen. 
Het wordt een aantrekkelijke cursus die wordt verzorgd door Menno Boomsluiter, onder andere 
landelijk coördinator van het Paddenstoelenmeetnet bij de Nederlandse Mycologische Vereniging. Er 
wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van de modernste middelen om de kleinste details van 
paddenstoelen weer te geven op een computer- of projectiescherm. 
 
De cursus bestaat uit 3 theorie-avonden en 2 excursies. 
 
Dinsdag 6 september 2016  theorie 
Dinsdag 13 september 2016  theorie 
Zaterdag 17 september 2016  excursie 
Dinsdag 20 september 2016  theorie 
Zaterdag 24 september 2016  excursie 
 
De theorie-avonden zijn in gebouw Antenne van de Regenboogkerk in Epe van 19.30 – 22.00 uur 
De excursies zijn in het veld van 13.30 – 16.00 uur. 
Enkele onderwerpen: 
Waarom zijn paddenstoelen belangrijk in de natuur en voor ons dagelijks leven. 

- Verschillen leren zien tussen de verschillende soortgroepen en soorten. 
- Herkennen van soorten aan de hand van literatuur en met loep of microscoop. 
- Determineren van paddenstoelen in het veld met behulp van een eenvoudige gids 
- Wegwijs raken in de jungle van termen en namen. 
- Betrouwbare waarnemingen doen en doorgeven aan landelijke databanken. 

Deelnemers worden voorzien van documentatie om te kunnen determineren.  
Het is wel belangrijk het hele programma mee te maken. 
Kosten zijn € 15 per deelnemer.  
Wie actief lid wordt van de werkgroep Paddenstoelen krijgt na het eerste seizoen het bedrag terug. 

 
Herman Snoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewone wimperzwam en een Elfenbankje 
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Algemeen Programma  
Zaterdag  
23 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 
21 mei en 
Zondag 
22mei 

Excursie naar de sprengen in de Motketel (Niersen) 
Tijdens de excursie wordt aandacht besteed aan de cultuurhistorie, ontstaan 
landschap, sprengen en beken, waterdieren, planten en hydrologie. 
De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover kasteel De 
Cannenburch en duurt tot ongeveer 14.00 uur. De lengte van de wandeling is 
ongeveer 10 kilometer. 

Iedereen kan aan de excursie deelnemen, zowel leden van de KNNV als niet-
leden. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. 

Deelnemers dienen zelf eventueel eten en drinken voor onderweg mee te 
nemen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Oosterloo tel. 06-
53322836 of wimoosterloo@hetnet.nl 

 
1000 soortendag op Tongeren. 
Dit jaar wordt de 1000 soortendag georganiseerd in het weekend van 21 en 22 
mei.  Dit jaar is er geen nachtvlinderprogramma op vrijdag, maar wel 
uitbreiding naar zondag met de afsluitende bijeenkomst. 
Het gaat om gebied Tongeren met als centrale plaats Anna’s Hoeve waar we 
voor de afsluitende bijeenkomst terecht kunnen. 
 

 

  
Zaterdag 
28 mei t/m 
vrijdag 
3 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Voorjaarskamp Lage Mierde (Brabant) 
Vorig jaar was ons kamp in een voor ons onbekende omgeving van Noord-
Limburg. Dit is ons goed bevallen. Daarom ook dit jaar weer een kamp in een 
voor ons vrij onbekend gebied, de Brabantse en Belgische Kempen. Er zijn vele 
excursie mogelijkheden. Het huis staat vlakbij enkele grote heidevelden in de 
Belgische Kempen. We kunnen de beemden van de Dommel bezoeken, net 
onder Valkenswaard, en het natuurgebied De Malpie. Iets zuidelijker daarvan 
ligt het Hageven waar soms de Koninginnepage vliegt en de zuidelijke libellen 
als de Kempense- en Bandheidelibel (foto). 
Direct vanaf het huis wandelen we naar het Zwartven en de Moerbleek met 
mooie plagplekken en bijzonder flora, veel vlinders en vogels. Zoals de 
Zomertortel, Blauwborst en de Kleine karekiet. En er ligt een grote plas waar 
meestal wel Dodaars te zien zijn. Kortom genoeg te zien dichtbij en soms iets 
verder weg, maar nooit meer als zo’n 30 km. 
Voor opgave en meer informatie zie het losse inlegvel in de vorige 
Natuurklanken. 
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Programma Insectenwerkgroep 
 
30 april Eerste excursie in het Vossenbroek. We gaan kijken of de oranjetipjes nog zo 

massaal voorkomen als 2 jaar geleden. Natuurlijk proberen we ook de 
Venwitsnuitlibel te vinden. Afgelopen jaar zijn er door diverse oorzaken minder 
rondjes gelopen van de monitoringroute. Dit gaan we nu weer oppakken.  

  Verzamelen om 11.00 uur bij de parkeerplaats t.o. de slagboom. 
 
21/22 mei Excursie langs de Tongerense Beek en de onlangs afgegraven weilanden. Tijdens de 

1000 soorten dag gaan wij kijken in het pas afgegraven gedeelte langs de Tongerense 
Beek. We zullen ook de insecten in de beek en de poelen proberen op naam te 
krijgen. Start bij de Anna Hoeve om 11.00 uur. 

 
9 juni  Excursie Leusveld. Het gebied staat bekend om het voorkomen van de 

IJsvogelvlinder. We gaan ons best doen om deze soort op te sporen. Ook andere 
vlinders doen het goed in dit parkachtige landschap. Als het voldoende zonnig is dan 
valt er voldoende te zien. Vertrek om 11.00 uur carpoolplaats Vaassen. Leiding 
excursie H.van Woerden. 

 
7 juli  Excursie Kloosterbos. Eindelijk weer eens een insectenexcursie in het Kloosterbos. In 

het verleden hebben wij daar altijd mooie insecten gezien. Libellen en juffers zijn er 
altijd wel en een zeldzame soort als de Rivierrombout hebben we hier ook al eens 
aangetroffen. Start om 11.00 uur bij de brug over het Apeldoorns kanaal. 

 
25 augustus Excursie Flevopolder. Met een beetje geluk zien we hier honderden vlinders. Enkele 

jaren geleden zagen we hier o.a. luzernevlinders en vonden we de rups van een 
ligusterpijlstaart. Start 11.00 uur parkeerterrein bij de werkschuur van N.M. 

