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Stuurpraat 
De laatste weken heeft het bestuur, aangevuld met Herman Snoek en Ber Verstrate, zich bezig 
gehouden met de Statuten van onze afdeling. Dit in het kader van de aanvraag voor de ANBI status. 
Verderop in deze Natuurklanken kunt u daar meer over lezen. Wij hebben de Statuten artikel na 
artikel doorgenomen. Een van onze eerste discussies ging over “Natuurhistorische” vereniging. 
Past het woord Natuurhistorie nog in deze tijd en wat verstaan we er dan onder. De Natuurhistorie 
vanaf Aristoteles tot en met Linnaeus gaat over het totaal van alle richtingen van natuuronderzoek. 
In de 18e en 19e eeuw werd met Natuurlijke Historie alle beschrijvende studie van de natuur bedoeld, 
ter onderscheid van politieke of religieuze historie. Daarna ontstonden er allerlei specifieke 
richtingen door de vele ontdekkingen en nieuwe theorieën. Natuurhistorie werd door 
wetenschappers slechts nog als een soort hobby gezien. De elite startte toen met het verzamelen van 
allerlei species. Deze zijn vaak de basis geworden voor de moderne Natuurhistorische musea. 
 
Onze Natuurhistorische vereniging houdt zich naast onderzoek en beheer van de natuur ook bezig 
met geologie en landschap. Het beleven van de natuur is ook een belangrijk onderdeel. Vind er maar 
eens een passende naam voor. We probeerden andere woorden, zoals ecologie, natuurstudie, 
veldbiologie, maar kwamen tot de conclusie dat Natuurhistorie toch het best past bij al onze 
activiteiten. 
 
Het kan u niet ontgaan zijn, dat de werkgroep geologie en landschap een geweldig ijzerwinnings 
project draait. Aan de film hierover wordt nog gewerkt o.l.v. Herman Snoek en Tjada Amsterdam, 
maar onderdelen zijn nu al te zien op onze website. In november zal de gewonnen ijzer, zo’n zeven 
kilo wolf, uitgesmeed worden tot………? Suggesties zijn nog welkom. 
 
Maar ook de andere werkgroepen hebben de nodige activiteiten. Alles is te vinden in de agenda op 
de website.  
Afgelopen periode is er veel geïnventariseerd voor het project Schaveren. Eind van dit jaar hopen we 
voldoende data te hebben om het project af te ronden. In de loop van 2018 komt dan het rapport. 
  
Op donderdag 28 september start weer ons algemene winterprogramma met een lezing over 
spinnen door Peter van Helsdingen. Kent u iemand die bang is voor spinnen, neem hem of haar mee. 
Misschien kan angst omgezet worden in interesse. 
 
Afgelopen juli is Els Hendriks overleden. Zij werd 100 jaar. Jarenlang was ze lid van onze afdeling en 
vorig jaar doneerde zij haar boeken aan ons. 
 
Komend jaar zijn 2 bestuursleden aftredend. Wim Oosterloo stelt zich gelukkig herkiesbaar. 
Zijn kennis en kunde op het gebied van natuurbescherming hebben we hard nodig in het bestuur. 
Ook Loes Jansen is, na haar tweede termijn, aftredend. Zij is niet herkiesbaar. Loes verwelkomde 
onze nieuwe leden, is ons sociale gezicht, maar ook een betrokken bestuurder. Wie wil het van haar 
overnemen? We horen het graag. 
 
Momenteel loopt er structureel overleg met beide gemeenten. Naast zaken als bomenkap, 
bermbeheer en vlindervelden, is alle commotie over het laag overvliegen van vliegtuigen zeker een 
aandachtspunt.  
 

Wietske van Apeldoorn 
voorzitter 
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Voorstel Statutenwijziging in verband met ANBI-status 
Het bestuur van KNNV Epe-Heerde is voornemens om de afdeling aan te melden als een  
Algemeen Nut Beogende Instelling – afgekort ANBI. 
 
