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 Stuurpraat 
Toespraak 70 jarig jubileum viering op 22 mei 2016 
 

Welkom, hier op de Anna’s hoeve op het landgoed Tongeren………… 
het Landgoed en haar omgeving dat door de jaren heen zo’n belangrijke plaats 
in onze KNNV afdeling Epe-Heerde heeft ingenomen.  
 
Na de oprichting op 11 mei 1946 door Burgemeester Diepenhorst van de 
gemeente Epe, werd de eerste excursie op Tongeren gehouden. 
 In het streekarchief vond ik een schriftje met een getekend beeldverslag van 

deze excursie; wel iets anders dan tegenwoordig 
onze foto’s. 
 
De heer D. Hendriks, Hoofd der School, leidde de 
groep rond. Een selecte groep. Buitenstaanders 
hadden de indruk toen en nog heel lang daarna dat 
het een Natuurvereniging was voor wat elitaire, 
intellectuele en overwegend oudere mensen. Ik 
denk dat we dit imago nog steeds niet helemaal 
kwijt zijn; hoe zou dat ook kunnen met al die grijze 
haren. Het beeld van elitair en intellectueel, zit 
mogelijk nog wat 

in onze kennis en betrokkenheid, maar een exclusieve club zijn we 
zeker niet. Graag vertellen we over onze activiteiten en nodigen 
mensen uit om mee te doen. Zo ook de afgelopen 2 dagen. 
 
Aan de hand van wat archief stukken en Natuurklanken, ons 
verenigingsblad, wil ik wat terug blikken, herkenning zoeken en 
vooruit kijken. Natuurklanken is al in 1963 in zijn huidige vorm ontstaan en de jaargangen vanaf 1965 
staan op onze website . Steeds maak ik een sprong van een jaar of 10, citeer ik vooral uit 
voorjaarsnummers en probeer een link te leggen naar het heden. 
 
Bijzonder was het te lezen dat er in 1956 een excursie was, samen met de KNNV Nunspeet, naar het 
landgoed van mevr. Van Beuningen om naar de wilde zwijnen te gaan kijken. Tegenwoordig lijkt het 
wel dat de wilde zwijnen naar ons komen kijken . Delen van Epe worden nu zelfs met een hek 
beschermd. 
 
In 1966 kwam het verzoek van de secretaris van de Gemeentelijke Monumenten Commissie in Epe 
om uit zuiver Natuurhistorisch oogpunt aan te geven welke bomen in Epe beschermd zouden 
moeten worden. De laatste jaren moesten ze te vaak wijken voor nieuwbouw, wegenaanleg of 
zomaar omdat ze in de weg stonden. 
In 1976 schreef Wanda Koopmans, toen10 jaar oud, over de goudvinken die in de Japanse kweeappel 
voor haar school op de Hoge Weerd zaten. De volgende dag heeft de Gemeente de boom tot de 
grond toe afgesnoeid en ze heeft de goudvinken daar nooit weer gezien. 
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In dat zelfde jaar 1976 kwam er vanuit het 
KNNV bestuur een verzoek om een 
Bomenwerkgroep op te richten. En weer 
werd gezegd: Bomen hebben zo’n grote 
Natuurhistorische waarde dat ze 
geregistreerd en beschermd moeten worden. 
En nog steeds maakt onze afdeling zich druk 
over bomen.  
We dienden een bezwaarschrift in tegen het 
kappen van de laatste bomen in het gebied 
van de Hoogwatergeul, gingen met de 
Gemeente Epe in gesprek over de kap van 
een boom in Oene waarin roekennesten 
zaten en onze betrokkenheid bij de bomen 
langs de Heerderweg, kent u allemaal.  

 
Ik noemde al dat landgoed Tongeren belangrijk was voor onze afdeling. In 1966 werd het vrij 
toegankelijk gesteld voor onze leden. Het bestuur sprak haar dank uit voor dit gebaar van 
vertrouwen. Natuurlijk werden er wel spelregels afgesproken, vooral over het niet betreden van 
rustgebieden. 
Veel is er onderwijl veranderd op het landgoed: wij hebben geen uitzonderingspositie meer, maar de 
afgelopen 2 dagen hebben we weer op veel plaatsen toegang gehad.  
 
In 1976 las ik een bijzondere aankondiging : Controleur 
Natuurbeschermingswet.  
De vereiste kennis moest je via zelfstudie je eigen maken. Er stond een lijst 
met exameneisen bij, maar je moest naast kennis ook onbesproken gedrag 
hebben, beschaafd en tactvol in optreden zijn en minimaal 21 jaar. Verdere 
inlichtingen waren bij het bestuur te verkrijgen. Waarom werd dit bij de 
KNNV kenbaar gemaakt? Nog van indertijd, de bond van Natuurwachten? Ik 
heb geen idee. 
Volgend jaar krijgen we een nieuwe Wet-Natuur-Bescherming. Als er nieuwe 
controleurs nodig zijn ben ik benieuwd of die ook weer onder KNNV-ers 
gezocht zullen worden. Ik heb ergens gelezen dat KNNV-ers nog heel lang 
elkaar met U en meneer of mevrouw aangesproken hebben, maar of dit nu 
nog bij beschaafd en tactvol optreden hoort durf ik zo niet te zeggen. 
In 1986, ik sla 10 jaar Natuurklanken over, wordt in het voorwoord verwezen naar de artikelen 

”Tussen heuvels en rivier’ die onder leiding van Els 
Koopmans sinds 1970 wekelijks gepubliceerd 
werden. Het gaat over de gewone dingen in de 
natuur om ons heen van vensterbank tot een flinke 
fietstocht. 
Een paar citaten. 

27 februari 1970 Henk Menke schrijft: “het begin van daadwerkelijke natuurbescherming is 
belangstelling voor het leven dat ons omringt”. 
Nog steeds actueel; die belangstelling zullen we dus moeten wekken, willen we tot 
natuurbescherming komen. 
Juni 1976 schrijft hij: “het gevaar van de dijkverzwaringsplannen is dat ze korte metten zullen maken 
met de laatste resten van de typische dijkbegroeiing.” 
Hoe staat het er nu voor met 5 verschillende projecten die momenteel plaats vinden langs de IJssel?  
In 1980 schrijft hij over het probleem van Gemeenten met chemische of mechanische onkruid 
bestrijding in struikgedeeltes van plantsoenen. 
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Voor veel bewoners was gewoon laten groeien echt geen optie. “Zwarte grond is Netjes” Het 
fenomeen “Netjes” speelt ons nog steeds parten.  
 