 
2 september Nachtvlinder nacht. De locatie en het tijdstip is nog niet bekend. 

Gerard Plat 

 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Datum Tijd Onderwerp Waar 

Vrijdag 6 mei 13.30 uur Inventarisatie Schaveren 

Vrijdag 9 sept 13.30 uur Inventarisatie Tongeren begraafplaats 

Donderdag 15 sept 13.30 uur Inventarisatie Natuurpad Heerde 

Zaterdag 24 sept 13.30 uur Inventarisatie Met cursusdeelnemers 

Zondag 2 oktober 13.30 uur Inventarisatie Kloosterbos 

Donderdag 6 oktober 13.30 uur Inventarisatie Schaveren 

Zondag 16 oktober 10.00 uur Excursie Paleistuin ’t Loo (Leo Knol) 

Dinsdag 18 oktober 20.00 uur Determinatie Kulturhus Epe 

Zondag 23 oktober 13.30 uur Afdelingsexcursie Natuurpad Epe 

Vrijdag 28 oktober 13.30 uur Inventarisatie Achter Jagerstee (Epe) 

Dinsdag 1 november 20.00 uur Determinatie Kulturhus Epe 

Vrijdag 4 november 13.30 uur Inventarisatie Heerderstrand, met KNNV Zwolle 

 
De activiteiten staan ook op de website in de Agenda. Daar wordt de laatste informatie opgenomen.  

 
Herman Snoek 
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Programma werkgroep Geologie en Landschap 

 
De werkgroep geologie en landschap (G&L) is op beide dagen van het evenement 1000-soortendag 
actief.  
 
Zaterdag 21 mei (12 uur) gaan we stenen zoeken. Al wandelend en rapend kijken we ook naar het 
landschap, de bijzonderheden die daarin te zien zijn en de cultuurhistorie die daar achter schuilt. 
Terug bij Anna’s Hoeve pakken we de zoekkaarten erbij en proberen we de vondsten op naam te 
brengen. Dan wordt tevens duidelijk waar we de herkomst van de stenen moeten zoeken en hoe ze 
hier terecht zijn gekomen. We leggen de veldkeien bij elkaar in een kleine tentoonstelling.  
 
Zondag 22 mei (12 uur) gaan op twee locaties op het landgoed onder leiding van Toine Jongmans aan 
de slag met de grondboor. In groepjes van twee halen we stukje bij beetje de bodem naar boven en 
ontcijferen we uit welke grondsoorten het bodemprofiel is opgebouwd. Een vragenlijstje geeft je 
daarbij aanwijzingen waar je op moet letten.  
Eerst gaan we boren in het voormalige Tongerense Veen, nu weidegebied, achter Anna’s Hoeve. De 
tweede locatie ligt aan de rand van de oude buurschap Tongeren. Het is cultuurgrond waarop al 
eeuwenlang is geboerd. We onderzoeken wat je daarvan terugvindt in de bodem. 
Rest er nog wat tijd, dan gaan we even naar de leemkuil, om naar leem te boren.    
Behalve de leden van de werkgroep G&L nodigen we alle andere leden van de afdeling van harte uit 
met ons mee te doen. Tenslotte is de bodem letterlijk en figuurlijk de basis van alles wat groeit en 
bloeit, kruipt en knaagt, vliegt en fladdert, zwemt en zoemt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekst en foto: Tjada Amsterdam………… 
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Programma Plantenwerkgroep  
 
Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 

Wo 23 / 
30-03 

div  Deventer, Worp 
Terwolde, begr.pl 
Terwolde, kerk 

13.00 
Transferium,Heerde 
13.30 Deventer, Worp 

Op zoek naar 
geelsterren 

Ma 18-04   kievitsbloemen 19.00 Heerde, 
Transferium 

Kievitsbloemen 
langs de Vecht 

Ma 25-04 27.14.42 196-496 Dorpshok-Wezep station dorpshok 

      

Ma 02-05 27.43.44 193-481 Schaveren Rest. Schaveren Project 2016-2018 

Ma 09-05 27.54.21 195-478 Dorpshok–Vaassen Vaassen, Welkoop dorpshok 

Ma 16-05  –   vervalt  2
e
 Pinksterdag 

Za 21-05 27.33.42 191-486 Tongeren–LK 1+2 09.30 rotnd.Tongeren 1000-soortendag  

Zo 22-05 27.43,12 
27.43.22 

191-484/3 Tongeren–
Annahoeve 

09.30 Anna Hoeve 1000-soortendag  

Ma 23-05   Tongeren   Km-hok (vgl vr-zo) 

Ma 30-05 27.35.21 200-488 Heerde – Gulbroek  Bonenburgerbrug  

      

Ma 06-06 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 13-06 27.42.22 196-483 Epe, dorpshok + 
buiten beb. kom 

Tunnel N309,nz Dorpshok 

Ma 20-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 27-06 27.54.22 196-478 Grift, Vaassen Geerstr.Griftsemolenw Waterschap 

      

Ma 04-07 27.44.21 195-483 Epe, Vegtelarij + 
Haaksweide ? 

Vegtelarij Ingezaaide 
bijenveldjes 

Ma 11-07 27.35.42 201-486 Nijensteen /Tw.Wet Nijensteen   

Ma18-07 27.34.54 198-485 Grift, Vemderbrug Vemderbrug Waterschap 

Ma 25-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang 
Vossenbroekweg 

Gelders Landsch. 

      

Ma 01-08 27.54.51 195-475 Grift, Beemte Beemte, Ramsbrug Waterschap 

Ma 08-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 15-08 27.43.33 192-482 Schaveren Rest. Schaveren Project 2016-2018 

Ma 22-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 29-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

Haaksweide Ingezaaide 
bijenveldjes 

      

Za 03 /12-
09 

  
196/7-431 
179/80-432 

Dagexcursie Waal? 
Klompenwaard / 
Millingerwaard? 