De ANBI-status biedt bij schenkingen en erfenissen belastingvoordelen voor de gever en voor de 
instelling. Om de ANBI-status te verkrijgen moet er door publicatie (op de website) inzicht gegeven 
worden in onze afdeling. Het betreft de statuten, het Huishoudelijk Reglement, begroting, 
bestuurssamenstelling en dergelijke. Onze website wordt hiervoor aangepast. 
 
Het is noodzakelijk om de statuten aan te passen en nu deze toch gewijzigd moeten worden heeft 
het bestuur de statuten nagelopen op ouderwets taalgebruik en overbodig woord- en zingebruik. 
 De inhoud van de statuten is vrijwel ongewijzigd gebleven, op enkele punten na, die worden 
toegelicht in het voortraject. 
 
Door de statutenwijziging zal ook het Huishoudelijk Reglement, daar waar nodig, aangepast moeten 
worden. De gewijzigde statuten en het gewijzigde Huishoudelijk Reglement worden aan de 
algemene vergadering voorgelegd ter besluitvorming. De jaarlijkse algemene ledenvergadering in 
februari 2018 vinden wij hiervoor het meest geschikt. 
 
De statuten schrijven voor, dat het besluit genomen moet worden indien er in deze vergadering ⅔ 
van de leden aanwezig is en een meerderheid van ¾ van de leden instemt. Als dat niet kan, kan het 
besluit genomen worden in een volgende algemene ledenvergadering met ¾ meerderheid van de 
dan aanwezige leden. 
We verwachten dat dit aantal in een eerste vergadering niet wordt gehaald, waardoor de tweede 
vergadering nodig zal zijn. Beide genoemde vergaderingen kunnen op één avond plaatsvinden en 
worden als zodanig geagendeerd. 
De eerste voorafgaande aan de reguliere jaarvergadering en de tweede aan het eind van deze 
jaarvergadering. 
 
Een statutenwijziging brengt altijd veel papier en overleg mee. Het hele dossier van de huidige en 
nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement bestaat uit teveel pagina’s om deze in 
Natuurklanken af te drukken. De stukken zullen dan ook vanaf midden oktober op onze website 
staan (Mapje “voor de leden”). U ontvangt een e-mail als dit gereed is. U kunt alle stukken lezen en 
er staat ook een toelichting bij. Wij zullen u dan vragen om opmerkingen en vragen naar de 
secretaris te sturen, zodat we deze mee kunnen nemen in het bestuur overleg. Wilt u de stukken 
toch op papier ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar de secretaris. Zij zal zorgen dat het 
dossier wordt toegezonden.  
 
Uw op- en aanmerkingen en eventuele aanvullingen op de voorgestelde wijzigingen zijn welkom. 
Wij verzoeken u deze vòòr 9 november 2017 schriftelijk in te leveren.  
Op 7 december 2017 is er een “leden voor leden” avond in het Kulturhus te Epe. 
Een gedeelte van deze avond willen wij graag bestemmen om dan toelichting en uitleg te geven op 
de binnengekomen vragen en opmerkingen. 
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn. 
 

Yvonne Zeegers 
Secretaris 
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Algemeen Programma 
28 september Uitnodiging voor lezing over spinnen door spinnenexpert Peter van Helsdingen. 

Herfsttijd spinnentijd. Spinnen zijn in vele soorten en maten en je kunt ze overal 
tegenkomen. Soms zitten ze in huis, de echte huisspinnen, maar de meeste soorten 
zitten buitenshuis. Gelukkig wel zullen velen zeggen want spinnen zijn nu eenmaal 
niet de meest aaibare dieren. Spinnen zijn echter zeer boeiend en vangen 
bovendien veel insecten, als bijvoorbeeld muggen, waar wij dan geen last meer van 
hebben. Peter van Helsdingen is een van de weinige experts in Nederland die deze 
soort al jarenlang bestudeerd. Hij vertelt over de specifieke soorten van de 
spinnenfamilies, die in Nederland voorkomen. Over hun kenmerken en hoe ze hun 
prooi vangen. Maken ze een web en hoe doen ze dat dan? De verschillende vormen 
van zo’n web. Denk hierbij aan trechterwebben of hangmatwebben of het bekende 
wielspinweb. Maar er zijn ook veel spinnen die geen web maken en achter hun 
prooi aanrennen of van uit een hinderlaag overvallen. Kortom een lezing over 
boeiende eigenschappen van een voor velen onbekende soort. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. Aanvang: 20.00 uur. 
 