Gemeenten en 
tegenwoordig ook de 
burger op zijn zitmaaier, 
beheren de bermen als 
was het hun grasveld. 
Weg die oh zo belangrijke 
bloeiende linten in het 
landschap. We zijn heel 
blij dat de Gemeente Epe 
gestart is met het 
inzaaien van grasbermen 

met insectvriendelijke bloemen . Goed om te zien dat dit samen met scholen gebeurt. Ook in Heerde 
ligt een eerste proefberm. Als KNNV blijven we hierbij graag betrokken.  
Onze tuinambassadeurs Elly ter Stege en Mia Leurs proberen in de groen opgezette wijk Klaarbeek 
de nieuwe bewoners te overtuigen minder stenen en meer groen in hun tuin aan te brengen voor 
een groter biodiversiteit. 
 
In 1996 wordt ter ere van het 50 jarig jubileum een boekje gemaakt van 100 artikelen “Tussen 
heuvels en rivier”. De inhoud van de artikelen is nog steeds relevant. 
Nu in 2016 hebben wij ter ere van ons 70-jarig bestaan en als hommage aan onze overleden ereleden 
Els Koopmans en Henk Menke het boekje gedigitaliseerd en op onze website geplaatst. Zoals ik net 
met een paar citaten al aangaf, ze zijn nog steeds de moeite waard . 
1996 was ook de tijd van de Natuur en Milieu Educatie op scholen. Een biologiedocent van de RSG 

vroeg de afdeling om hulp bij een onderzoeksproject voor de eerste 
klassen over de omgeving van de Gemeente Epe.  
Natuureducatie is eigenlijk de kern van de activiteiten van het IVN. 
Zowel de Gemeente Heerde als Epe hebben nooit een IVN afdeling 
gehad. Onze afdeling is altijd zelf educatie blijven doen. We worden 
wel omringd door IVN afdelingen en verschillende leden zijn lid. Nu 
met de landelijke plannen voor het samengaan van de KNNV en het 
IVN is het voor ons lastig om te bepalen hoe wij verder willen. 
Voorlopig is onze insteek, contacten verstevigen met de omringende 

IVN afdelingen en waar mogelijk elkaar met expertise ondersteunen. Een recent mooi voorbeeld was 
de IVN excursie op de Emsterenk, waarbij Toine Jongmans, ons zeer deskundige lid van de werkgroep 
geologie en landschap, aan de hand van een grondboring uitleg gaf over het ontstaan van deze 
enkgronden. 
 
Terug naar Natuurklanken 
2006 was weer een jubileum jaar en ook weer op Tongeren; nu in de Chevalier school. De school 
waar de heer Hendriks, leider van de eerste excursie in 1946, het schoolhoofd was. 
Maar 2006 was ook het jaar waarin de “Heukels” (het determinatieboek voor de leden van de 
plantenwerkgroep) uitkwam met de 23ste editie. DNA onderzoek had veel nieuwe inzichten in de 
ordening van families, geslachten en soorten gegeven. 
Ik was toen net lid geworden van de Plantenwerkgroep en op slag het spoor bijster en besloot het 
vooral bij Nederlandse namen te houden. 

 
 
 



 7 
 

In 2006 was ook een oproep van Hilary Jellema om mee te schrijven aan een wekelijks artikeltje in 
“Heerde huis aan huis”. Ik weet niet hoelang dit door gegaan is, maar iedere keer komt dit idee weer 
boven. Regelmatig in de lokale media melding maken van de natuur om ons heen. Henk Menke 
beschreef het al in 1970 in “Tussen heuvels en rivier”. 
Gelukkig hebben we tegenwoordig veel meer communicatie mogelijkheden. 
Dit startte voor ons in 2006 met een website en een oproep voor een webmaster, met de toelichting: 
“geen tijdrovende bezigheid-tenzij u daar uw ziel en zaligheid in wilt leggen”. 
Ik weet niet waar onze huidige webmaster en secretaris Herman Snoek, zijn ziel en zaligheid neerlegt, 
maar in diezelfde Natuurklanken staat ook de oproep voor een secretaris: ” computer noodzakelijk, 
tijdinvestering gemiddeld 1 dagdeel per 14 dagen, soms 1 dagdeel per week”. Daarnaast wordt er 
een 2e secretaris gezocht; inzet ook 1 dagdeel per 14 dagen. Terugkijkend op de afgelopen periode 
komt het dichter bij een dagtaak. 
 
Met een laatste sprong van 10 jaar kom ik in het Nu terecht. Hier weer op Tongeren: onze 1000 
soortendag en ons 70-jarig jubileum. 
Ik realiseer mij dat door het terugblikken in sprongen van 10 jaar er veel niet genoemd is; denk maar 
aan het landje van Jonker, de Oeverzwaluwenwand of het Natuurpad. Of aan al die rapporten en 
verslagen die na gedegen inventarisaties uitgebracht zijn. En aan de interessante excursies, 
vogelreizen, lezingen, projecten en cursussen. Te veel om op te noemen dus. 

Met een nieuwe cursus klaar in de startblokken kijken we 
vooruit. Door het verkrijgen van een subsidie van “Groen en 
Doen” start in september een cursus Paddenstoelen voor 
beginners o.l.v. Menno Boomsluiter. Je kunt je nog opgeven. 
Een afgeleid doel hierbij is het verkrijgen van nieuwe leden. 
Al hoewel ons ledenaantal al jaren rond de 140 ligt, blijven 
we actief op zoek naar nieuwe leden en ook jonge leden om 
de stabiele organisatie met een voltallig bestuur , actieve 