10.00 uur dagexcursie 

Alter-
natief* 

27.43.43 192-481 Schaveren Rest. Schaveren Project 2016-2018 

 
- 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 – Misschien proberen we ± 1x per maand een afspraak te maken 
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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Verslag Zeelandexcursie  
28-12-2015 
Op een prachtige maandagmorgen vertrokken wij, (Margriet, Frans, Matthijs en Gerjan), naar 
Zeeland om een geweldige dag tegemoet te gaan. De heenweg ging voorspoedig en rond 9 uur 
waren we in Stellendam voor de eerste stop. De taken waren al snel verdeeld. Margriet, Matthijs en 
Frans riepen en Gerjan noteerde alles op zijn mobiel in iobs, de App van www.waarneming.nl. Zodat 
we eenvoudig een soortenlijstje konden bijhouden. 

 
 Het uitzicht bij Stellendam was 
veelbelovend!  
Wat voor iedereen een goede start van 
de dag was, was de vondst van twee 
soorten zaagbekken. De middelste en 
de grote. De Middelste zaagbek was 
één van de 10 nieuwe soorten voor 
Gerjan.  
 
Toen we alle soorten daar wel gezien 

hadden, zijn we verder gereden richting de Brouwersdam. Aan de noordzijde van de spuisluis zijn we 
op zoek gegaan naar de Zeekoet (foto) 
Deze was de dagen ervoor al gemeld en zou een nieuwe soort zijn voor ons allen. We hadden geluk. 
Hij werd al snel gespot. Het was nog even afwachten of hij wat dichterbij zou komen voor een leuk 
bewijsplaatje. Gelukkig was dit het geval! 

 
Ook konden we hier genieten van de nodige Steenlopers (foto), een Zilverplevier en heel veel 
Scholeksters! 
 
Nadat we een stukje verder waren gereden en de zee flink afgespeurd werd, overigens niet alleen 
door ons maar ook tientallen andere vogelaars, viel ons oog op een IJseend. Dat was nog lastig ook 
om die te vinden, aangezien er verder totaal geen oriëntatiepunten in de buurt waren in de vorm van 
boeien of andere goed zichtbare vogels. Frans was de gelukkige om deze IJseend het langst te mogen 
zien. Inmiddels hadden al meer vogelaars zich verzameld om ons heen en uiteindelijk had de rest ook 

http://www.waarneming.nl/
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het voorrecht om hem te aanschouwen. Het was een heel mooi mannetje! De foto is alleen niet 
meer dan een bewijsplaatje geworden.  

  
Margriet en Matthijs gingen met de auto verder richting 
de spuisluis om daar te genieten van de tweede Zeekoet 
van de dag. 
 Frans en Gerjan vervolgden de dam per voet. Reden 
was dat er naast wat Steenlopers ook een aantal  
Paarse strandlopers (foto) liepen. Nu hoopten wij dat 
we die leuk in beeld zouden krijgen. In eerste instantie 
lukte dat aardig, maar een fotograaf hoopt een soort 
altijd dichterbij te krijgen. Dus liepen we wat verder tot 
we een behoorlijk groep tamme Paarse strandlopers 

tegenkwamen die lekker door foerageerden terwijl wij de kans kregen om ze te 
bekijken/fotograferen. Het resultaat was dan ook zeer bevredigend.  
 
Bij de Spuisluis waren naast de tweede Zeekoet ook 
nog een Zwarte zee-eend, Middelste zaagbek, 
Roodkeelduiker (foto) en een aantal Grijze en 
Gewone zeehonden te zien.  
We maakten vervolgens een kleine omweg naar de 
Prunjepolder. Een walhalla voor de vogelaar. 
Duizenden Goudplevieren en andere steltlopers 
hebben we hier aangetroffen. Zo goed als alle 
eenden soorten en steltlopers uit de soortenlijst 
hebben we hier gezien. Maar onze aandacht ging in eerste instantie uit naar een groepje Rotganzen. 
Hier zou namelijk een Zwarte rotgans tussen moeten zitten volgens een melding van waarneming.nl. 
Maar ja, herken die maar eens op grote afstand uit een groep van ruim 600 Rotganzen. Gerjans 
tactiek om de hele groep stukje voor stukje op de foto te zetten en vanaf de camera te gaan zoeken 
bleek een succes.  
 
De één na laatste bestemming was Neeltje Jans. Hier zou een Zwarte zeekoet moeten zijn. Deze 
hadden we vrij snel gevonden. We hebben nog even een stukje gelopen om dichterbij te komen.  
Als allerlaatste zijn we nog langs een ander gedeelte van de Prunjepolder gereden, dat dichter bij de 
zee lag. Hier waren nog een Zwarte Ruiter, Watersnippen en meerdere Kleine Zilverreigers.  
Kortom het was een geweldige excursie met geweldige weersomstandigheden en ontzettend veel 
leuke soorten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Torenvalk biddend langs de dijk, 
          Prunjepolder 
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1 Toendrarietgans 25 Kuifduiker 49 Paarse Strandloper 

2 Grauwe Gans 26 Geoorde Fuut 50 Kemphaan 

3 Kolgans 27 Lepelaar 51 Kokmeeuw 

4 Rotgans 28 Blauwe Reiger 52 Grote Mantelmeeuw  

5 Zwarte rotgans 29 Grote Zilverreiger 53 Zilvermeeuw 

6 Brandgans 30 Kleine Zilverreiger 54 Kleine mantelmeeuw 

7 Knobbelzwaan  31 Aalscholver 55 Zeekoet 

8 Bergeend 32 Blauwe Kiekendief 56 Zwarte Zeekoet 

9 Krakeend 33 Buizerd 57 Holenduif 

10 Smient 34 Torenvalk 58 Houtduif 

11 Wilde Eend 35 Slechtvalk 59 Turkse Tortel 

12 Slobeend 36 Waterhoen 60 IJsvogel 

13 Pijlstaart 37 Meerkoet 61 Ekster 

14 Wintertaling 38 Scholekster 62 Zwarte Kraai 

15 Tafeleend 39 Kluut 63 Kauw 

16 Eider 40 Kievit 64 Winterkoning 

17 Zwarte Zee-eend 41 Goudplevier 65 Spreeuw 

18 IJseend 42 Zilverplevier 66 Merel 

19 Brilduiker 43 Watersnip 67 Roodborsttapuit 

20 Nonnetje 44 Wulp 68 Huismus 

21 Grote Zaagbek 45 Zwarte Ruiter 69 Graspieper 

22 Middelste Zaagbek 46 Tureluur 70 Oeverpieper 

23 Roodkeelduiker 47 Steenloper 71 Roodhalsfuut 

24 Fuut 48 Drieteenstrandloper 71 IJsgors  

 
 
 
 
 
 
 
Nonnetje met 
kikker 

 
Tekst en foto’s:  Gerjan Petter 

 
 

Sleedoornpage in Epe een levensvatbare populatie? 

