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Stuurpraat 
Al bijna 1 jaar ben ik penningmeester van de KNNV Afdeling Epe-Heerde. In dat jaar heb ik de KNNV 
leren kennen als een geweldig enthousiaste club mensen die zich op wat voor manier dan ook hard 
maken voor de natuur. Van inventarisaties, onderzoeken en educatie tot daadwerkelijke inspraak bij 
het besluitvormingsproces van gemeenten en provincies. 
De focus van de KNNV komt steeds meer te liggen op natuurbescherming en beleving. Het thema op 
de website is niet voor niets “Ontdek, Beleef, Bescherm”. 
Ik merkte door het jaar heen dat met name natuurbescherming steeds prominenter op de agenda’s 
van alle vergaderingen kwam te staan. De KNNV is in veel gevallen een serieuze gesprekspartner van 
overheden en andere natuurorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van de Heerderweg 
in Epe en de geplande natuurbegraafplaats Woesterberg. 
 
Het heeft even geduurd voordat ik mijn draai had gevonden binnen de KNNV. De KNNV was voor mij 
een vreemde organisatie. Met gewesten, een vertegenwoordigde vergadering, beleidsraad, landelijk 
bestuur en allemaal een eigen identiteit. Elke afdeling een eigen Kamer van Koophandel inschrijving 
met eigen statuten en regels. 
Daar werden wij als afdeling mee geconfronteerd toen wij een ANBI (Algemeen nut beogende 
instellingen) verklaring hadden aangevraagd. 
Met deze verklaring kunnen verenigingen en stichtingen gebruikmaken van bepaalde 
belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. De landelijke KNNV en diverse 
afdelingen van de KNNV hebben al zo’n ANBI verklaring. Wij hebben onze aanvraag noodgedwongen 
in moeten trekken. We zullen eerst onze statuten moeten aanpassen voordat wij zo’n verklaring 
kunnen krijgen. 
 
De eigen identiteit speelt natuurlijk ook mee als het gaat om de samenwerking met het IVN. Waar 
sluiten wij ons als KNNV Epe-Heerde bij aan? Bij de IVN Apeldoorn, Zwolle of Noordwest Veluwe? 
Gaan we samenwerken? Via een koepelorganisatie, via een fusie? Allemaal vragen die op elk niveau 
binnen de KNNV besproken worden. De toekomst zal uitwijzen hoe we daar als KNNV Epe-Heerde 
mee om moeten gaan.  
 
Elke afdeling heeft daarnaast zijn eigen contributiebeleid en hoogte van die contributie. Zo heeft de 
afdeling IJsselstreek een contributie van €30,00, de afdeling Breda € 28,00 en Epe-Heerde € 25,00. 
Van deze € 25,00 gaat ruim € 21,00 naar de landelijke KNNV als landelijke afdracht. 
Jaarlijks wordt de landelijke afdracht geïndexeerd en aangepast met een inflatiecorrectie. 
Naast inkomsten die, onder andere, gegenereerd worden uit de verkoop van de Natuurpadgids, 
schoonmaken van de Oeverzwaluwwand, inventarisaties etc., gebruiken we de 4 euro die overblijft 
van de contributie om alle overige zaken te betalen. Denk daarbij aan huur van een zaal voor een 
lezing, kraamhuur bij een evenement en ook de gedrukte versie van Natuurklanken. 
De afgelopen jaren hebben we behoorlijk ingeteerd op ons vermogen, wat daarmee gedaald is tot 
€ 5.500. Het bestuur zal tijdens de ALV, die gehouden wordt op 16 februari in Heerde, dan ook een 
contributieverhoging voor 2018 voorstellen: € 27,50 voor leden, € 11,00 voor huisgenootleden en 
leden van andere afdelingen. Voor 2017 blijft de contributie hetzelfde als in 2016. 
 
De betaling van de contributie blijft een heikel punt binnen onze afdeling. Om het innen van de 
contributie makkelijker te maken zullen we in 2017 ook een automatische incasso aanbieden aan 
leden die dat willen. 
Om kosten te besparen kunnen leden er voor kiezen om Natuurklanken digitaal te ontvangen. Een 
gedrukte versie van Natuurklanken kost gemiddeld € 2,25 per editie, exclusief de kosten van 
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bezorging. Het maken en versturen PDF kost niets, behalve natuurlijk de tijd die de redactie erin 
steekt! 
Naast de al eerder genoemde Algemene Leden Vergadering op 16 februari 2017 in de 
Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 in Heerde (wethouder Jan Aalbers komt na de pauze om de 
samenwerking van de gemeente Epe en de KNNV te bespreken), hebben we voor 2017 al weer een 
volle agenda met leuke en interessante activiteiten. 
Het jaar begint, zoals gebruikelijk, met een Nieuwjaarswandeling. Deze wandeling wordt gehouden 
in Schaveren, het gebied waar we een rapport over schrijven. De Nieuwjaarswandeling vind plaats op 
zondag 8 januari 2017 en zal georganiseerd worden door de Projectgroep Rapport Schaveren 2018. 
Aansluitend aan de wandeling is er een receptie in Restaurant Schaveren. 
  
De Duizendsoortendag is gepland op 6 mei. Ook deze zal plaatsvinden in of nabij Schaveren, zodat 
alle inventarisaties ook gebruikt kunnen worden voor het rapport. Nadere invulling en uitnodigingen 
zullen zoals gebruikelijk verstuurd worden voor aanvang van de evenementen.  
 
In 2017 hoop ik u te ontmoeten bij een van onze activiteiten in of over de Natuur: Ontdek, Beleef, 
Bescherm! 
Mocht u leuke ideeën hebben voor onze afdeling, laat het ons weten. 
 

Ron Roovers 
 Penningmeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al ruim 5000 leden van de KNNV ontvangen elke maand de landelijke KNNV nieuwsbrief. Hierin 
vind je nieuws van de KNNV, projecten, excursies, lezingen en boeken. Iedereen kan zich voor 
deze gratis nieuwsbrief aanmelden, ook niet-leden van de KNNV. 
 Aanmelden kan via www.knnv.nl of e-mail: bureau@knnv.nl  
De laatste nieuwsbrief is te lezen op: https://www.knnv.nl/digitale-nieuwsbrief 
  
 

Wilt u Natuurklanken digitaal ontvangen? 
 Geef het door aan: secretaris@epe-heerde.knnv.nl 

Paddenstoelencursus 
Nog niet makkelijk om de soort te 
benoemen.              Herman Snoek 
 

http://www.knnv.nl/
mailto:bureau@knnv.nl
https://www.knnv.nl/digitale-nieuwsbrief
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Uitnodiging algemene ledenvergadering  
 Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 16 februari 2017 in de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, 8181 HT 
Heerde. LET OP: DIT JAAR IS DE BIJEENKOMST IN HEERDE EN DE AANVANGSTIJD IS 19.30 UUR.  Naast 
de reguliere agenda is er een toelichting met discussie over de samenwerking van de gemeente Epe 
met KNNV. De nadruk ligt op lopende en toekomstige projecten. Wethouder Jan Aalbers en Henk 
Posthuma van de gemeente Epe zijn aanwezig. Aanvang 19.30 uur.   
 
AGENDA    
1.  Opening  
 
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 18 februari 2016,  conceptverslag in Natuurklanken 2016  
nr. 2 (jubileumnummer).   
 
3.  Bestuursverkiezing.  - Wietske van Apeldoorn (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar, Herman 
Snoek (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar. Bij het opstellen van de uitnodiging voor 
Natuurklanken kunnen we nog geen kandidaat noemen. Als er iemand wordt voorgedragen zullen 
we dat per mail en op de website aangeven als aanvulling op deze agenda.   
 
4.  Mededelingen - afdelingspluim - voortgang samenwerking KNNV en IVN - landelijke en 
gewestelijke KNNV  
 
5.  Jaarverslag 2016 (in deze Natuurklanken)  
 
6.  Financiën - verslag penningmeester 2016 - verslag kascommissie 2016 - begroting 2017 - 
benoeming nieuwe kascommissie  
 
7.  Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 1 april 2017.   Vertegenwoordiging door 
afdeling.  
 