werkgroepen en commissies te kunnen voortzetten. 
Hierbij willen we ook de contacten en samenwerking met de ons omringende natuurorganisaties 
versterken. We vinden het dan ook heel fijn dat vanuit het hoofdbestuur Marc Assenberg er is, zoals 
ook Jacob Ruyterberg van de KNNV Apeldoorn, Niek Lelyveld van de KNNV Deventer en Jan Polman 
van de Vereniging Milieuzorg Epe. Samen staan we sterker om onze doelen te bereiken. 
Maar ook de aanwezigheid van Jan Aalbers, wethouder van de Gemeente Epe, doet ons goed. Met 
hem zijn er goede contacten. We werken waar mogelijk samen. Denk maar aan de vlindervelden en 
de inzaai van de grasbermen maar we zijn ook kritisch ten aanzien van inrichting, infrastructuur en 
beheer van de Groene Ruimte. We willen geen notoire dwarsliggers zijn maar onze aanwezige kennis 
inzetten en daarin ook serieus genomen worden. 
Bewust hebben we er in het bestuur voor gekozen dat 1 van onze 5 bestuursleden zich specifiek richt 
op Natuurbeheer en- bescherming. Wim Oosterloo, doet dit met veel inzet en kennis van zaken. 
Wim is ook een fervent fotograaf, net als veel andere natuurliefhebbers en hij is de organisator van 
onze jubileumfotowedstrijd. Het zou leuk zijn als ook jij de mooiste natuurfoto, die je vandaag 
gemaakt hebt, opstuurt. Informatie staat op onze website; het kan nog tot 1 juli. 
De laatste jubileumactiviteit die ik wil noemen, is het maken van een nieuw rapport over Schaveren. 
Vooral de vogelaars hebben alweer heel wat uren in Schaveren doorgebracht maar ook de andere 
werkgroepen zijn of gaan hier binnenkort aan de slag. 
In 2018 wordt het rapport uitgebracht.  
 
Een sprong van 10 jaar naar 2026 durf ik niet te maken maar ik hoop dat onze afdeling in welke vorm 
dan ook door zal gaan met het Ontdekken, Beleven en Beschermen van de Natuur tussen Heuvels en 
Rivier.    

Wietske van Apeldoorn, 
voorzitter 
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Algemeen Programma 
Zaterdag  
20 augustus 

EXCURSIE  VOSSENBROEK 
Tijdens deze wandeling zal eerst de vorming van het landschap 
worden belicht vanuit de glaciale geologie.  
Hierbij zal het ontstaan van de Emsterenk, waar het Vossenbroek deel 
van uit maakt, zeker aan de orde komen. 
Verder zal bodemopbouw, waterhuishouding en zeker ook de 
bewoningsgeschiedenis van dit gebied nader worden bekeken. 
De wandeling start om 10.00 uur en zal naar verwachting ongeveer 2½ 
uur in beslag nemen en is vrij toegankelijk. 
De start van de wandeling is bij de parkeerplaats t.o.v. de ingang van 
het Vossenbroek aan de Wiemanstraat te Emst. 
Parkeren is hier beperkt mogelijk dus kom zoveel mogelijk met de 
fiets. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Bauke Terpstra, 
tel. 0578-615863 of boterpstra@hetnet.nl 
 

Donderdag  
1 september 

EXCURSIE WERKGROEP GEOLOGIE EN LANDSCHAP 
Na de lezing in maart over landschapsontwikkeling, bodem en 
landgebruik van de Noord-Oost Veluwe door Toine Jongmans, nu een 
excursie om deze zaken in het landschap te bekijken. Op verschillende 
plaatsen zullen we het landschap bekijken. We gaan ook met 
grondboren de aardlagen bloot leggen  en hieruit conclusies trekken 
over het gebruik landgebruik in relatie de  gevonden bodemprofielen. 
Het tijdstip van de excursie en het beginpunt van de excursie en 
andere  bijzonderheden worden op de website gezet. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tjada Amsterdam  
E-mail  tjada.amsterdam@tele2.nl 
 

Donderdag  
29 september 

Presentatie  “LANGS HET MARSKRAMERPAD” 
De eerste avond van het herfst/winterseizoen laat een keur aan kleine  
en grote natuurgebieden zien die alle als overeenkomst hebben dat ze  
in de buurt liggen van de route van het Marskramerpad of soms ook 
in die  route zijn opgenomen. Ook nu zullen de cultuurhistorische 
bijzonderheden langs de route weer belicht worden. En natuurlijk 
zullen ook de toevallige ontmoetingen tijdens deze lange 
afstandswandeling weer aan de orde  komen. De route die loopt van 
Bentheim in Duitsland tot aan de Noordzee bij Den Haag heeft veel te 
bieden en Gerard Plat kan u hierover het een en ander vertellen.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Donderdag  
27 oktober 

Lezing Paddenstoelen werkgroep 
 

Donderdag  
24 november 

Lezing Vogelwerkgroep 

Donderdag 
8 december 

Jaarlijkse leden voor leden avond 
Die avond zal dit jaar in het teken staan van reisverhalen 
 

 
 

mailto:boterpstra@hetnet.nl
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Ter herinnering: FOTOWEDSTRIJD 
 
Zoals in de vorige Natuurklanken (wat uitgebreider) aangekondigd is, 
zijn wij bezig een fotowedstrijd te organiseren ter gelegenheid van ons 
70 jarig jubileum. 
Stuur je mooiste foto(‘s) in! Je hoeft geen dure fotoapparatuur te 
hebben; ook met een eenvoudige camera of een mobieltje kun je 
meedoen. 
 Dit zijn de vier categorieën waarvoor je een foto in kunt sturen:   
1. planten, 
2. dieren,  
3. landschap  
4. bedreigingen van natuur en landschap. 
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 zijn, met jpeg-indeling en qua formaat tussen 1 en 5 MB. 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. Professionele fotografen zijn voor de wedstrijd uitgesloten. De 
foto’s kunnen tot 1 juli 2016 worden gezonden naar info@epe-heerde.knnv.nl  
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. 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. 
 

Cursus Kennis van Paddestoelen voor Beginners 
Ben je geïnteresseerd in paddenstoelen en wil je weten hoe ze heten en 
waar ze te vinden zijn? 
Aan het begin van het paddenstoelenseizoen 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.  
 
Het wordt een aantrekkelijke cursus die wordt verzorgd door Menno 
Boomsluiter. Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van moderne 

middelen om de kleinste details van paddenstoelen weer te geven op een computer- of 
projectiescherm. De cursus bestaat uit 3 theorie-dinsdagavonden en 2 excursies op zaterdag in 
september. Alles in Epe. 
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. De cursus kost € 15 per deelnemer. Wie 
actief lid wordt van de werkgroep Paddenstoelen krijgt na het eerste seizoen het bedrag terug. 
Meer informatie en opgave op de website of bij onze secretaris. 
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Programma Plantenwerkgroep 

Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 

      

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   

 
 

 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Datum Tijd Onderwerp Waar 

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 Insectenwerkgroep 
Donderdag 7 juli. Excursie naar het Kloosterbos. 