De Sleedoornpage is in Nederland bedreigd en gaat steeds verder achteruit. Het leefgebied bestond 
voornamelijk uit kleinschalige landbouwgebieden en houtwallen met sleedoorns. Iedereen weet 
inmiddels wel dat die gebieden steeds schaarser worden en de sleedoornpage is steeds meer naar de 
steden en dorpen getrokken. De sleedoornpage is een mooie vlinder maar omdat hij zich in de 
toppen van de bomen ophoudt wordt hij maar zelden gezien. De mannetjes verzamelen zich daar en 
de vrouwtjes komen er naar toe om te paren. De vrouwtjes worden een enkele maal gezien op hun 
voorkeursnectarplant, de Guldenroede. Het mannetje brengt zijn hele leven in de boomtoppen door. 
Het inventariseren van Sleedoornpages gebeurd daarom in de winter, als er nog geen bloei of blad is, 
door het tellen van eitjes op Sleedoorns. Als de eitjes in het voorjaar uit komen eten de jonge rupsen 
het binnenste van de bladknoppen, de grotere rupsen eten ook wel van het blad van de Sleedoorn. 
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Ze verpoppen zich vervolgens in mei/ juni 
in de strooisellaag. De vlinder heeft maar 
1 generatie die vliegt van begin juli tot 
eind september. 
 
Op 1 februari werd onder auspiciën van 
de Vlinderstichting in het Vegtelarijpark 
weer gezocht naar de eitjes van de 
sleedoornpage. De eitjes zien er op het 
eerste gezicht uit als een plat wit stipje. 
Door de loep zie je een mooi wit bolletje 
met een ribbelpatroon, als een 
golfballetje. Ze zitten meestal op de grens 
van oud naar jong hout in de oksels van 
de takken. In totaal werden er 7 eitjes 
gevonden van de Sleedoornpage, waarvan 

1 exemplaar was aangevreten door waarschijnlijk een lieveheersbeestje. Vorig jaar waren er 4 en in 
2014 werden er 9 eitjes gevonden. Daarnaast vonden we nog 1 eitje van de Meidoornuil (een 
nachtvlinder) en 3 eitjes van de Blauwrandspanner (eveneens een nachtvlinder). 
 
Wat ons opviel was, dat er nog maar weinig Sleedoorns in het bosplantsoen staan en het meestal 
wat oude en half overgroeide struiken betrof. Gezien de voorkeur van de vlinder om eitjes af te 
zetten op jong tweejarig en driejarig hout, stelden we ons dan ook de vraag: is gezien het kleine 
aantal gevonden eitjes en de slechte toestand van de enkele nog aanwezige Sleedoorns de populatie 
nog wel levensvatbaar? En is er nog iets aan te doen om de situatie te verbeteren? 
Voor het beantwoorden van de vraag is het noodzakelijk om te kijken naar het voorkomen van de 
vlinder in de directe omgeving en/of populaties uit de omgeving in staat zijn de afstanden tussen de 
populaties te overbruggen. Door in het voorjaar op zoek te gaan naar bloeiende Sleedoorns in Epe en 
de buitengebieden kan inzicht worden verkregen of er een relatie is tussen de verschillende locaties 
waar de soort voorkomt. Denk hierbij aan populaties uit Heerde, Emst, Vaassen en misschien wel 
Apeldoorn waar zich een grote populatie bevindt. 
 
Verder dient het aanbeveling om bestaande sleedoornstruiken gefaseerd te snoeien en vooral ook 
om te zorgen dat bestaande sleedoornstruwelen niet verdwijnen en waar mogelijk ook weer nieuwe 
sleedoornstruiken of hagen aan te leggen. 
De opgeworpen vraag is hiermee niet beantwoord maar geeft wel aan dat door gericht onderzoek 
een beter inzicht in het voorkomen van de Sleedoornpage kan worden verkregen.  
Wanneer dat inzicht er is dan is het pas mogelijk om iets te zeggen over de levensvatbaarheid van de 
populatie en hoe je met gerichte maatregelen de populatie in stand kan houden en versterken. 
 
Te doen.. 
 De insectenwerkgroep gaat proberen om een inzicht te krijgen in het voorkomen van sleedoorns in Epe en directe omgeving. 

 De KNNV-leden wordt gevraagd om te melden waar sleedoorns voorkomen. 

 Er wordt aan de gemeente gemeld dat er een kleine populatie Sleedoornpages zich in het Vegtelarijpark bevindt en het 
noodzakelijk is gericht beheer (bijplanten van sleedoorns en het snoeien en vrijstellen van aanwezige sleedoornstruiken) toe 
te passen om er voor te zorgen dat deze populatie zich op korte termijn kan handhaven.  

 Voor de langere termijn zou je dan kunnen kijken om verbindingen te realiseren met populaties in de omgeving. En zodoende 
door uitwisseling de populatie te versterken. 

Werk genoeg, maar je krijgt er dan ook iets moois voor terug. 
Wie gaat ons hierbij helpen? 

Gerard Plat 
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Kelkzwammenexcursie in het Harderbos 
 
Op 13 februari 2016 organiseerde de werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders een 
kelkzwammenexcursie. Menno  Boomsluiter had contact gelegd om onze werkgroep paddenstoelen 
te laten deelnemen en we ontmoetten daar 26 deelnemers uit het hele land. Een groep deskundigen 
en dat gaf voor onze kleine delegatie uit Epe-Heerde een fijne aanvulling.  
Het Harderbos is een bijzonder gebied bij Biddinghuizen. Bijzonder nat, het afgevallen hout blijft 
liggen en heeft door de overvloedige mosgroei een eigen karakter. De groep komt er elk jaar (dit was 
de 15e keer) en dat was ook te merken aan de herkenning van vaste plaatsen waar 
paddenstoelensoorten te zien zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste (foto) kelkzwammen waren al snel te zien. Felrood en het verschil van behaarde 
kelkzwammen en rode kelkzwammen was goed zichtbaar. Een bijzonder exemplaar werd verder weg 
gevonden. De oranje kleur geeft aan dat het een albino variant is waarbij de kleur zelfs wit kan 
worden, afhankelijk van het aantal kleurlagen. 
Een van de deelnemers vond zowaar een zeldzame paddenstoel. De Xylaria rhopaloides zoals hij hem 
determineerde heeft nog geen Nederlandse naam. 
Tussen de middag konden we pauzeren in een ruimte van Natuurmonumenten. Gezellig en ook tijd 
om nog wat extra uitleg te krijgen over de soorten en de kenmerken.  
 