8.  Meerjarenplan (bijlage komt op de website bij informatie voor de leden)    
 
9.  Jaarplannen werkgroepen Gezamenlijke activiteiten - algemeen programma - 1000 soortendag  - 
tuinambassadeurs  
 
10.  Communicatie (Natuurklanken, website)  

 
11.  Pauze  
 
12.  Toelichting met discussie over de projecten van de gemeente Epe waar samenwerking met KNNV 
gebeurt en in de toekomst mogelijk is.   
 
13.  Sluiting  
  
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website. De 
bijlage Meerjarenplan staat bij de Informatie voor Leden. Vanwege de omvang van de bijlagen zijn 
deze op de website gezet bij informatie voor leden.  Als u ze zelf wilt ontvangen stuurt de secretaris 
deze graag digitaal naar u toe.  
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Jaarverslag 2016 KNNV Epe-Heerde  
Leden 
Eind 2016 stonden 140 leden ingeschreven in het ledenregister en er zijn 7 tientjesleden. Het 
ledenaantal is dit jaar vrijwel gelijk gebleven.  Ook dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van 
leden. Marga Dekker, Ep de Haan en Henk Menke zijn eind 2015 overleden. Zij waren 
vooraanstaande leden die een belangrijke rol hebben gespeeld in de vereniging. De vereniging is bij 
de condoleance vertegenwoordigd.   
Bestuur  
In de algemene ledenvergadering is Ron Roovers benoemd als penningmeester. De rest van het 
bestuur is ongewijzigd.   
Algemene ledenvergadering 
Op 18 februari is de algemene ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 26 leden. Belangrijke 
punten waren het meerjarenplan, de financiën en de begroting, activiteiten m.b.t. operatie 
Steenbreek, contacten met de gemeenten Epe en Heerde en de ontwikkelingen van het samengaan 
van KNNV met IVN. Voor het 70 jarig jubileum van de vereniging is een commissie samengesteld die 
activiteiten gaat organiseren.   
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste punten die zijn besproken:   
* Voorbereiding van diverse activiteiten   
* Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de Vertegenwoordigende 
Vergadering komen en meegenomen worden in het programma van Epe-Heerde   
* Meerjarenplan   
* Natuurklanken, e-mail en website   
* Nieuwe activiteiten in het kader van het 70 jarig bestaan.   
* Activiteiten Natuurbescherming, natuurbeheer   
Commissies 
*Programmacommissie   
Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende  zaalbijeenkomsten:  
24 maart Presentatie landschapsontwikkeling, bodem en landgebruik door Toine Jongmans. 
23 april Excursie van Cannenburgh naar de Motketel door Wim Oosterloo. 
 20 augustus Excursie in het Vossenbroek door Bauke Terpstra. 
 1 september Excursie over landschapsontwikkeling op de NO Veluwe door Toine Jongmans. 
 29 september Presentatie Langs het Marskramerpad door Gerard Plat. 
 23 oktober Excursie paddenstoelen op het Natuurpad Epe. 
 27 oktober Presentatie Teinnes, dolines, zinkmijnen en Moresnet door Gerard Plat. 
 24 november Lezing Predatie van weidevogels door Wolf Teunissen   
Daarnaast stonden op het programma:  
- Nieuwjaarswandeling en receptie op 10 januari 2016. 
- Werkgroepenavond op 28 januari. 
- Algemene ledenvergadering op 18 februari. 
- Duizend soorten dag op 21 en 22 mei in landgoed Tongeren en de jubileumviering voor het 70 jarig 
bestaan.  
- Leden voor ledenavond op 8 december 2016   
* De public relations wordt verzorgd door de secretaris.    
* Evenementencommissie   
Lita Keuskamp, Arriënne Bosch en Ron Roovers hebben het team versterkt. Samen met de oude 
garde Mia Leurs en Geert Kuper en Margriet Maan vormen zij voortaan de evenementencommissie.   
De stand heeft niet deelgenomen aan de Bijenmarkt. Het kraamgeld is te hoog voor het aantal 
bezoekers. Op de 1000-soortendag was de stand wel aanwezig op Anna ‘s Hoeve. De Pleinmarkt was 
een groot succes met veel belangstellenden. Zowel volwassenen als kinderen genoten van het 
aquarium met waterdiertjes.   
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* Commissie voorjaarskamp   
Het voorjaarskamp was van 28 mei t/m  3 juni 2016 in Lage Mierde (Nd Brabant). Er hebben 8 
personen aan deelgenomen. Het kamp is weer prima georganiseerd door Wim en Paula Bijlsma en 
Gerard Plat.   
* Commissie natuurpad   
Ook dit jaar zijn er weer controles en reparaties uitgevoerd. Tjada Amsterdam draagt zorg voor het 
natuurpad Epe, Marchien en Hein te Velde voor het natuurpad Heerde. De padkastjes vragen 
regelmatig om een schoonmaakbeurt. Het timmerwerk is in handen van Geert Kuper. De toestand 
van de houten palen wordt steeds slechter. Ideeën over vernieuwing van het pad zijn nog prematuur. 
De financiering zal niet eenvoudig zijn. Margriet Maan heeft de Natuurpadgids in beheer. De VVV Epe 
bestelt regelmatig Natuurpadgidsen.   
 
Werkgroepen en contactpersonen  
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:    
* Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra)   
* Insecten (coördinatie Gerard Plat)   
* Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)   
* Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)   
* Planten (coördinatie Egbert de Boer)   
* Vogels (geen vaste coördinator)   
*    
Daarnaast zijn er contactpersonen voor:   
* Zoogdieren: Frans Bosch    
* Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins   
De kascommissie bestaat dit jaar uit Paula Bijlsma en Gerlof Luehof.   
   
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten. Meer 
informatie hierover in Natuurklanken en op de website.   
   
In september is een paddenstoelencursus voor beginners georganiseerd. Menno Boomsluiter heeft 
deze op uitstekende wijze geleid met instructieavonden en excursies. Het heeft naast veel kennis en 
inzicht de vereniging 3 nieuwe leden en de werkgroep 4 nieuwe leden opgeleverd. De cursus was in 
deze vorm mogelijk gemaakt door een subsidie van Groen en Doen.    
   
Projecten   
* De  tuinambassadeurs Elly ter Stege en Mia Leurs zijn actief betrokken bij het stimuleren van 
groene tuinen en het overleg met de gemeente Epe.   
* Van de 1000 soortendag is een inventarisatielijst gemaakt van landgoed Tongeren. Deze staat op 
de website.   
   