Het is al weer heel wat jaren geleden dat de 

Insectenwerkgroep het Kloosterbos bezocht heeft. 

Tijdens die excursie zagen we toen een groot aantal 

vlinders en verschillende soorten libellen en juffers. 

De Rivier rombout was destijds een bijzonder 

vondst. Zou hij er nog zijn?  

Start excursie om 11.00 uur, bij de brug over het 
Apeldoorns kanaal. 
 
Donderdag 25 augustus. Excursie Harderbos in de 
Flevopolder. Zeer vlinderrijk gebied met kans op Luzernevlinders en Distelvlinders. Een mooie 
excursie waar we zeker langs de sloten ook nog diverse libellen zullen zien. 
Start excursie om 11.00 uur, bij de werkschuur van Natuurmonumenten. 
 
Vrijdag 2 september. Nachtvlindernacht. Ook dit jaar in september weer een nachtvlindernacht. 
Over de plaats zijn we nog in overleg. Zodra dit definitief wordt zetten we het op onze website. We 
starten met het opzetten rond 19.00 uur en gaan door tot middernacht. Bij goed weer laten we een 
vlinderval staan en gaan dan de volgende morgen kijken wat dat oplevert. Zin in deze activiteit? 
Houdt dan onze website in de gaten. 
 
Maandag 19 september. De eerste avond bijeenkomst van dit najaar. We bekijken de eerste 
resultaten van de vlinder en libellen monitoring en bespreken de activiteiten voor het komende 
seizoen. Daarnaast is er ruimte voor korte presentaties over bijzondere waarnemingen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Jubileum en 1000 soorten dag - gezellig en leerzaam   
 

Met een schuin oog naar boven vanwege de 
weersvoorspellingen gingen we het weekend van 21 en 22 mei 
in om het 70 jarig jubileum te vieren op de 1000 soortendag. 
Centraal stond Anna’s Hoeve aan de Molenweg in Epe waar 
tentoonstellingen waren ingericht en wat voor de meeste 
excursies het startpunt was. Met ruim 500 soorten hebben we 
veel dieren en planten gezien maar we hebben die dagen 
vooral veel onderling contact gehad, gezelligheid ervaren en 
van elkaar geleerd op de diverse natuurgebieden.   

Op 21 mei begon de Vogelwerkgroep al vroeg om 6.30 uur. Gevolgd door de Plantenwerkgroep, de 
Insectenwerkgroep, de groep Geologie en Landschap en in het begin van de middag de werkgroep 
paddenstoelen.  ’s Avonds een excursie naar uilen en nachtzwaluwen en het vleermuizen spotten 
met de batdetector. In de bijeenkomstruimte de informatiestand, een overzicht van boeken en 
materialen, stenen die waren gevonden en waterdiertjes in aquaria. 
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Zondag 22 mei begon de Vogelwerkgroep met 2 excursies over vogelgeluiden en 
vogels herkennen. Ook de Plantenwerkgroep ging weer op stap langs het vlonder 
pad en de werkgroep Geologie gaf een workshop grondboren en bodemprofielen.   

 

 

 

 

s’ Middags de 
jubileumwandeling onder leiding 
van Wim Oosterloo. Bijna 40 
genodigden en leden kregen 
uitleg over het landschap, de 
historie van het gebied en het 
natuurbeheer. Een interessant 
onderdeel met informatie over 
het totale gebied en de 
ontwikkelingen. Het Landgoed 
Tongeren wordt begeleid door 

KNNV’er Menno Boomsluiter, die adviezen heeft gegeven over de inrichting en de ontwikkelingen 
van het gebied op de voet volgt. 

 
 De afronding van de dagen was de jubileum bijeenkomst waarbij 
Wietske van Apeldoorn als voorzitter iedereen welkom heette. In 
chronologische volgorde haalde ze gebeurtenissen uit het verleden 
terug en verbond deze met de huidige zaken die spelen in de 
vereniging. De inzichten uit het verleden lopen door in de huidige tijd 
en het was verrassend om de overeenkomsten te zien. De toespraak is 
leuk om te lezen en staat onder Stuurpraat in deze Natuurklanken. 

Wethouder Jan Aalbers van Epe ging in op de inventarisaties waarin hij 
één soort miste: de Veluwse subpopulatie van de Homo 
Investigatorius. Hij had deze vanaf 1970 leren kennen van de artikelen 
in de krant die later gebundeld zijn in het boekje ‘Tussen heuvels en 
rivier’.  
De leden van de KNNV zijn een bundeling van kennis, interesse, 
gezelligheid en vooral educatieve energie. De gemeente Epe is er blij 

mee en hij feliciteerde de KNNV met het jubileum. 

Tenslotte natuurlijk de toast op het jubileum met vooral de focus op de toekomst.  

Veel leden hebben bijgedragen aan de 1000 soortendag en het jubileum.  

De voorbereidingscommissie bestond uit Tjada Amsterdam en Mia Leurs, aangevuld en gestimuleerd 
door Wietske, onze voorzitter. Veel is in het voortraject gedaan aan contacten, organisatie, 
afstemming, vergunningen en Wietske heeft dat ongemerkt allemaal rond gezet. De brandnetelsoep 
en hapjes van Tjada, het gebak van Mia, de verzorging in de jubileumruimte door Wietske…………… 
complimenten en dank voor het vele werk! 
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Anna’s Hoeve bleek een uitermate geschikte locatie voor het jubileum. De 
familie Looman heeft ons gastvrij ontvangen en is met hun gasten ook 
enthousiast meegelopen bij excursies. De ruimte was ideaal voor dit doel en is 
belangeloos ter beschikking gesteld. Ook hier is een woord van dank op zijn 
plaats. 