Daarna naar een ander gebied waar Schotse Hooglanders verbleven en met hun mest en platgelopen 
paden ook de soorten paddenstoelen beïnvloeden. Hier stonden ook de nodige kelkzwammen en 
andere soorten. Eind van de middag terug naar Epe met als resultaat veel waarnemingen en de 
nodige kennis opgedaan. Voor herhaling vatbaar en op de foto's een korte terugblik in beelden. De 
soorten die we hebben gevonden zijn op Waarneming.nl te zien als je in je browser 
http://waarneming.nl/user/lifelist/108231?g=11 intypt en dan selecteert op 13-02-2016.  
 

http://waarneming.nl/user/lifelist/108231?g=11
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Tekst en foto’s: Herman Snoek 

 
 

Waar groeit Bosanemoon?  
 
Van voorjaarsbloeiers word je vrolijk. Vooral bij zonnig weer kunnen ze immers uitbundig bloeien. 
Dat geldt in het bijzonder voor soorten die in bossen groeien. Deze planten moeten het hebben van 
licht. In het voorjaar als de bomen nog kaal zijn, kunnen ze daar volop van profiteren.  
 
Bij Bosanemonen (Anemone nemorosa) 
vallen bij zonnig weer vooral de witte 
bloemen op. In de grond zit een 
wortelstok. In maart-april verschijnen de 
stengels met drie-tot vijfvoudig 
ingesneden bladen, waartussen al gauw 
een bloemknop zichtbaar wordt. In 
eerste instantie zijn de knoppen geknikt 
en hebben ze een zweem van roze-
paars. Als ze bloeien staan de bloemen 
min-of-meer rechtop. De bloem heeft 
twee kransen van drie bloembladen. 
Vooral het wit valt dan op, maar aan de 
achterzijde is de roze-paarse kleur vaak 
nog duidelijk te zien. In het hart staan tientallen meeldraden rondom het vruchtbeginsel dat meestal 
uit minstens tien deelvruchtjes bestaat.  
 
Bosanemoon is een soort van de meer voedselrijke gronden in het pleistocene deel van ons land. Op 
de Noordoost-Veluwe groeit hij wel in bossen, maar vaker vinden we hem in houtwallen en op 
plaatsen waar die vroeger zijn geweest. In weilanden en dergelijke is hij wel verdwenen door 
bemesting, maar groeiplaatsen in bermen getuigen nog van vroeger groeiplaatsen.  
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In onze omgeving groeit de Bosanemoon o.a. langs de Molenweg in Wissel, langs het Apeldoorns 
Kanaal tussen Wapenveld en Heerde (nog?), onderaan het fietspad op het spoor bij Emst en massaal 
langs de Prins Bernhardlaan in Vaassen. Maar er zijn meer groeiplaatsen bekend. Wanneer je 
uitzoekt waar de Bosanemoon in onze omgeving precies voorkomt, ontdek je dat hij in Heerde en 
Epe in  37 kilometerhokken bekend is / was. 
 

 
Bekijk je de gegevens wat nauwkeuriger, dan blijkt dat de groeiplaatsen lang niet allemaal worden 
bijgehouden. Om bij mezelf te beginnen: een groeiplaats waar ik al jarenlang dagelijks langs fiets, is 
Bosanemoon voor het laatst gemeld in 1998 !! 
Vandaar mijn oproep:  
 
Waar groeien in 2016 nog 
Bosanemonen? 
Het zou mooi zijn als uit onze regio alle 
vindplaatsen van Bosanemoon worden 
gemeld van plekken waar hij na 2010 
niet meer gemeld is! 
En het zou me niet verbazen als er in 
onze omgeving zelfs nog plaatsen zijn 
vanwaar hij nog nooit is gemeld. Bij 
inventarisaties in de tweede helft van 

 
Anemone nemorosa 
Km-hokken met 
laatst bekende jaar. 
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het jaar wordt hij meestal niet meer gezien en dus niet doorgegeven. 
Als je dit voorjaar Bosanemoon ziet, dan krijg ik graag een mailtje met zo nauwkeurig mogelijke 
opgave van de groeiplaats. 
Let op: het gaat niet om aangeplante Bosanemoon in tuinen en ook niet om Anemone blanda die je 
in tuinen wel ziet en die soms verwildert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 

 

 

 

 

 
Dus, Bosanemoon gezien? 
Dan graag een mailtje naar: edeboer008@planet.nl  
Alvast bedankt!   
 

Egbert de Boer 
Foto’s: Ger Breman en redactie 

En:  
Groeien er in onze omgeving ook ergens 
gevuldbloemige Bosanemonen? 

 
Wie kent in onze omgeving een 
vindplaats van de Gele 
bosanemoon? 
(Anemone ranunculoides)? 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Vlinders en andere insecten in de tuin 
Naast mijn belangstelling voor insecten in het algemeen ben ik al vele jaren geïnteresseerd in de 
vlinderstand in onze regio. Aanvankelijk vooral voor de dagvlinders, maar geleidelijk aan is de 
aandacht vooral verschoven naar de nachtvlinders en inmiddels ook naar de lilliputters onder de 
vlinders, de micro’s. De naam zegt het al, de kleine vlindertjes, met een spanwijdte van soms maar 
enkele millimeters, hoewel ook een aantal grotere soorten deel uitmaakt van deze groep.  
 