Natuurbeheer   
Dit jaar is door Wim Oosterloo een verdere verdieping gegeven aan natuurbescherming en 
natuurbeheer. Activiteiten hiervoor zijn:   
* Project Stroomlijn RWS   
* Hoogwatergeul Heerde   
* Bij de discussie over de boomkap Heerderweg is een goed resultaat gehaald. Het aantal te kappen 
bomen is met ca 400 verlaagd. Een plan van Ons Mooi Epe wordt uitgevoerd. Onze vereniging heeft 
met bezwaarschriften en zienswijzen een actieve rol gespeeld.   
  Natuurklanken  In 2015 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers, deels in kleur verschenen. De 
coördinatie is verzorgd door Mariet van Gelder met hulp van Lita Keuskamp. Marlon The heeft 
meegewerkt aan de afwerking. De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma met een netwerk van 
bezorgers geregeld. Natuurklanken wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd naar leden en relaties.   
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Website  
Herman Snoek houdt de website bij waarin alle activiteiten in de agenda staan.    
Vertegenwoordiging  
Het bestuur is aanwezig geweest op de landelijke en gewestelijke vergaderingen. Vanuit de leden is 
Gert Prins aanwezig geweest op de Vertegenwoordigende Vergadering in Nijkerk.   
Contacten met gemeenten   
De contactpersonen voor gemeentezaken, zoals beleid en omgeving zijn voor Heerde Mariet van 
Gelder en Ida Visser. Ook de voorzitter heeft de nodige contacten in Heerde. Voor Epe zijn dit Elly ter 
Stege, Jan Polman en Gerard Plat (insectenwerkgroep), samen met de secretaris. 
Contacten met andere organisaties   
* IVN Apeldoorn, Nunspeet en Zwolle   
* IVN Gelderland   
* Staatsbosbeheer   
* Floron   
* Sovon   
* Ravon   
* Vereniging Milieuzorg Epe VME   
* Vereniging Landschape en Milieu Hattem VLMH   
* Vlinderstichting   
* Kerkuilenwerkgroep Veluwe   
* VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde)   
* Gelderse Natuur en Milieu Federatie   
* Landschapsbeheer Gelderland   
* BLWG     
In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties zoals 
Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten.  Eind 2016 is overleg gepland met 
KNNV en IVN Apeldoorn, en VLMH Hattem en IVN Gelderland. Dit om de samenwerking te 
bevorderen.   
Uitwisseling tijdschriften   
* alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek   
* Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken   
* Rijksherbarium   
Gegevensverspreiding   
* Floron    
* Sovon   
* Ravon   
* Rijksherbarium   
* Nederlandse Mycologische Vereniging    
* Vlinderstichting   
* Trekvlinderregistratie   
* Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering    
* Waarneming.nl en telmee.nl    
* BLWG   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paddenstoelencursus 
Practicum en bespreken. 

Foto: Herman Snoek 
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Algemeen Programma   
t 

 
Zondag  
8 januari 

 
Nieuwjaarswandeling in Schaveren. 
De wandeling wordt geleid door de commissie die het rapport over Schaveren 
begeleid: Wim Oosterloo, Arrienne Bosch en Adrie Hottinga.  
De wandeling gaat dus door het project gebied van Schaveren.  
Start van de wandeling is bij hotel Schaveren om 14.00 uur. 
Nieuwjaarsreceptie 16. 00 uur in hotel Schaveren.  
Opgave bij Loes Jansen of bij Wietske van Apeldoorn. 
 
 

 
Dinsdag 
24 januari 

 
Werkgroepen avond 
Ook dit jaar openen we weer met de werkgroepen avond. Alle werkgroepen geven 
een korte presentatie van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
Er is al heel wat inventarisatie werk verricht voor ons “project Schaveren” dus zullen 
ongetwijfeld de eerste resultaten hiervan te zien zijn. Daarnaast zullen langer 
lopende projecten en monitoringsgegevens gepresenteerd worden. Het wordt weer 
een propvolle avond over de werkzaamheden van onze werkgroepen. Een goede 
gelegenheid om weer eens te zien wat er allemaal gebeurd binnen onze afdeling. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
Let op !! Deze keer op dinsdag. 

 
Donderdag  
16 februari 

 
Algemene ledenvergadering. 
De algemene leden vergadering is in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat te 
Heerde. U bent van harte uitgenodigd om met het bestuur van gedachten te 
wisselen over het afgelopen jaar 2016 en de plannen voor 2017. 
Het verslag van de vergadering in februari 2016 staat afgedrukt in de Natuurklanken 
van 2016 nr.2. 
Na de pauze komt een medewerker van de gemeente Epe uitleg geven over het 
groenbeleid. Daarna kunnen er vragen gesteld worden en suggesties geopperd 
tijdens een korte discussie met deze medewerker.  
Plaats: Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, 8181 HT, Heerde 
Aanvang: 20.00 uur 
 

 
Donderdag 
23 maart 

 
Het Gortelsche Bos . Een lezing  door Martijn Horst. 
Het Gortelsche Bos heeft een respectabele historie. Toen bijna overal op de droge 
zandgronden het oorspronkelijke bos was omgevormd tot uitgestrekte 
heideterreinen, bleven hier en daar ‘plukjes’ bos overeind staan.  
Dat was te danken aan het systeem van de maalschap, een organisatie van boeren 
(maalmannen) voor wie het bos gemeenschappelijk bezit was en die het gebruik en 
de houtoogst deelden. Zij kozen uit hun midden een holtrigter, die ervoor zorgde 
dat de rechten en plichten, vastgelegd in een maleboek, nauwgezet werden 
nageleefd om gebruik en behoud van het bos in evenwicht te houden. 
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Drs Martijn Horst, projectleider cultuurhistorie bij Cultuurland Advies in Wapenveld, 
studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen af in Landschapsgeschiedenis. Voor 
zijn eindscriptie bestudeerde hij de historie van het Gortelsche Bos. 
Archiefmateriaal gaf hem inzicht in het beheer van het bos door de eeuwen heen: 
welke houtsoorten werden geveld en aangeplant en voor welke doeleinden; waar 
het plantmateriaal vandaan kwam; wat het bos nog meer te bieden had zoals 
strooisel, staken, bosbessen; hoe de opbrengsten werden verdeeld. Een lezing die 
je gewoon niet mag missen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

 
Zaterdag 
8 april 

 
Excursie Gortelsche Bos. 
Na zijn powerpoint-presentatie van 23 maart over het Gortelsche Bos laat Martijn 
Horst ons tijdens een wandeling karakteristieke elementen zien van het aloude 
gebied, dat nu deel uitmaakt van de koninklijke Houtvesterij Het Loo: de 
woudreuzen, de grenswallen, het wegenpatroon, de manier waarop de diverse 
grondsoorten werden benut. Je gaat het Gortelsche Bos, waar je misschien al 
dikwijls hebt gewandeld, met andere ogen bekijken als Martijn Horst je de historie 
van het gebied leert kennen.  
De excursie duurt ruim twee uur.  
Tijd start excursie: 13.30 uur 
Locatie: de parkeerplaats aan de Vierhouterweg in Gortel (dat is de tweede 
parkeerplaats gezien vanuit Emst). Zie op www.knnv.nl/epe-heerde voor kaartje 
en coördinaten. 
 

 
Zaterdag  
27 mei t/m 
vrijdag  
2 juni 

 
Voorjaarskamp, De Haan België/Zeeuws Vlaanderen. 
Dit jaar gaan we naar België/Zeeuws Vlaanderen, een gebied waar we nog niet 
eerder waren. 
De omgeving van De Haan heeft niet alleen een prachtig strand maar ook een van 
de mooiste bestaande duinbossen. Verder is er een Natuurpunt waar we onze 
informatie kunnen halen. Het ligt op een redelijke afstand van Zeeuws Vlaanderen 
met enkele prachtige natuurgebieden zoals het “Verdronken Land van Saefthinge” 
langs de Westerschelde en de oude polders rondom dit gebied. Maar we kunnen 
ook slikken en schorren met hun specifieke flora gaan bekijken. Bovendien is het 
een uitstekend gebied om naar vogels te kijken. De Vlaamsche Kreek met zijn 
orchidee rijke graslanden is ook de moeite waard. Door verschillen in 
bodemopbouw en beheer zijn de dijken in Zeeuws Vlaanderen bloemrijk en rijk aan 
vlinders en andere insecten. Dan is er nog het bekende natuur en vogelgebied op de 
grens met België “Het Zwin” en natuurlijk kunnen we haaientanden zoeken langs 
het strand bij Cadzand. Mogelijkheden genoeg voor een prachtige week op de grens 
van het West Vlaamse land en Zeeuws Vlaanderen. 
Verdere bijzonderheden en mogelijkheid tot opgave zijn te vinden in het losse 
inlegvel bij deze Natuurklanken. 
 

 
          Gerard Plat 
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Programma Insectenwerkgroep  
Werkgroep avond : 20 februari  - onderwerp nachtvlinders  
         20 maart, 18 september, 23 oktober en 20 november 
Alle avonden zijn in het Kulturhus in Epe en beginnen om 20.00 uur. 
 
Buitenseizoen. 
In het kader van het inventarisatieproject Schaveren gaan we veel excursies houden in dat gebied. 
Het schema ziet er als volgt uit: 
Woesterberg: vooral op bijen en wespen 
  1x per maand op donderdag om 10.00 uur  
  30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni en 31 augustus. 
 