De 1000 soortendag 2016 is zeer geslaagd geweest en verdient voor de komende jaren zeker een 
vervolg. De resultaten komen bij de Verslagen activiteiten op de website te staan, samen met een 
beeldverslag van de dagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

!   
TOT VOLGEND JAAR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herman Snoek 
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Verslag - Zwerfstenen en bodemprofielen in Tongeren 
Wel lastig hoor, zonder coördinator en stenenkenner Bauke Terpstra, maar we moesten het ermee 
doen als werkgroep Geologie en landschap. Op de eerste dag van het 1000-soortenweekend 2016 
bezochten we twee relatief hoog en 
noordelijk gelegen locaties op 
landgoed Tongeren om er 
zwerfstenen te zoeken en op naam te 
brengen.  
Landgoed Tongeren ligt op een laag 
dekzand met aan het oppervlak maar 
heel weinig grint. Vindt daar maar 
eens zwerfstenen. We legden onszelf 
dan ook een bescheiden taakstelling 
op: tenminste tien (voor ons 
herkenbare) soorten vinden. Het 
werden er vijftien.  
Geheel volgens verwachting waren op 
een na, alle steensoorten van 
zuidelijke herkomst, in een ver 
verleden door de riviersystemen Rijn en Maas meegevoerd met water en ijs. Een verrassing was de 
vondst van een meer dan vuistgrote veldkei van graniet; weliswaar sterk verweerd, maar met de 
duidelijke kenmerken kwarts-glimmer-veldspaat.  
En verder werd het ook gewoon een prettige wandeling, mede dankzij het aangename weer en de 
mooie omgeving.  

< Bertha en Geert bestuderen een zwerfkei 
 
Zondag leidde Menno Boomsluiter ons naar een plek in het 
Wisselse Veen ten oosten van het Vlonderpad, waar de 
humeuze en lemige bovenlaag is afgegraven. ,,Hier’’, wees hij 
naar een kaal stukje bodem. Toine Jongmans plantte daar zijn 
grondboor en begon te draaien. Menno hoopte er een oud, 10 
cm dik veenlaagje aan te treffen, precies op de grens van 
grinthoudend, verspoeld stuwwalmateriaal en het 
bovenliggende jongere dekzand. Het zou een 
begroeiingsoppervlak geweest kunnen zijn tijdens het Bølling-
interstadiaal, een warme periode in de laatste ijstijd, het 
Weichselien. Jammer, maar op de boorplek vonden we het niet. 
Het veengebied ligt in een smeltwater dal dat vanaf de stuwwal 
oostwaarts afdaalt. Het dal werd aanvankelijk opgevuld door 
afspoelend materiaal vanaf de stuwwal, later door dekzand 
overdekt.  

In het voormalige landbouwgebied zou het bodemprofiel bovenin een donkere laag met veel 
organisch materiaal laten zien. Logisch dat die hier ontbrak, door het recent afgraven. De bovenste 
veertig centimeter vertoonde een laag van sterk lemig (dek)zand met daarin restanten van 
elzenwortels. Daaronder een grofzandige laag met heel fijn grint. Het hele profiel was opmerkelijk 
grijs van kleur. Alle ijzerverbindingen die een bodem bruin of gelig kleuren, waren door de hoge 
grondwaterstanden gereduceerd. 
Het effect van de kweldruk toonde zich mooi in het boorgat, waarin het water zienderogen omhoog 
kwam. 
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De afgegraven toplaag uit 
het veen kwamen we in het 
tweede deel van de 
workshop weer tegen. Op 
het terrein van Anna’s 
Hoeve boorden we op 
enkele locaties niet ver van 
elkaar het bodemprofiel op. 
We vonden een bovenste 
laag vol half verteerd 
organisch materiaal. 
Logisch: met een deel van 
het afgegraven materiaal 
uit het Wisselse Veen is hier 

het terrein opgehoogd. Daaronder de 
hydromorfe podzolgrond waarop de voormalige 
eigenaren van de boerderij hun agrarische 
activiteiten ontplooiden en daarbij het bovenste 
deel van de podzol hebben verstoord. Daarbij 
verrijkten en vermengden ze de bodem met 
mest. Hoe diep de ploeg kwam, was duidelijk 
herkenbaar aan de scherpe overgang van het 
zwarte, humusrijke zand en het oorspronkelijke 
gele zand.  
Beide locaties laten zien dat de activiteiten van 
de mens een grote invloed hebben op de 
ontwikkeling van het landschap en de bodem. 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

Toine Jongmans 
Tjada Amsterdam 

Met de grondboor het veld in 
Foto: Herman Snoek 
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Verslag Vogelexcursies Tongeren 21, 22 mei 2016 
Gedurende het weekend van 21 en 22 mei is zowel op zaterdagmorgen als op zondagmorgen een 

vogelexcursie verzorgd door leden van de Vogelwerkgroep. Op zaterdagmorgen werd een groep van 

20 vogelliefhebbers rondgeleid en op zondagmorgen hebben wij twee groepen rondgeleid. In totaal 

hebben 44 vogelliefhebbers deelgenomen aan de excursies. De viering van het 70-jarig jubileum van 

de afdeling was gekoppeld aan de jaarlijkse 1000 soorten dag. De vogelexcursies hebben wij gemeld 

bij de Nationale vogelweek van Vogelbescherming en binnen een mum van tijd werd het quotum van 

inschrijving bereikt. Naast vogelliefhebbers uit Noord- en Zuid Holland en Utrecht heeft ook een 

aantal van onze eigen leden meegewandeld.  

Excursie leiders waren respectievelijk: Gert Prins, Frans Bosch, Gerjan Petter, Matthijs Bootsma, Erik 

Morris en Adrie Hottinga. Voor grote groepen is het onontbeerlijk om te kunnen beschikken over 

meerdere excursieleiders. Tijdens de excursies werd gebruik gemaakt van de app om vogelgeluiden 

te herkennen en werden tevens via de Obs Mapp vogelwaarnemingen ingevoerd, zodat s‘ avonds al 

een lijst van waarnemingen beschikbaar was. Matthijs Bootsma, Gerjan Petter en Herman Snoek 

hebben de vogelwaarnemingen ingevoerd en gezorgd voor daglijsten. 

De excursies stonden in het teken van luisteren en vogels herkennen aan hun geluid. De deelnemers 

is via de mail bericht dat het waarnemen van vogels op dit tijdstip van het seizoen in een dicht 

bladerdek op Tongeren vrij lastig is.  

De route die gewandeld werd, is in overleg met de eigenaren van landgoed Tongeren uitgezet, 

aangezien bepaalde delen niet toegankelijk zijn; begin mei hadden de wilde zwijnen nog biggen 

geworpen. De jachtopzichter vindt het belangrijk dat het wild rust heeft en niet wordt gestoord door 

grote groepen wandelaars. Het vertrekpunt van de excursie was bij het parkeerterrein ter hoogte van 

het van Manenspad en bij de Anna’s hoeve waar het 

jubileum werd gevierd. Op het kaartje is de route 

opgenomen.  