Vlinders behoren binnen de klasse Insecten tot de orde Lepidoptera. De letterlijke vertaling hiervan is 
schubvleugeligen. De vleugels van vlinders zijn bedekt met schubben die op verschillende manieren 
het licht absorberen, waardoor ze de voor ons zichtbare kleuren en tekening krijgen. 
In het begin van de vorige eeuw telde ons land nog 70 verschillende soorten dagvlinders. Helaas zijn 
er sindsdien 17 soorten verdwenen en van de resterende 53 soorten is ongeveer de helft zeldzaam of 
zeer zeldzaam te noemen.  
 
Ook bij de nachtvlinders loopt het aantal soorten terug, echter in welke mate is minder goed te 
duiden dan de afname van de dagvlinders, simpelweg omdat er hiervan veel minder vroege, 
betrouwbare waarnemingen zijn. Wel staat vast dat sinds de 19e eeuw van de 840 soorten zo’n 70 
soorten zijn verdwenen. Op grond van het sterk toegenomen aantal waarnemingen sinds de 70-er 
jaren van de vorige eeuw blijken er ongeveer 330 soorten in meer of mindere mate bedreigd of 
kwetsbaar te zijn. Overigens zijn er veel soorten nachtvlinders die ook overdag volop te zien zijn. 
Van de 1460 microvlinders zijn er te weinig waarnemingen om een betrouwbaar beeld te schetsen. 
Er mag echter worden aangenomen dat de afname van deze soorten in grote lijnen overeenkomt 
met de hiervoor genoemde soorten.  
 
Maar nu weer terug naar de tuin in Apeldoorn. In de loop der jaren heeft een groot aantal 
nachtvlinders bij de UV-lamp zijn opwachting gemaakt. Maar niet alleen vlinders, heel veel andere 
vliegende insecten zoals schietmotten, kevers, muggen, wantsen, wespen, vliegen en af en toe een 
sprinkhaan worden door het licht aangetrokken. 
 
In het voorjaar zijn het vooral grote aantallen meikevers die hinder veroorzaken bij de lamp, ze jagen 
met hun gezoem en onbeholpen vliegen, de nachtvlinders weg. Soms zijn het de vele hoornaars die 
mij doen besluiten om de lamp maar uit te doen, maar altijd zijn er weer verrassende en leuke 
waarnemingen te over. Bijvoorbeeld de Bruine prachtuil, slechts twee maal in Nederland 
waargenomen in 1965 in Goes en in 2007 dus in Apeldoorn. 

Ook het noemen waard is de Strandkruidbladroller (Lobesia littoralis) een aparte waarneming zo ver 
van de kust. (foto links) 
 
De Zenegroenbladroller (Endothenia ustulana) en Sobere restjesmot (Ephestia unicolorella) horen 
eveneens tot de zeldzame verschijningen.(foto rechts ) 
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Ik wil me nu beperken tot twee soorten die ik min of meer regelmatig via de UV-lamp te zien kreeg 
namelijk de Diana-uil (foto)en één van zijn belagers een sluipwesp die het met name op rupsen heeft 
voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om te beginnen de Diana-uil (Griposia aprillina), een fraaie middelgrote uilensoort met een lengte 
van ca. 2,5 cm. De brede, lichtgroene voorvleugels hebben een opvallend patroon van met wit 
afgezette zwarte vlekken. Kortom een prachtige nachtvlinder, die zeker niet voldoet aan het beeld 
dat velen hebben bij de naam nachtvlinder, namelijk enge, bruine motten die op warme 
zomeravonden om de lamp fladderen. 
Het is een vrij zeldzame soort die vooral op de Veluwe wordt waargenomen, daarnaast zijn er 
waarnemingen uit Friesland en Zuid-Limburg en af en toe verspreide meldingen uit de rest van het 
land. Ook in Apeldoorn zie ik deze vlinder met enige regelmaat verschijnen. 
 
Ja, en nu komen we bij de sluipwesp, één van de vele rupsendoders die in onze regio is te vinden. 
Bij de vlinders zijn de familiebanden nog makkelijk te duiden, maar bij de wespen is het een 
ingewikkelder verhaal. Wespen, mieren, hommels en bijen, horen binnen de klasse Insecten tot de 
orde van Hymenoptera, de vliesvleugeligen (Hymen = vlies en Ptera = vleugels). Het aantal 
vertegenwoordigers van deze orde bestaat alleen in Nederland al uit zo’n 5000 soorten. 
 
De Hymenoptera zijn verdeeld in 3 onderordes:  
Aculeata,  angeldragers, zoals bijen, wespen en mieren. (ca.  900 soorten) 
Parasitica,  zoals sluipwespen, galwespen. (ca. 3500 soorten) 
Symphyta,  blad- halm- en houtwespen. (ca.   500 soorten) 
 
We beperken ons verder tot de onderorde van de Parasitica of sluipwespen die vervolgens bestaat 
uit 32 families. Zoals de wetenschappelijke naam al aangeeft bestaat deze groep uit wespen die op 
één of andere wijze parasiteren op het imago of de rups of larve van diverse andere insecten.  
 
Eén van deze families, de Ichnomeunidae of 
Gewone sluipwespen is met ruim 1400 soorten in 
ons land vertegenwoordigd. Door het grote aantal 
soorten en de mindere bekendheid gaan bijna alle 
sluipwespen (en bladwespen) zonder Nederlandse 
naam door het leven, zo ook de op bijgaande foto 
afgebeelde Ophion obscuratus, één van de 14 
soorten van het Genus: Ophion. 
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Zoals vrijwel alle soorten van de Ichnomeunidae parasiteren de 
Ophion-soorten vrijwel uitsluitend op vlinderrupsen. De 
volwassen wespen ziet men vaak op planten en altijd druk op 
zoek naar rupsen. Heeft het vrouwtje een gastheer gevonden 
dan legt ze via de legboor (ovipositor) één of meer eitjes op of 
in het lichaam van de gastheer. Hierbij wordt er voor gewaakt 
om geen vitale organen te raken van de rups, zodat de larven 
van de sluipwesp de nog levende en nog etende rups van 
binnenuit kunnen opeten. Tot slot, als ook de vitale organen 
worden aangetast gaat de rups dood en verpoppen de larven 

van de sluipwesp zich in kleine zijdeachtige cocons in of nabij de lege huid van de rups. Bevruchte 
vrouwtjes overwinteren vaak als volwassen insect, de mannetjes gaan in het najaar dood. Deze 
hebben overigens geen enkele belangstelling voor rupsen of andere gastheren, ze zijn heel tevreden 
met het stuifmeel op bloemen en planten. 
Sluip- en bladwespen zijn doorgaans niet aan de hand van een foto te determineren. Om ze op naam 
te brengen is in de meeste  gevallen genitaal-onderzoek nodig. Het vleugelpatroon en de tekening 
van borststuk en kop heeft bij deze soort echter voldoende kenmerken om de naam met zekerheid 
vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 