Schaveren totaal: Op verschillende plaatsen (alle insecten) 
      1x per maand op zaterdag om 11.00 uur. Startpunt op website. 
      29 april, 27 mei, 1 juli en 26 augustus 
 
Retentievijvers  Oranjeweg: Libellen volgens methode libellenmonitoring  
   Wekelijks als weersomstandigheden goed zijn op donderdag. Om 11.00 uur. 
 
Nachtvlinders: Begin mei en eind augustus. Volg website voor plaats en tijdstip. 
  

Gerard Plat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
In de loop van het voorjaar maken we het programma voor het 
nieuwe seizoen op. 
Op zaterdag 18 februari 2017 is een kelkzwammenexcursie 
gepland die door de werkgroep Mycologisch Onderzoek 
IJsselmeerpolders wordt georganiseerd bij Kraggenburg. 
We vertrekken hier om 9.30 uur en de excursie zal tot in de 
middag duren, dus lunch en drinken meenemen. 
Ook niet werkgroepleden zijn welkom, meer informatie bij 
Herman Snoek 
 
De activiteiten staan ook op de website in de Agenda. Daar wordt de laatste informatie opgenomen.  
 

Watersnuffel, foto genomen 
tijdens publiekswandeling 

Vossenbroek. 

Oranje kelkzwam 
Foto: Herman Snoek 
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Programma Plantenwerkgroep  
Tijdens het winterseizoen komen leden van de plantenwerkgroep zes maal de laatste maandag van 
de maand bij elkaar in de Eper Gemeentewoning, het Kulturhus. De volgende data hebben we nog te 
gaan: 
30 januari ---- 27 februari ----- 27 maart 
We houden ons tijdens die avonden voornamelijk bezig met het determineren van soorten. Daarbij 
komt vanzelfsprekend het leren kennen van botanische termen aan de orde. In september, oktober 
en november is er meestal nog vers materiaal voorhanden, de maanden erna moeten we doen met 
gedroogd materiaal. We bestuderen overeenkomsten en verschillen van enkele plantengeslachten; 
deze winter van onder andere Ereprijs en Basterdwederik. 
Ook dia’s bekijken van bijzondere planten uit binnen- en buitenland staat deze winter weer op het 
programma. 
De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor ons is òf de Spoorzolder, òf de Suite beschikbaar. 
Belangstellenden zijn, na een telefoontje aan Egbert de Boer, van harte welkom een avond bij te 
wonen.  O578-57 22 92 of edeboer@planet.nl  
 
 

Programma werkgroep Geologie en Landschap 
Aandacht voor het historische Gortelsche Bos, de focus op vuursteen, fossielen zoeken op een 
enorme berg opgegraven grint, excursies naar Orderbos en Hulshorster Zand, een bezoek aan het 
IJstijdenmuseum: het programma 2016-2017 van de werkgroep geologie & landschap is een mooie 
mix van activiteiten, de ene keer dichtbij huis, een volgende keer wat verder weg.   
 
De eerste bijeenkomsten in 2017 zijn binnenactiviteiten:  
januari: aandacht voor vuursteen, o.l.v. Bauke Terpstra 
februari: aandacht voor eigen vondsten en video’s  
23 maart: lezing over het Gortelsche Bos door Martijn Horst (voor gehele afdeling) 
8 april: excursie door het Gortelsche Bos o.l.v. Martijn Horst (voor gehele afdeling) 
mei: bezoek aan IJstijdenmuseum in Buitenpost 
juni: excursie naar Hulshorster Zand 
 
Ruim voor elke activiteit staan alle bijzonderheden op de afdelingssite. Alle leden van de werkgroep 
krijgen bovendien de informatie per mail.   

Tjada Amsterdam 
 
 

Programma Mossenwerkgroep   
Ons programma voor volgend jaar is nog niet bekend. We zullen weer op enkele zaterdagen om 
13.00 uur starten met een inventarisatie.  
 
Belangstellende zijn welkom. Neem contact op met marietvangelder@live.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:edeboer@planet.nl
mailto:marietvangelder@live.nl
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De plantenwerkgroep op excursie naar de Millingerwaard 
Wat betekent dat, een zeldzame plant vinden? Wat is zeldzaam? 
Iemand heeft me ooit uitgelegd dat een plant niet zeldzaam is, de omstandigheden waar de plant 
kan gedijen zijn zeldzaam. Zo’n plant is extra kritisch, stelt hoge eisen aan zijn groeiplaats. 
Dat betekent vanzelfsprekend dat, wanneer de omstandigheden echt gunstig zijn, een ‘zeldzame’ 
soort er soms in grote aantallen kan voorkomen. 
  
Dat de stelling klopt bleek weer eens overduidelijk. Tijdens een excursie op een mooie zaterdag  
(3 september) liepen we te struinen in de Millingerwaard. 
 
Overal om ons heen groeiden soorten die we op de Veluwe of langs de IJssel zelden te zien krijgen. 
Sommige soorten groeiden er zelfs massaal. Maar ook daar, een groot gebied met bijzondere 
omstandigheden, zijn gradaties in ’bijzonder’te ontdekken, want de ene soort troffen we 
op meerdere plaatsen aan,de andere slechts een enkele keer. 
 
Wat we zoal te zien kregen: Smal vlieszaad, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, 
Slanke mantelanjer, Nerfamarant, Groot warkruid, Handjesgras, Brede ereprijs, ach ….. zo kan ik 
doorgaan …… m’n lijstje is veel langer. 
 

 
 

 
 

 
Na de lunch liepen we langs de oever van de Waal, ver uit elkaar, de een wat hoger op het 
rivierduintje 
dan de ander, om zo de hele strook te bekijken. Op een gegeven moment keek ik om me heen om te 
zien waar de anderen waren en zag tot m’n verrassing iemand op z’n knieën zitten, naast een ander 
die op z’n buik in het zand lag. 
Beiden hadden de camera’s in de aanslag. Daar moest ik bij zijn! Er bleek dan ook echt iets bijzonders 
te staan: Riempjes! Enkele plantjes maar. De topper van de dag, want die vondst bleek later de 
eerste waarneming in dat kilometerhok te zijn. 
Na een verfrissend drankje op het terras van het WildernisCafé in Kekerdom was de tijd helaas om en 
togen we zeer voldaan huiswaarts. 
 

Hetty Verstraaten 

Mantelanjer en Riempjes              Foto’s: Ger Breman 
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Meer over de MIllingerwaard: 
http://www.theagenda.nl/v49965_milli
ngerwaard.html?bgm=1: 
De Millingerwaard ligt aan de Waal ten 
oosten van Nijmegen. In de 
Millingerwaard ontwikkelt zich een 
natuurlijk rivierenlandschap, waar 
zandige rivierduinen met natuurlijk 
grasland, oude rivierstrangen en 
ontkleiïngen met goed ontwikkeld 
moeras en ooibos elkaar afwisselen. 
Door kleiwinning in het gebied wordt 
een oud patroon van geulen, 
zandruggen en eilanden als het ware 
teruggegeven aan de "oude" natuur. De 
rivier, de wind en wilde dieren voeren 
zaden van planten aan. Staatsbosbeheer 
haalde Poolse Koniks paarden (nauw 
verwant aan de oorspronkelijke 
Europese wilde paarden) en schotse 
Galloway runderen (een klein runderras 
uit Schotland) naar de Millingerwaard 
voor een natuurlijke begrazing. 

 
 
 
 

Waarnemingen bij een kolonie laatvliegers 
De laatvliegers (Eptesicus serotinus) op de zolder van de Regenboogkerk in Epe worden al ongeveer 
20 jaar geteld bij het uitvliegen. De aantallen zijn de laatste jaren stabiel op gemiddeld 90 dieren 
tussen 2010 en 2015. De kerk heeft een kruisvormige plattegrond. Het gebouw heeft daardoor vier 
gevels. Voor een goede telling zijn meerdere tellers nodig, die zich rond de kerk moeten opstellen. 
Voor 2016 is een plan bedacht en uitgevoerd om meer informatie over deze kolonie te krijgen. 
 