Resultaten 

Op 21 mei is met de vogelexcursie gestart om 6.30u en 

werden 52 soorten waargenomen en op zondag 22 mei is 

gestart om 9.00u en werden 42 soorten waargenomen. 

Met de soorten die tijdens de avond/nacht excursie 

werden waargenomen zijn in totaal 56 vogelsoorten 

waargenomen. Gelet op de periode dat de excursies zijn 

gehouden behoren deze 56 vogelsoorten tot de 

broedvogel bevolking van het landgoed Tongeren. In 

2010 is op het  landgoed Tongeren door de 

Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe en Heerde 

een broedvogelkartering uitgevoerd, met als resultaat 73 

soorten. Deze 56 vogel soorten is een interessante 

afspiegeling van de totale broedvogel bevolking van het 

landgoed Tongeren. ROUTE VOGELEXCURSIES TONGEREN 21 EN 22 MEI 
2016 
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Interessante waarnemingen 

Ter hoogte van het Vlonderpad in het 

natuurontwikkelingsgebied tegenover de 

laan bij Anna hoeve hoorden wij een 

Waterhoen en een Kleine karekiet . In het 

bos ten noorden van het Vlonderpad werd 

een Zwarte specht gehoord en gezien in het 

broedterritorium wat door hem bezet 

werd. Op meerdere locaties werden 

Vuurgoudhaantjes gehoord. Dit geldt ook 

voor Grauwe vliegenvangers die met hun 

krassende geluid zich op allerlei locaties 

lieten horen. De mezen waren niet talrijk. 

Een gegeven wat wij ook in Schaveren tijdens de broedvogelkartering in 2016 hebben vastgesteld. Er 

werden slechts op enkele locaties Zwarte mezen en Kuifmezen gehoord. Interessant waren ook de 

waarnemingen van een man Sijs bij het moerasje ter hoogte van het Vlonderpad en een roepende 

Kruisbek aan de zuidzijde van het Vlonderpad. 

Evaluatie 

Vogelbescherming heeft de deelnemers aan de 

excursies die georganiseerd zijn in het kader van de 

Nationale Vogelweek gevraagd om te reageren via 

een evaluatie formulier. De waardering van de 

excursies zijn uitgedrukt in rapportcijfers. Tongeren 

werd gewaardeerd met zevens, achten en negens. 

Een kritische opmerking die wij ons ter harte 

nemen is dat veel vogelliefhebbers vogels willen 

zien en het herkennen van geluiden toch lastig is. Als de KNNV Vogelwerkgroep besluit om weer mee 

te doen met een Nationale vogelweek dan zullen we overwegen om te kiezen voor een uiterwaarden 

gebied omdat de vogels in open landschappen beter herkenbaar zijn. 

          Adrie Hottinga  
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Verslag avond vogelexcursie 1000 soortendag 
 
Avond-vogelexcursie Van Manenspad 70-jarig jubileum KNNV Epe-Heerde 
In het kader van het 70-jarig jubileum/1000-soortendag stond ook een avond-vogelexcursie gepland 
naar de heide op de rand van het landgoed Tongeren en de Tongerense heide. De excursie startte 
met elf deelnemers op 21:30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Chevalierschool. Het begon al flink te 
schemeren; ongeveer zeven minuten later ging de zon onder. Het weer zat erg mee: droog, min of 
meer windstil en een graad of 19; relatief warm dus. De route voerde te voet uitsluitend over het 
Van Manenspad, heen en weer, waarbij verschillende stops werden gemaakt. Deze stops lagen deels 
op het landgoed en deels op de Tongerense heide. 
 
Het speciale aan een avond- of nachtexcursie voor vogels is dat de aandacht helemaal gefocust 
wordt op slechts enkele vogelsoorten waarvan je dan hoopt dat ze ook aanwezig zijn en van zich 
laten horen (of zien). Een excursie op de heide kan bijzondere soorten opleveren. Drie of vier 
vogelsoorten waren eigenlijk het doel van deze excursie: nachtzwaluw, houtsnip en uilensoorten 
zoals bosuil en ransuil. Om vogels waar te nemen, is het belangrijk niet teveel geluid te maken en 
heel goed te luisteren. De houtsnip maakt een onopvallend geluid dat je, als je stil bent, van verre 
kan/moet opmerken om de vogel überhaupt te kunnen zien. De nachtzwaluw kan heel nieuwsgierig 
zijn en jou tot op een meter afstand benaderen, maar ook alleen als je heel stil bent…. 
De eerste stop was ter hoogte van het jonge 
ontginningsbos van grove dennen. De zang van 
roodborst, zanglijster en merel was net verstomd. 
We stonden nog geen vijf seconden stil of er 
kondigde zich op een paar honderd meter afstand al 
een houtsnip aan: ‘ort-ort swiep-swiep’, zo klinkt dat 
ongeveer. 

houtsnip (bron: Sovon)> 
  
Een baltsend mannetje vliegt een min of meer vaste 
route boven het bos op zoek naar een vrouwtje. Een 
paar tellen later hebben verschillende deelnemers de vogel ook een moment gezien; hij vloog pal 
over. 
 
In de verte hoorden we al een letterlijk ‘oorverdovend’ achtergrondgeluid vanaf de heide komen. 
Dichterbij gekomen, werd duidelijk dat vooral de rugstreeppadden maar ook groene kikkers vanaf 
verschillende plekken in het Smidsveen (vennen met zandige oevers) een hard geluid produceerden. 
Het doet denken aan de ratel van de nachtzwaluw. Het overstemde min of meer andere 
natuurgeluiden. Het is verheugend dat de rugstreeppad hier nog voorkomt. Ook hoorden we direct al 
een stuk of drie bedelende ransuilen-jongen roepen vanaf twee kleine grove dennenbosjes op de 
heide van het Smidsveen. De jongen roepen min of meer om beurten en zo is het bijna mogelijk te 
tellen hoeveel jongen er zijn. Ook de ransuil is een mooie waarneming; het is een uil die in het 
cultuurland weinig voorkomt. Af en toe vloog een of andere dwergvleermuis langs. Op weg naar de 
heide hoorden we nog steeds af en toe een houtsnip, vermoedelijk ook een tweede exemplaar. De 
deelnemers waren enthousiast en raakten flink aan de praat met elkaar…. 
Aangekomen op de heide luisterden we op meerdere plekken aandachtig naar alle geluiden. Op de 
eerste stop direct buiten het bos was het gelijk raak. We hoorden een nachtzwaluw roepen(‘koe-ek” 
), zingen(‘ratelen’) en zelfs een keer vleugelklappen. Even later vloog een nachtzwaluw pal over ons 
heen, wat helaas maar door een enkeling gezien is. 
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  nachtzwaluw (bron: wikipedia)> 
 
Echt dichtbij komen zat er vanavond niet in blijkbaar. 
Er was vreemd genoeg niet heel veel activiteit van 
de nachtzwaluw. Uiteindelijk hebben we de 
nachtzwaluw toch vanaf minimaal drie plekken 
gehoord: het Smidsveen (overstemd door de 
rugstreeppadden), bij het Van Manenspad en 
midden op de Tongerense heide. 
 