Henk van Woerden 
Tekst en foto’s 

 
 

Over Vetblad (Pinguicula vulgaris) en het Wisselse Veen 
 

‘Eerste vetblad brengt liefhebbers in extase’ kopte DE 
STENTOR op 9 juni 2008 naar aanleiding van een KNNV-
excursie in het Wisselse Veen de dag ervoor. En even verder 
staat: ‘Dat dit uiterst zeldzame plantje nu toch weer terug is 
gekomen’ en ‘ “ O, eindelijk” verzucht Mariet van Gelder, als 
ze het plantje dat er uitziet als een uitgebloeid madeliefje 
voor de eerste keer in haar leven van dichtbij kan bekijken’.  
 
Hoe klein en 
onooglijk ook, 
Vetblad is een 
plantje dat 

menig hart sneller doet kloppen. Dat was vroeger ook al 
zo, toen de ‘kleverige viooltjes’ zoals ze in de volksmond 
heetten, soms massaal geplukt werden. 
Maar plukken is er tegenwoordig niet meer bij. Vetblad 
is in ons land zo zeldzaam geworden dat het op de Rode 
Lijst als BEDREIGD genoteerd staat. Een gevolg van de 
sterke achteruitgang van het milieu waarin dit plantje 
groeit: voedselarme zwakzure, natte grond, als 
blauwgraslanden en moerassige heide. 

 
Getande vlakjesmot 
(Catopria fulgidella) 
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Wat niet iedereen weet, is dat Vetblad samen met Zonnedauw en Blaasjeskruid bij de vleesetende 
plantensoorten van ons land hoort. Het plantje zit weliswaar met zijn worteltjes vast in de grond, 
maar dat is dan ook de enige functie die zijn wortels hebben. De mensen die het plantje de naam 
‘kleverige viooltjes’ gaven, hadden het goed bekeken: de opvallend geelgroene blaadjes die in een 
rozet staan, hebben iets kleverigs.  
Op de blaadjes zitten twee soorten klieren, gesteelde en ongesteelde. Deze klieren scheiden een 
zoete, kleverige stof af. Insecten die daarop af komen lopen in de val.  

Ze raken verstrikt in de gesteelde klieren, het blad rolt een beetje op en de ongesteelde klieren 
zorgen ervoor dat de insecten worden verteerd (zie foto). We kennen dit verschijnsel beter van 
Zonnedauw. Op deze manier komt de plant aan zijn noodzakelijke voedingsstoffen.  
Middenin het rozet ontstaan enkele onbebladerde bloeistengels, hooguit 10-15 cm lang (meestal 
korter) met één bloem per stengel. Deze bloem heeft een paarsgerande groene vijfdelige kelk en een 
blauwpaarse kroon. De kroonbladen vormen een tweelippige bloem, met een tweespletige bovenlip 
en een driespletige onderlip. Onder- en bovenlip komen samen in een trechtervormige buis waarvan 
de keel wit en behaard is. Deze buis eindigt in een dunne spoor van hooguit één centimeter.  
 
NAAM 
De Nederlandse naam Vetblad spreekt voor zich: door de kliertjes voelen de blaadjes vettig aan. Ook 
de naam ‘kleverige viooltjes’ is terug te voeren op dat verschijnsel, terwijl de bloemen wel wat lijken 
op de bloemen van het Viooltje. 
De Wetenschappelijke naam ‘Pinguicula’ wijst op hetzelfde kenmerk. ‘Pinguis’ is Latijn voor ‘(dik) 
vettig’ en ‘Pinguicula’ is daarvan het verkleinwoord. Het woord ‘vulgaris’ betekent ‘gewoon’. Het lijkt 
een vreemde naam voor zo’n zeldzaam plantje. Je zou er uit op kunnen maken dat het vroeger 
algemener is geweest. 
Behalve ‘kleverige viooltjes’ worden er nog andere volksnamen genoemd: Boterwortel, Heide-
vetblad, Smeerblad, Vetkruid, Vliegenvanger.  
 
VOORKOMEN op de NOORD-OOST-VELUWE 
De Atlas van de Nederlandse Flora (1980) geeft aan dat Vetblad is aangetroffen in de uurhokken 
(5x5-kilometerblokken) 27.33, 27.34 (voor 1950) en in 27.43 (na 1950).  
Aan de gegevens van Henk Menke ontleen ik de volgende notities: 

- in Kortebroek bij Vaassen (27.53.44), melding uit 1909 met de aantekening ‘verdwenen voor 
1950’ 

- in het Wisselse Veen (27.43.33), berm oostzijde Zandweg, verdwenen 
- in het Wisselse Veen (27.43.32), in afgeplagd weiland (1997) 
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WISSELSEVEEN 
Tegenwoordig is het Wisselse Veen in onze omgeving de enige bekende groeiplaats. Op twee plekjes 
groeien al een aantal jaren enkele plantjes. In 2015 is een nieuwe groeiplaats ontdekt.  
De bladrozetten verschijnen in het voorjaar en vallen – hoe klein ze ook zijn – op door de specifieke 
licht geelgroene kleur. Soms zijn daarop de restanten van kleine verteerde insecten terug te vinden.  
In de loop van de voorzomer ontwikkelt zich een bloeistengel: maximaal 10-15 cm, meestal korter. 
Daaraan verschijnt dan de blauwpaarse bloem, doorsnee hoogstens een centimeter, met een 
duidelijke spoor.  
In 2014 stonden op de eerste groeiplaats nog vier niet bloeiende rozetjes; in 2015 nog 2. Op de 
tweede plek staan ongeveer 30 plantjes waarvan de helft bloeit. Op de nieuwste plek staan enkele 
bloeiende exemplaren. Er zijn vast nog wel meer geschikte plekjes, dus misschien komen er nog meer 
tevoorschijn. Het zaad zou tientallen jaren kiemkrachtig zijn! 
 