Opzet 
Er leven twee belangrijke vragen. Wanneer komen de laatvliegers naar de kerkzolder? 
Door de vraag zo te stellen, wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de dieren er niet 
overwinteren. Als dat wel het geval is, hopen we daar ook achter te komen. Daarnaast zoeken we 
antwoord op: wanneer vliegen de jonge dieren mee? 
Een extra gegeven kan het aantal jonge dieren zijn. 
 
Uitvoering 
Vanaf april 2016 zijn er observaties of tellingen uitgevoerd door een of meer personen. 
Leden van de Vleermuiswerkgroep Gelderland, klachtenafhandelaren van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en leden van de KNNV Epe-Heerde stellen zich om de drie weken 
rond de kerk op. Daarnaast zijn aanvullende observaties en tellingen gedaan door de schrijver.  
Van het schema is in de vakantieperiode iets afgeweken. De telling van 1 juni valt samen met de 
startavond van de SLG. Er zijn die avond daardoor veel tellers aanwezig. 
Voor elke telling wordt genoteerd: de datum, tijdstip van zonsondergang, begin- en eindtijd van de 
observatie, eerste uitvlieger, laatste uitvlieger, de activiteit van de vleermuizen, het aantal personen 
en uiteraard het aantal uitvliegende vleermuizen. Dit laatste wordt opgesplitst in de subtotalen per 
gevel. In de tabel hieronder worden de meest relevante gegevens weergegeven. 
 

Dankzij begrazing een bonsai van een Zwarte populier. 
Foto: Ger Breman 

 



16 
 

Resultaten 
Bij de eerste observatie op 1 april zijn geen uitvliegende laatvliegers te zien. Wel komen er enkele 
dieren naar de kerk toe, zwermen een beetje en vertrekken weer. Er is slechts een persoon, 
aanwezig. Die heeft vanaf het observatiepunt drie gevels goed tot redelijk goed kunnen bekijken. Uit 
de vierde gevel vliegen doorgaans geen of weinig dieren uit. Een paar dagen later zijn er gedurende 
26 minuten aanwezigheid geen vleermuizen te zien. Wel lijkt er vleermuisgeluid uit de kerk te 
komen. Op 11 april is de waarnemer bijna drie kwartier aanwezig. Er vliegt één laatvlieger uit. 
Anderhalve week later is de eerste telling met meerdere personen. Er vliegen geen dieren uit en ook 
is er geen enkele vleermuisactiviteit in de omgeving. Op 13 mei is dat wel anders. De vijf waarnemers 
tellen samen 78 uitvliegende laatvliegers. Dat aantal loopt nog op tot 95 op 1 juni. De volgende drie 
tellingen is het totaal iets lager: 86, 84 en 88. Deze tellingen zijn op 24 en 25 juni en op 15 juli.  
Op 12 augustus zien twee tellers dat er dieren uitvliegen die in de buurt van de kerk langzaam 
rondjes vliegen. Ze tikken soms de kerk weer even aan en enkelen kruipen al snel weer naar binnen. 
Een van de dieren met dit gedrag heeft voor het uitvliegen ruim tien minuten onder de dakpannen 
aan de muur geroepen, voordat het ging vliegen.  
 

 
 
 
 
 

Datum Zon 
onder 

Eerste 
(uitvlieger) 

# Uitvliegers Activiteit van de 
vleermuizen 

# Personen 

01-04 20:14 20:41 0 Beetje zwermen 1 

05-04 20:21 20:54 0 Geluid uit de kerk 1 

11-04 20:31 21:16 1 Uitvlieger 1 

22-04 20:50 n.v.t. 0 - 4 

13-05 21:25 21:48 78 Uitvliegers  5 

01-06 21:51 22:10 95 Uitvliegers 15 

24-06 22:04 21:59 86 Uit- en invliegers 5 

25-06 22:04 22:19 84 Uitvliegers 1 

15-07 21:53 21:40 88 Uitvliegers 5 

12-08 21:09 21:05 38  Uitvliegers 2 

24-08 20:44 20:55 10 Uitvliegers 1 

 
 

Laatvliegers op de zolder van de 
Regenboogkerk 

Uitvliegende laatvliegers 
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Discussie 
Het lijkt erop dat de laatvliegers in de periode eind april – half mei bij de kerk arriveren, nadat ze 
elders overwinterd hebben. Na 13 mei neemt het totaal aantal dieren nog behoorlijk toe. Mogelijk 
komen de dieren verspreid over een langere periode tussen 22 april en 1 juni naar hun 
voortplantingsplaats. De eerste vraag is hiermee enigszins beantwoord. Door meer waarnemingen in 
deze periode te doen, is mogelijk een nauwkeuriger antwoord te geven. 
Jonge dieren vliegen in elk geval op 12 augustus mee uit. Uit het feit dat het totaal aantal dieren op 
die dag al flink afgenomen is, valt af te leiden dat de eerste jonge laatvliegers al eerder uitvliegen. 
Dat moet dan na 15 juli gebeurd zijn, want op die dag was er nog niets van te zien. Als de laatste 
jonge dieren voor het eerst uitvliegen in de periode dat de kolonie zich al verspreid, zal het aantal 
jonge dieren en daarmee het percentage van de reproductie moeilijk vast te stellen zijn. Om te 
weten wanneer de eerste jonge dieren meevliegen zullen er vanaf 15 juli meer waarnemingen 
gedaan moeten worden. 
 
Dankwoord 
Het was niet mogelijk geweest deze waarnemingen te doen zonder de hulp van meerdere tellers. Zij 
worden allen hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 

Frans Bosch 
Tekst en foto’s 

 

Geslaagde cursus Kennis paddenstoelen voor beginners 
Afgelopen september is de cursus Kennis van paddenstoelen voor beginners georganiseerd. De 
subsidie van Groen en Doen maakte het mogelijk om deze op aantrekkelijke wijze uit te voeren. 
Vijftien deelnemers hebben op 3 theorie-avonden en 2 middagexcursies veel geleerd van Menno 
Boomsluiter.  Hij heeft met  presentaties, documentatiemateriaal  en met een microscoop inzicht 
gegeven in de soorten en verschijningsvormen.  In practica is geoefend met het materiaal dat de 
mensen zelf hebben meegenomen. De deelnemers zijn zeer tevreden over het resultaat en nemen de 
kennis mee in hun verdere speurtocht naar paddenstoelen. 
 

Menno ging de eerste avond in op de 
plaats van paddenstoelen in de 
natuur. Het zijn geen planten, geen 
dieren en ze bestaan al veel langer. 
Ook vertelde hij onder meer over de 
oorsprong en de verschillen tussen 
zakjes en plaatjeszwammen. De 
cursisten hadden paddenstoelen 
meegenomen en met hulp van Lucie 
Wessel gaf Menno commentaar op de 
materialen. 
 
 
De tweede avond dook Menno dieper 
de materie in. Hij gaf aan hoe de 
voortplanting gebeurde en welke 
functiegroepen er zijn. 
 

 Met filmpjes werd duidelijk gemaakt hoe dit in de natuur te zien is en hoe je dat kunt herkennen in 
de praktijk. Op alle avonden had hij microscopen aangesloten op de beamer zodat ieder mee kon 
kijken in de gedetailleerde beelden. 

Uitleg in het Kulturhus 
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De eerste excursie was in de Motketel. 
 De zomerperiode was erg droog geweest 
maar toch kwamen de nodige 
paddenstoelen boven water. Een nuttige 
aanvulling op de theorie. 
 
De laatste avond werd de theorie nog eens 
samengevat en ging Menno verder in op de 
inventarisaties, hoe dat wordt 
gerapporteerd en welke kennisnetwerken 
er zijn.  Ook het meetnet kwam aan de 
orde. Een eenvoudige manier van 
inventariseren om het verloop in een 
afgeschermd gebied te zien. Daarmee 
kwam ook het nut van inventariseren naar 
boven. 
 