Insecten genoeg hier. Er vlogen grote nachtvlinders 
en meikevers, voedsel van de nachtzwaluw en de 
vleermuizen. Het was niet alleen ‘fijn’ op deze avondexcursie want we werden compleet lek gestoken 
door muggen en knutten. We hoorden nog een houtsnip die een andere route erop na hield; dwars 
over de heide heen richting zuid. Ook zoogdieren lieten van zich horen zonder zich te laten zien. Uit 
de verte hoorden we op de Tongerense heide twee vossen huilen en blaffen. Toen we terugkeerden 
bij de bosrand stond er, zo te horen, een groot mannetjes wild zwijn (keiler) flink te snuiven, wat 
tamelijk intimiderend overkwam op de goedwillende vogelaars.  
 
Aangezien het doel van de excursie volledig bereikt was, liepen we terug naar de parkeerplaats. Ruim 
voor middernacht waren we terug bij de auto’s. De deelnemers waren erg tevreden over wat zij 
gezien en gehoord hebben; het is ook indrukwekkend om in het donker nog zoveel natuur te mogen 
beleven. Kleine toegift van deze 1000-soorten-dag: tot uren na de excursie voelde het nog alsof de 
knutten nog steeds in je haar zaten.  

Gert A.H. Prins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avondexcursie vleermuizen 1000 soortendag  
“waar zijn de vleermuizen?” 
      foto: Herman Snoek 
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Erepenning van de Gemeente Epe voor Jan Polman 
Op woensdag 25 mei organiseerde de Gemeente Epe de Dag van de Duurzaamheid. Voor bedrijven 
en organisaties was dit een mogelijkheid ideeën uit te wisselen met elkaar en met belangstellende 
burgers. Tijdens de dag zou door een jury het beste idee op het gebied van duurzaamheid gekozen 
worden. De Rabobank beloonde dit met € 500. 
 
Voor de driekoppige jury was ook Jan Polman gevraagd. Jan was op deze manier gedurende de hele 
manifestatie aanwezig. De jury beloonde het idee om met een kleine turbine energie op te wekken in 
een oude watermolen. De historische functie van de beek en de molen wordt zo weer tot leven 
geroepen, weliswaar in een andere vorm.  
Na de uitreiking nam burgemeester Van der Hoeve het woord. Hij prees een der aanwezigen. Velen 
wisten dat het om Jan ging. Hij zelf zal het snel begrepen hebben, want er zijn niet veel mensen die 
voldoen aan het geschetste profiel. De persoon waarover de burgemeester sprak was begaan met 
natuur, vervoer en milieu, ging vaak in overleg met de gemeente, maar bekritiseerde haar ook 
deskundig en constructief.  Toen Jan en zijn vrouw Jannie op het podium stonden, ging het verhaal 

verder en bleek de enorme inzet 
van Jan in veel verenigingen en 
organisaties. Hiervan werden in 
elk geval genoemd: onze KNNV-
afdeling, de Vereniging 
Milieuzorg Epe, waarvan Jan al 
jaren voorzitter en secretaris is, 
de Fietsersbond, de 
Bijenhouders vereniging, het 
Kringloopbedrijf, het Repair-café 
en de Bomenstichting. Men had 
besloten dat Jan de erepenning 
van de gemeente verdiende voor 
zijn inzet voor duurzaamheid, 
natuur, milieu, mobiliteit en 
landschap. 
 

In zijn dankwoord merkte een verblufte Jan op dat er een kentering te zien is in het beleid van de 
gemeente op milieugebied. “En dat werd hoog tijd ook”, voegde hij er met zijn gebruikelijk kritische 
houding aan toe. Door de zaal werd dat beloond met een gulle lach en een hartelijk applaus. 
Jan, van harte gefeliciteerd met deze erkenning voor alles waar je voor staat! 
 

Frans Bosch 
 

 

 

 

Watermolen Molecaten 
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Gaaf Kantmos breidt zich langzaam uit  
Uit: Kijk op exoten Mei 2016 
Het levermos Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres) werd in 1980 voor het eerst in Nederland 

gevonden in West-Brabant. Ruim 25 jaar later heeft de soort de zandgebieden in de provincie Noord-

Brabant en de zuidelijk helft van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe gekoloniseerd. 

 

Gaaf kantmos. (Foto: Jan Kersten)  

In de afgelopen zes jaar is de 

uitbreiding niet heel groot meer 

geweest. De meest opvallende 

recente uitbreiding is het verschijnen 

op enkele plaatsen op de Noord-

Veluwe 

In het noorden van het land lijkt de 

soort het minder goed te doen. 

Ondanks intensiever zoeken in de 

provincies Drenthe en Groningen is 

Gaaf kantmos maar op een enkele 

plek gezien. 

Verspreidingskaart gaaf kantmos. De 

rode stippen zijn recente 

meldingen. De blauwe vlakken geven aan 

waar de soort voor 2010 al voor kwam. 

(Bron: BLWG / NDFF) 

 

         Laurens Sparrius, BLWG 

 

 

Toevoeging van Mariet van Gelder: De mossenwerkgroep heeft het Gaaf kantmos veel gevonden 

langs de halfverharde (verleemde) bospaden in de gemeente Epe. 
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Een onzichtbare sluipmoordenaar 
Wie goed heeft opgelet, zal het niet zijn ontgaan dat in veel 
bossen op vochtige grond de laatste jaren jonge essenboompjes 
en zaailingen massaal afsterven. 
Ook volwassen bomen zien er in toenemende mate wat 
flodderig uit met afgestorven takken en gaten in hun kroon. Het 
is het gevolg van de essentakziekte die behoorlijk huishoudt in 
ons land. 
De schuldige is een minuscuul paddenstoeltje, het vals 
essenvlieskelkje (Hymenoscyphus pseudoalbidus). Deze 
vermoedelijk uit Azië afkomstige invasieve exoot heeft zich in 
korte tijd razendsnel kunnen verspreiden over Europa.  