GESCHIEDENIS 
Pinguicula vulgaris wordt voor het eerst in Nederland vermeld door David de Gorter in 1757: 
‘Tusschen Groenloo en Borkeloo, alsook … agter Doetinchem’.  
De ATLAS van de NEDERLANDSE FLORA (1980) geeft aan dat Vetblad vòòr 1950 in 181 uurhokken en 
na 1950 in 31 uurhokken voorkwam.   
Vetblad is in ons land sinds 2000 bekend in ongeveer 30 kilometerhokken, terwijl het in een kleine 
200 kilometerhokken wel eens is gevonden, maar nu verdwenen is. 
 
ANDERE SOORTEN VETBLAD 
Wie wel eens in het buitenland heeft gezocht naar planten, weet dat er ook Vetblad met witte 
bloemen bestaat. Dus heb ik diverse buitenlandse flora’s bekeken. In Europa komen minstens 15 
verschillende soorten Vetblad voor. 
 
Het bekendst en meest voorkomend is ‘onze’ 
Pinguicula vulgaris die - hoewel zeldzaam - in 
geschikte terreinen in een groot deel van Europa te 
vinden is (en daarbuiten op het Noordelijk halfrond). 
Een soort die er wel op lijkt maar grotere bloemen 
heeft, is Pinguicula grandiflora. Deze komt vooral 
voor in bergachtige streken. 
 
De soort met witte bloemen is Pinguicula alpina 
(foto): vooral te vinden in bergachtig gebied. De 
overige soorten hebben een (zeer) beperkte 
verspreiding in bergachtig gebied. 
Een mini-uitvoering van Vetblad is Pinguicula villosa. 
Deze soort met bleekpaarse bloemen en een gele 
keel wordt hooguit 3-6 cm en heeft een spoor van 2-3 mm. Hij wordt zeldzaam gevonden in 
Scandinavisch hooggebergte. 
 
70 JAAR KNNV EPE-HEERDE 
Al-met-al mogen we als KNNV dus best een beetje trots zijn dat er nog Vetblad groeit in het Wisselse 
Veen. Immers, als de KNNV-ers van de jaren ’70 en ’80 zich niet zo hadden ingezet om het Landje van 
Jonker te behouden en als Het Gelders Landschap in de jaren ’90 niet had gezorgd voor aankoop, 
plaggen en herinrichten van de weilanden en akkers achter de Berghoeve, dan had dit artikel over 
Vetblad niet zò geschreven kunnen worden. Door de inzet van de leden van onze vereniging hebben 
we de afgelopen 70 jaar een positieve bijdrage geleverd aan het behoud van de natuur in onze 
omgeving.  

Tekst en foto Pinguicula alpina: Egbert de Boer 
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Van de redactie 
Uit het jubileumnummer daterend uit 1986 hebben we twee artikelen gekopieerd  
Het eerste gaat over de oprichting van onze afdeling. 

 
 
Na de oprichting werden in de beginperiode veel excursies georganiseerd. Ook buiten onze regio en 
hiervoor werd wel eens een bus ingeschakeld. Bijzondere waarnemingen werden vermeld in 
Natuurklanken (sinds 1962) Soms waren dat heel lange lijsten. 
Tegenwoordig ligt het accent vooral op inventariseren, zelfs op verzoek van natuurbeherende 
instanties. 
Onze werkgroepen onderhouden contacten met organisaties als Floron, Sovon, de Vlinderstichting 
en andere landelijke organisaties. Het onderhouden van de contacten is vereenvoudigd door de 
vooruitgang van de techniek. Onze waarnemingen kunnen tegenwoordig goed gelokaliseerd  
(eventueel voorzien van foto) doorgegeven worden aan de juiste organisatie.  
 
De allereerste excursie in 1946 was naar Tongeren .  
Onze jubileumviering op 20 en 21 mei zal ook gehouden worden op Landgoed Tongeren. 
Er wordt een 1000 soortendag georganiseerd. In de programma’s van de verschillende werkgroepen 
staan de tijden van de inventarisaties. 
Op zondag wordt een jubileum bijeenkomst gehouden. Om 14.00 uur start een wandeling o.l.v. Wim 
Oosterloo. Waarna om 16.00 uur een gezellige afsluiting plaatsvindt in Anna’s Hoeve aan de 
Molenweg. 
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/epe-heerde 
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Het tweede artikel is een verhaal in de Natuurklanken van 1986 van Els Hendriks die bij de oprichting 
in 1946 aanwezig was. 
 
ZO GING DAT TOEN! (in 1946) 
De eerste excursie vond plaats op Tongeren. De Heer D. Hendriks was daar Hoofd der School en zeer 
geïnteresseerd in alles wat leeft en groeit. Hij leidde de tocht. 
De officiële namen in de geschriften van die tijd zijn representatief voor 
de omgangsvormen. 
U en Meneer en Mevrouw en zelfs Meneer de Burgemeester tijdens 
vergaderingen en op excursies waren gewoon, zelfs onder de mensen 
die al jaren samenwerkten. 
Aan Natuurbescherming werd incidenteel wel wat gedaan ook door 
mensen alleen, zoals de Heer D. Hendriks, die nogal eens in het geweer 
kwam, als er op Tongeren of in het Wisselse Veen natuurterreinen 
werden bedreigd.  
Zijn pogingen om b.v. de Zevenster(foto), die hij in de buurt van zijn 
huis ontdekte, veilig te stellen, al voor de oorlog, had succes (zonder 
KNNV dus) Tot…de Duitsers het bos omhakten waar de plant groeide. Gelukkig is er nog één 
vindplaats over.  

Nu is het aan ons om dit gebied weer eens goed in kaart te brengen en de bevindingen vast te 
leggen! 
 
Bronvermelding 

 Voorplaat: foto met uitzicht over de IJssel bij Veessen: Wim Oosterloo 

 Foto Sleedoornpage en Bandheidelibel: internet 

 Overige foto’s: redactie. Als eerbetoon aan Henk Menke zijn er extra veel plantenfoto’s gebruikt. 
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Leverbloempje (Hepetica nobilis)                                         Bosviooltje met Witte klaverzuring 
 
Nieuwjaarswandeling Foto: Henk van Woerden 