 
De laatste excursiemiddag was samen met de werkgroep paddenstoelen in het Kievitsveld. Menno 
en Lucie hielpen de deelnemers om de juiste naam te vinden en het was een nuttige kennismaking 
met inventariseren in de praktijk. Na deze excursie werd afgesloten en konden de cursisten verder 
met de opgedane kennis. 
 
De evaluatie is na de cursus schriftelijk gedaan en hieruit blijkt dat de deelnemers zeer tevreden zijn 
over deze prima cursus. Veel onderwerpen zijn aan bod gekomen en men vindt het een volledig 
verhaal over deze boeiende materie. Voor KNNV heeft het enkele nieuwe leden opgeleverd en in 
ieder geval  4 nieuwe leden van de werkgroep. Anderen nemen het mee in hun eigen speurtocht of 
in hun eigen werkgebied.  
 
Menno en Lucie, bedankt voor jullie uitgebreide cursus en complimenten voor de wijze waarop dit is 
gepresenteerd. Niet alleen de deelnemers maar heel KNNV gaat plezier krijgen van deze kennis en 
via de inventarisaties ook de landelijke paddenstoelensites. 
 

Herman Snoek 
Tekst en foto’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leo Knol, paddenstoelendeskundige en lid van KNNV Apeldoorn en Epe-Heerde, heeft in het 
verleden veel dia’s gemaakt die hij nu heeft gedigitaliseerd. 
Hij heeft al enkele keren een presentatie gegeven in onze vereniging waarbij dia’s van hoge 
kwaliteit werden getoond. 
De dia’s,  meest voorzien van Nederlandse en Latijnse namen, biedt hij gratis aan 
belangstellenden aan. Het gaat om een paar honderd dia’s van paddenstoelen, vlinders en 
planten. 
De planten en vlinders zijn uit diverse gebieden in Spanje, zoals Andalusië, Extremadura, Picos 
de Europa, Aragon en de Spaanse Pyreneeën. Ook uit de Algarve in Portugal. 
 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Leo op leoknol25@gmail.com of 06-16255023. 
 

mailto:leoknol25@gmail.com
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Finland-Dwingelderveld 
Bovenstaand is een niet erg voor de hand liggende aanhef voor een artikel in Natuurklanken. Echter 
het één en ander zal gaandeweg wel duidelijk worden. Het gaat over het Nationaal Park 
Dwingelderveld dat met 37 km² het grootste natte heidegebied van West Europa is. 
Het werd onder bescherming van Natura 2000 gebracht omdat er door verdroging te veel natte 
heide verloren dreigde te gaan. Het één en ander als gevolg van activiteiten en ontwikkelingen in de 
landbouw enclave’s het “Noorden- en Kloosterveld”; hier werden in het verleden veel sloten en 
watergangen gegraven. Boeren en akkerbouwers houden nu eenmaal niet van natte voeten. 
  
Deze sloten ontwaterden grote omliggende natte heidegebieden. Een passende oplossing voor dit 
probleem leek aanvankelijk niet erg voor de hand te liggen. Uiteindelijk werd, uit nood gedwongen, 
het hele gebied maar aangekocht, om de teloorgang van deze verdroging tot staan te brengen. Vanaf 
2008 ondertekenden div. belanghebbende partijen het inrichtings- en uitvoeringsplan om tot herstel 
van de natuurlijke waterloop van de Holtveenslenk te komen. 
 
Niet alleen ter plaatse, maar ook elders in de wijde omgeving van dit gebied lagen echter een flink 
aantal knelpunten, met name op het vlak van de hydrologie, die het plan en de uitvoering daarvan 
tot een complex geheel maakten. 
Met de uitvoering van dit omvangrijke project werd in 2010 gestart. Van de Holtveenslenk zou een 
35 cm dikke bovenlaag worden afgegraven. Een groot gedeelte van deze bovenlaag bestond uit 
keileem, omdat het op de rand ligt van het Drents keileem plateau. 
 Keileem bestaat uit een dikke laag vermalen gesteentepoeder dat zich aan de onderzijde van het 
traag voortschuivende landijs tijdens het Saalien heeft gevormd en een grote hoeveelheid 
Scandinavisch gebergtepuin bevat. 
Dit materiaal werd aangebracht in een 6 mtr. hoge 
geluidswal aan de westkant van de A28 over een lengte 
die aan het Dwingelderveld grenst, om rust en stilte in 
dit inmiddels prachtige natuurgebied, waar ooit grote 
schaapskudden werden geweid, te garanderen. 
Als ode aan dit historisch grond gebruik werd op deze 
geluidswal een omvangrijke muur van lokaal gevonden 
zwerfstenen gebouwd voorzien van een uitkijkpunt en 
een grote stalen gehoornde schapenkop, van het alom 
bekende Drents heideschaap. 
De aanwezige informatieborden op de 
zwerfstenenmuur geven een goed beeld van de uitvoering van deze plannen en de doelstelling 
daarvan. Inmiddels worden de contouren er steeds duidelijker en krijgen o.a. de nattere gebieden 
steeds meer belangstelling van o.a. diverse vogelsoorten. 
 
Tijdens een zwerftocht door het Dwingelderveld en het Holtveen werd mijn aandacht getrokken door 
de vele erosiegeulen aan de westzijde van de geluidswal. Door de vele en soms zware regenbuien 
van het afgelopen voorjaar spoelde veel keileem uit deze inmiddels redelijk begroeide geluidswal 
over het nabij gelegen pad. En wat het nog interessanter maakte waren de grote hoeveelheden 
zwerfstenen in allerlei afmetingen die uit deze keileem tevoorschijn kwamen. 
 
Waar op de Veluwe deze Noordelijke zwerfstenen steeds schaarser worden en door verwering en 
bodemzuren erg zijn aangetast , bleek dit materiaal nog fris van kleur en belangrijker nog, goed 
herkenbaar. Na een eerste vluchtige inspectie werden veel van deze zwerfkeien herkend als Oost 
Baltisch gesteente uit Noord Zweden, Finland en de Åland-eilanden. 
Zwerfsteentellingen hebben in het verleden een redelijk goed beeld gegeven van de diverse ijs 
stromingen die tijdens het Saalien Nederland en vooral ook Duitsland hebben bereikt. 
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Zwerfsteentellingen werden vooral veel in het noorden van Nederland uitgevoerd. Van grote meestal 
ongestoorde zwerfsteen vondsten werden alle gidsgesteenten(waarvan de herkomst exact bekend 
is) verzameld en op naam gebracht. 
 
Vervolgens geteld en deze getallen in tientallen procenten uitgedrukt van het geheel over vier 
gebieden. ❶ Noord Zweden, Finland en de Åland-eilanden ❷ Midden Zweden ❸ Zuid Zweden en 
❹ Oslo en omgeving. Uit het hierdoor gevormde getal kan dan het één en ander worden afgeleid. 
Dit naar een idee van de bekende Duitse geoloog Hesemann. Later werd dit verder uitgewerkt en 
verfijnd door de Nederlandse zwerfsteen specialist Zandstra die tien herkomst gebieden wist te 
onderscheiden. 

 
Terug naar het Holtveen waar meteen het grote verzamelen begon. Omdat het gebied alleen goed 
met de fiets was te bereiken, bleken fietstassen en rugzak nog maar nauwelijks voldoende om de 
buit te kunnen vervoeren. 
Omdat kristallijn gesteente buitengewoon hard is, was het noodzakelijk de vondsten thuis door te 
zagen om een goede determinatie uit te kunnen voeren. Dus vele uren turen door de microscoop, 
mineralen vaststellen en percentages uitvogelen. Het levert meestal veel puzzelwerk en vaak ook 
veel vraagtekens op. Maar de voldoening is altijd 
groot als het een aantal te benoemen gidsgesteenten 
oplevert. 
Mijn vermoeden bleek juist, uit Noord Zweden werd 
o.a. een Syenietgabbro uit Ångermannland( Noord 
Zweden) gevonden, maar ook diverse Rapakivi’s van 
de Åland-eilanden en enkele Finse gesteenten zoals 
een Vehmaa graniet, een Pyterliet en andere graniet 
soorten, een opsomming zonder al te veel in details 
te treden van deze voor menigeen onbekende 
namen. En dan zijn dit nog maar de algemene, aan 
plaatsen en streken gebonden veldnamen. De 
officiële geologische namen zijn nog veel lastiger. 