Herkenning 

Vrijwel het gehele jaar door zijn, na een regenperiode, in bossen 
met essen talloze kleine paddenstoeltjes op de bladstelen van 
op de grond liggende essenbladeren te zien. De rondzwevende 

sporen tasten met vochtig weer gemakkelijk de 
zachte jonge takken aan van zaailingen en van 
uitlopende essen. Vaak sterven de takken en 
zaailingen van boven naar beneden af waarbij 
nieuwe takken worden gevormd onder de 
aantasting. Langs wegen geplante bomen 
hebben minder last, omdat het gevallen blad 
meer indroogt en de bomen vrij in de wind 
staan. Het zijn dus vooral de meer natuurlijke 
bossen die het meest te lijden hebben.  

 

Vals essenvlieskelkje. (Foto: Menno Boomsluiter) 

Verspreiding 

Wie op een website als Verspreidingsatlas.nl kijkt, ziet dat de soort slechts twee keer gemeld is. Dit in 
tegenstelling tot zijn minder agressieve tweelingbroertje, het essenvlieskelkje (Hymenoscyphus 
albidus), waarvan op het kaartje opvallend veel vindplaatsen te vinden zijn in oostelijk Flevoland. 
Juist een bekende haard van het vals essenvlieskelkje en de plaats waar deze het eerst voor 
Nederland gemeld is. Het probleem voor paddenstoelenkenners is, dat de twee essenvlieskelkjes zo 
op elkaar lijken dat alleen een vergelijking van hun DNA volledige zekerheid biedt. 
 
Het inheemse essenvlieskelkje leeft echter alleen op de bladsteeltjes van gevallen essenbladeren en 
tast geen zaailingen en bomen aan. Daarnaast bestaat het vermoeden, na onderzoek in Denemarken, 
dat het gewone essenvlieskelkje grotendeels, of wellicht geheel, verdrongen is door zijn agressieve 
tweelingbroertje.  

Geef waarnemingen door 

De soort komt gezien het afsterven van essenzaailingen en bomen momenteel algemeen door geheel 
Nederland voor. Het leidt geen twijfel dat in de komende jaren natuurlijke opstanden drastisch in 
kwaliteit achteruit zullen gaan. Niet alleen doordat geen of nauwelijks verjonging plaatsvindt maar 
ook omdat volwassen bomen gedeeltelijk of geheel zullen afsterven. 
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Toch is het mogelijk met 
redelijke zekerheid het vals 
essenvlieskelkje te 
herkennen als men op 
bladstelen van essen grote 
hoeveelheden kleine 
vlieskelkjes vindt te midden 
van veel afgestorven 
zaailingen en jonge bomen 
van essen. Voer zulke 
waarnemingen, vergezeld 
van foto’s en opmerkingen, 
in op Waarneming.nl of 
Telmee.nl.  

 

Ze kunnen dan mede op basis van de omgeving beoordeeld worden. De opmerking bij het kaartje 
van het vals essenvlieskelkje in de Verspreidingsatlas -dat het gaat om een zeer zeldzame soort-.is 
helaas al lang achterhaald.  

Menno Boomsluiter 
 

Waarnemingen 
 
HET BLOEIT WIT EN SOMS VIND JE HET OP HET KERKHOF 
De inventarisaties van de Plantenwerkgroep zijn weer begonnen en ons eerst km. hok was in Wezep. 
We kregen de coördinaten mee van het Kandelaartje (Saxifraga tridactylites); een plantje dat ik nog 
niet kende maar dat er wel eens was gevonden. Na een avond met veel kou, ( winterjassen, 
handschoenen en een plu waren geen overbodige luxe), helaas geen Kandelaartje. 
Een paar dagen later was ik in Gorssel op het kerkhof en dwaalde nog wat rond op zoek naar 

bijzondere plantjes. Door 
hun specifieke functie 
herbergen kerkhoven vaak 
interessante planten. Mijn 
oog viel op een massa kleine 
fragile witte bloemetjes 
tussen de steenslag op een 
aantal oude graven. Ik kende 
het plantje niet en plots 
dacht ik aan onze zoektocht 
naar het Kandelaartje. 
Gewapend met een aantal 
foto’s kon ik thuis 
concluderen dat het 
inderdaad  
< Kandelaartjes waren. 

Ik word hierdoor nieuwsgierig en ging ook in Heerde op het kerkhof kijken. En weer heel kleine 
fragile witte bloempjes. Maar toch zagen ze er anders uit. Het waren zeker geen Kandelaartjes. Thuis 
met verschillende flora’s en internet kwam ik er niet uit. 
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Meegenomen naar de Plantenwerkgroep. 
Zowel Egbert de Boer als Ger Breman 
reageerden direct “ah jij hebt hem ook 
gevonden”. Het bleek de Eenbloemige 
veldkers (Cardamine corymbosa) te zijn. 
Pas een paar jaar bekend in Nederland en 
oorspronkelijk afkomstig uit Nieuw 
Zeeland. 
 
 
< Eenbloemige veldkers    
 
 Foto’s en tekst: Wi etske van A  peldoorn 
 

 

ADDER  

Jonge dode adder ca 30 cm lang. 

Vermoedelijk overreden door een 

fietser op het van Maanens pad. Lag op 

vrijdag 13 mei vermoedelijk op te 

warmen in de zon op een beton plaat. 

Deze dag is kennelijk ook voor dieren 

geen geluksdag. 

  Foto: Fokko Andringa 

 
 
 
 
 
GEZIEN IN TONGEREN TIJDENS EXCURSIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libelle zojuist uit cocon gekropen 

Foto: Carolien Londerman 
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     Zevenster 

Foto: Wim Oosterloo 

 

 

 

Heidelucifermos 
Foto: Herman Snoek 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ontmoeting op nevelige ochtend in Tongeren 
    Foto: Mariet van Gelder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding 

 Voorplaat: Tongerense beek 

 Tekeningen bij toespraak 70 jarig jubileum: Natuurklanken 1981/86 

 Foto impressie jubileum duizendsoorten dag:Herman Snoek, redactie 

 Achterpagina: Herman snoek en redactie  

 Overige foto’s: redactie 
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          Tongerense beek 
 

“Op Stap” 