Holtveenslenk 

Aland-Rapakivi 
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De hele geologie van Scandinavië zit buitengewoon ingewikkeld in elkaar. Het is in het algemeen 
ontstaan uit het Fennoscandisch grondgebergte dat veel kristallijn gesteente (stollingsgesteente) 
bevat, vaak van zeer hoge ouderdom(1,5-2 miljard jaar). Door botsing met de Euraziatische plaat is 
aan de Noord-West zijde van Scandinavië een plooiïngs- gebergte ontstaan dat na erosie 
onvoorstelbare hoeveelheden gebergtepuin heeft gevormd. Later hebben zich nog meer van deze 
gebergte vormende perioden afgespeeld. Erosie, tektoniek, omzetting van gesteenten maar ook zeer 
oud vulkanisme hebben steeds een grote rol gespeeld in dit hele zwerfsteen verhaal. 
 
Door het enorme gewicht van de immense, mogelijk 3 kilometer dikke, ijskap boven Scandinavië 
tijdens het Saalien, begon het ijs over Noord-Europa uit te vloeien naar Schotland, Engeland, het 
noordelijke deel van Nederland, Duitsland, Polen en nog verder oostelijk, waarbij het een scala van 
gesteente soorten achterliet in deze landen. Een deel van deze ijsstromen schoof over Denemarken 
waar het ook nog de nodige sediment gesteenten als kalksteen, vuursteen en Moler(vulkanische 
aslagen in diatomeeënaarde)meenam. Je kunt dus hier zomaar een graniet als diepte gesteente 
naast een vulkaniet of een stuk vuursteen vinden. 
En daar sta je dan in het Dwingelderveld met een Gneis in je hand, oud 1,95 miljard jaar. Je realiseert 
je nauwelijks de immense geologische reikwijdte van deze vondst. Dit roept dan onherroepelijk de 
vraag op: hoe komen ze in vredesnaam aan deze grote getallen ? 
Het antwoord is al even lastig te bevatten als de geologische ontwikkeling van Scandinavië zelf. In 
vele mineralen en gesteenten komen elementen voor uit het bekende “periodieke systeem”. Een van 
deze elementen is het zeer stabiele Zirkoon,dat in de geologie gebruikt wordt om de ouderdom van 
gesteenten vast te stellen. Het komt voor in veel stollings-, omzettings- en vulkanische gesteenten. 
Zirkoon bevat sporen van het instabiele en radioactieve Uraan. Dit Uraan valt bijvoorbeeld na een 
miljard jaar uiteen in 50% Uraan en 50% Lood, na weer een miljard jaar in 25% Uraan en 75 % Lood 
enz. Aan de hand van de restwaarde van dit Uraan kan berekent worden wat de leeftijd van een dat 
gesteente is. 
Dit lijkt simpel maar dat is het bepaald niet. Zo bevat een ogenschijnlijk simpele steen, ergens 
opgepakt in het Dwingelderveld een stuk Aardse geschiedenis van ongekende omvang. 
Waar een zwerftocht over de grote stille en vooral natte heide al niet toe kan leiden. Maar met een 
flinke dosis nieuwsgierigheid kom je een heel eind. 
  

Bauke Terpstra 
Tekst en foto’s 

 

 

 
Oorzwammetje 

Gezien tijdens de paddenstoelen excursie 
 23 oktober. 
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Afdelingsexcursie Paddenstoelen 
De jaarlijks terugkerende publieksexcursie voor paddenstoelen vond dit jaar plaats op 23 oktober. 
Een deel van het Natuurpad Epe werd grondig onderzocht op de aanwezigheid van dit, tot de 
verbeelding sprekend, natuurverschijnsel. 
Er waren 15 deelnemers, waaronder 4 niet leden. Een jong gezin met twee kinderen. 
De kinderen, Laura en Sander, mochten foto’s maken. Vooral Sander vond dit erg leuk en het zijn dan 
ook zijn foto’s die hieronder zijn afgedrukt. 
 

 
 
 
 
 

 
Gewapend met een 
Paddenstoelengids en 
spiegel gingen we op pad. 
Een veel voorkomende en 
vooral ook mooie soort 
was de Dennenvlamhoed. 
Heel mooi op de foto 
gezet door Sander.  
 
Over het Muizenstaartje 
en Dennenkegelzwam 
ontstond wat verwarring, 
maar uiteindelijk is men 
het toch eens geworden. 
In totaal zijn er 31 soorten 
gevonden. Ondanks de 
droogte toch een mooi 
aantal. 

 
Mariet van Gelder 

Foto’s: Sander Kamphuis 

Belangrijk attribuut bij het op naam brengen van paddenstoelen is de spiegel. 
Daarmee kan men de onderkant van de paddenstoel goed bekijken. 

Maar ook leuk om zo wat creatieve plaatjes te schieten. 
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Vogelexcursie 
Zaterdag 19 november 2016 is een delegatie van de vogelwerkgroep op excursie geweest naar 
Harderwijk en omgeving. Het was een koude, winderige dag, maar desondanks trokken Matthijs 
Bootsma, Frans Bosch en ondergetekende er op uit. We hebben diverse soorten gezien o.a. bij 
Polsmaten, Het Harderbroek, De kapiteinshut , De Biezenburcht en het Veluwe randmeer.  
Gebruikelijk is de vogelliefhebber trots op de vele soorten die er waargenomen zijn op de excursie. 
Dat ben ik ook wel, maar vaak ga ik toch meer voor het bijzondere dat toch al snel voor gewoon 
wordt aangezien. 
 
Zo heb ik bijzonder genoten van de ongeveer 200 krooneenden die we zagen bij de kapiteinshut. Wat 
een bijzonder mooie eend is dat toch. Wat een rust en tevredenheid stralen ze uit! Uniek! 
We konden ze ongestoord en langdurig bezichtigen vanuit een overdekte zetel uit de wind.  
Mijn dag was zo  al goed al hadden we geen vogel meer gezien! En eh...was het koud die dag?? 
 

Henk van Gelder 
 

De oorspronkelijk uit Azië afkomstige 
krooneend, is een soort met een 
uitgesproken voorkeur voor meren met 
rijke oever- en onderwater vegetatie. 
Pas sinds 1942 broeden krooneenden in 
Nederland. Aangenomen wordt dat de 
krooneend naar West-Europa uitweek 
omdat de kwaliteit van het 
oorspronkelijke leefgebied sterk afnam. 
De Nederlandse krooneenden brengen 
de winter in groepen door op grote open 
wateren, van het IJsselmeer tot in 
Zuidwest-Europa. 
 
Het mannetje krooneend is te herkennen 
aan zijn bruinoranje kop, zwarte borst en 

de helder koraalrode snavel. Het vrouwtje heeft verschillende tinten bruin met een lichte wang en hals. De 
snavel van het vrouwtje is voorzien van een rood-roze vlek op de punt. In vlucht zijn brede witte vleugelstrepen 
aan de bovenkant van de vleugel zichtbaar. 

Het geluid van de Krooneend is onopvallend en alleen van dichtbij te horen. Ze zijn tamelijk zwijgzaam. 

Bron: Vogelbescherming 

Krooneenden 
Foto: Mathijs Bootsma 

Een Doodaars   en een vrouwtje Slobeend 
 
 Foto’s: Mathijs Bootsma 
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Jaarverslag Insectenwerkgroep 
2016 was een relatief rustig jaar voor de insectenwerkgroep. 
De excursies konden allemaal doorgaan en werden goed bezocht. Alle excursies gingen naar 
gebieden die we al een aantal jaren niet meer bezocht hadden. In het Vossenbroek zagen we 
Oranjetipjes en veel Tengere grasjuffers. Op de Tongerensche heide Groentjes en de o.a. de 
Venwitsnuitlibel en Zwarte heidelibel.En ook de IJsvogelvlinder werd waargenomen. Tijdens de 
laatste excursie konden we mooi bekijken hoe de vrouwtjes van het Klein geaderd witje half verstopt 
in het gras de mannetjes aantrokken. 
Tijdens de werkgroep avonden kwamen er veel onderwerpen aan bod: zo was er een speciale avond 
over sprinkhanen en werd een plan gemaakt voor de inventarisaties voor het “rapport Schaveren” in 
2017.  
De monitoring van de vlinderveldjes werd ook weer uitgevoerd. Dit jaar waren er minder soorten 
maar een vergelijkbaar aantal individuen als andere jaren met als bijzonderheid het grote aantal 
Citroenvlinders. Dit alles ligt in lijn met de landelijke gemiddelden. 
De monitoring van de libellenroute is gestopt. Het gebied is praktisch ondoordringbaar geworden 
door de opslag van Elzen. Ook het plasje groeit steeds meer dicht. Er zitten nog wel leuke soorten 
maar goed tellen gaat niet meer. 
Een nieuwe activiteit is het zogenaamde nachtvlinderen. Onder leiding van Jan Borst hebben 
verschillende leden al eens een kijkje genomen op de locatie. Er waren mooie waarnemingen van 
grote soorten zoals de Nachtpauwoog en Tauvlinder en van kleine soorten als b.v. het Roesje. In 
totaal zijn 737 waarnemingen gedaan die allemaal keurig door Jan zijn geregistreerd. In het komende 
voorjaar zal hij hierover een presentatie geven. 
Tenslotte was er nog gevraagd om aandacht voor de Sleedoornpage. In het voorjaar werden in het 
Vechtelarijpark eitjes gezocht en gevonden. Tevens is er met de afdeling Groenbeheer van de 
gemeente contact geweest over het onderhoud en de aanplant van sleedoorn op meerdere locaties.  
Het in kaart brengen van grotere locaties waar sleedoorns staan is gestart maar nog niet alle 
gemelde locaties zijn bezocht. Dit vergt meer tijd en blijft dus op de agenda staan. 
 

Gerard Plat 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 
Mossen determineren is best lastig. Een pietepeuterig werkje dat veel geduld en goede apparatuur 
vereist. Maar we leren steeds bij. Ook dit jaar hebben we weer nieuwe soorten ontdekt. 
Onze gegevens komen in de Verspreidingsatlas Mossen 
 
Dit jaar bezochten we het Km-hok waarin de Ossenberg ligt. Hier vonden 
wij 64 soorten. Het is een afwisselend gebied met natte en droge heide, 
gemengd bos en de nodige wandel- en fietspaden. 
Dankzij die afwisseling vonden we zoveel soorten. 
Verder bezochten we oude begraafplaatsen. We zijn begonnen in Wezep, 
de oude begraafplaats op de hoek Keizersweg - Stationsweg. 
Daar vonden we maar liefst 49 soorten. Veel soorten op een relatief kleine 
oppervlakte. 
Ook in Heerde hebben we de oudste begraafplaats bezocht (achter de 
brandweerkazerne). Daar was de score 30. 
De laatste excursie van het jaar was naar de begraafplaats aan de Meester Nijhofstraat. Dit is een 
grote begraafplaats, daar gaan veel uurtjes inzitten. Er wachten nog een heleboel bakjes met mossen 
die nog gedetermineerd moeten worden. 
We hebben daar ook leuke paddenstoelen gezien. Op de foto staat het Gerimpeld mosoortje, een 
soort specifiek op mos groeiend. 

Mariet van Gelder 
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Jaarverslag Plantenwerkgroep 
De ledenlijst van de plantenwerkgroep  telt momenteel  19 namen. 
 
In het winterhalfjaar kwamen we op de laatste maandag van de maand bij elkaar. In januari (12 
deelnemers) besteedden we aandacht aan herbariummateriaal van Wilgen en Grassen. In februari 
(11 deelnemers) waren er dia’s van planten in Spanje en Gotland. In september (11) en oktober ( 12 ) 
werd er levend materiaal gedetermineerd aan de hand van Heukels ’Flora. In november  (14) 
determinaties aan de hand van vers en herbariummateriaal. 
 
Excursies waren er op  

- 29 december: FLORON-plantenjacht met aanwezigheid van RTV Gelderland (6 deelnemers) 
- 23 maart: GEELSTERREN bij Deventer en Terwolde (6 deelnemers) 
- 18 april: KIEVITSBLOEMEN bij Zwolle (11 deelnemers) 
- 3 september: excursie Millingerwaard (3 deelnemers) 
- 20 september: FLORON – witte gebieden-excursie bij Kraggenburg (4 deelnemers) 

 
In het zomerhalfjaar (25 april –  29 augustus) werd er elke maandagavond geïnventariseerd. 

- Vanwege weersomstandigheden ging het driemaal niet door, waarvan tweemaal kon worden 
doorgeschoven, zodat er uiteindelijk op 17 avonden is geïnventariseerd.  

-  Gemiddeld waren 8 leden aanwezig (6-15 deelnemers). 
- Ook dit jaar werd er regelmatig in kleinere groepjes geïnventariseerd, waarbij elk groepje 

een ander deel van het terrein bezocht. Na afloop worden de resultaten vergeleken, het 
verzameld materiaal wordt bekeken en meestal alsnog op naam gebracht.  

- In de meeste gevallen ging het om inventarisaties van (delen) van kilometerhokken: 
o Hertenkamp (voor het Kroondomein) 
o Vossenbroek (voor Het Gelders Landschap) 
o Particuliere terreinen op verzoek 
o Dorpshokken in Wezep, Heerde en Vaassen (153 srt) 
o De ingezaaide bijenveldjes in Epe.  
o Ook werd er op 3 avonden aandacht besteed aan ons verenigings-project in 

Schaveren 
 
Enkele leden hebben op individuele basis inventarisaties gedaan (w.o. Het Nieuwe Strepen van 
FLORON). 
 
De verzamelde gegevens werden 
doorgegeven aan: 

- FLORON (w.o. het nieuwe strepen)  
- Het Gelders Landschap 
- Kroondomein 
- enkele particulieren 
- gemeente Epe en Heerde 
-  

 
Een deel van de gegevens werd dubbel 
ingeleverd (naast de opdrachtgever ook aan 
FLORON)  
Er worden o.a. contacten onderhouden met 
Gemeente Epe, Gemeente Heerde, Gelders Landschap, Kroondomein, FLORON. 

Egbert de Boer 
Foto: Ger Breman 
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Bijzondere waarnemingen in eigen tuin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
Fotowedstrijd 
Deze keer weer een foto van de wedstrijd op de voorpagina. Het is de één van de winnende foto’s uit 
de categorie landschappen. 
Titel: Mist over de IJssel, gemaakt door Annelies Bakker. 
Op de achterpagina staan twee foto’s van Henk van Woerden.  
 
 
 
Bronvermelding: 
De tekening van de snip komt uit het boek “Uit Beningfiels’s buitenleven” van Gordon Beningfield.  
Foto’s zonder naam van de fotograaf bij de foto of in het artikel zijn gemaakt door Mariet van Gelder. 
 
 
 

Van Lucie Wessel kregen wij deze foto en tekst toegestuurd. 
 
Deze sleedoornpage zagen we op 20 september in de tuin van Menno Boomsluiter te 
Vaassen. 
En wel op de pruim, waarschijnlijk eitjes afzettend. 
 

 
Heeft u ook wat moois gezien, wij horen het graag. 

Redactie 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twee foto’s ingestuurd bij de fotowedstrijd, 
gemaakt door Henk van Woerden. 
Foto links: foto: pop van een oorworm. 
  
Foto onder: een poelkikker die zijn eigen 
kroost verslindt. Geplaatst in de categorie 
bijzondere, opvallende foto’s.  
Genomen in Vossenbroek, Koningstraat. 
 

 