26 oktober PowerPoint presentatie 2e gedeelte Marskramerpad door Gerard Plat. 
Het eerste gedeelte van Bentheim tot Hanzestad Deventer liet al allerlei zaken zien 
van cultuur- en natuurhistorische betekenis. Na Deventer volgen we even de IJssel 
en gaan we vervolgens door de zandverstuivingen bij Kootwijk richting Amersfoort. 
Daarna dwars door het Groene Hart naar Leiden. En vervolgens naar Den Haag met 
zijn parken en historische gebouwen, om te eindigen op het strand van 
Scheveningen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. Aanvang: 20.00 uur 
 

30 november Een lezing in samenwerking met de Vogelwerkgroep. 
 

7 december  
 

Leden voor leden avond. Ook dit jaar zal de avond in het teken staan van 
reisverhalen. Ook willen we tijd inruimen om toelichting te geven en vragen over de 
statutenwijziging te beantwoorden. 
 

 

Programma Insectenwerkgroep 
Maandag 18 september. De eerste avond bijeenkomst van dit najaar. 
We bekijken de eerste resultaten van de excursie op de Woesterberg en bespreken de activiteiten 
voor het komende seizoen. We besteden ook aandacht aan de vlinder- en libellen monitoring. En: 
hoe staat het met ons plan om meer aandacht te geven aan spinnen. Daarnaast is er ruimte voor 
korte presentaties over bijzondere waarnemingen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur 
 
Maandag 25 oktober. Op deze avond o.a. losse waarnemingen in binnen- en buitenland geïllustreerd 
met foto’s. Daarnaast zullen we ook nog aandacht besteden aan het inventarisatie-project 
Schaveren.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur 
 
Maandag 20 november. Afhankelijk van de inbreng van de leden wordt een programma voor deze 
avond opgesteld. En plannen voor het volgende jaar. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur 

Gerard Plat    



7 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Datum -     dag Wat Waar Tijd  

07-okt zaterdag Inventarisatie Motketel 13.30   

15-okt zondag Excursie 

met Leo Knol 

Paleistuin 't Loo 10.00   

17-okt dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30   

22-okt zondag Afdelingsexcursie Natuurpad Heerde 13.30   

27-okt vrijdag Inventarisatie Leemkuil Tongeren 13.30   

31-okt dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30   

04-nov zaterdag Inventarisatie met KNNV 

Zwolle 

Petrea 10.00   

10-nov vrijdag Inventarisatie Koevelden bij Ommen 10.00   

14-nov dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30   

 
Als leden van de andere werkgroepen een keer mee willen zijn ze van harte welkom. 
Informatie en opgave bij Herman Snoek (info@epe-heerde.knnv.nl). 
Wijzigingen zijn mogelijk. Deze worden altijd in de agenda op de website vermeld. 

Herman Snoek 
 
 
 
 
 
 

Programma werkgroep Geologie en Landschap 
De geologiewerkgroep verkent donderdag 28 september het Hulshorsterzand, een van de nog 
resterende stuifzandgebieden aan de westkant van de Veluwe. Ook een fijne wandeling voor niet-
werkgroepleden. Wie mee wil: meld je even aan bij Bauke.  
 
In oktober hebben we geen activiteit, maar in november gaan we er weer hard tegenaan. Dan wordt 
de wolf, die we hebben gewonnen tijdens het geslaagde ijzerwinningsproject, uitgesmeed tot ijzer. 
Wat we met het ijzer gaan doen, blijft nog een verrassing. 
Het smeden gebeurt op zaterdag 11 november, in de paardenstal bij Arjan en Wietske van 
Apeldoorn; tijdstip wordt nog bekend gemaakt.  
 
In december (exacte datum bepalen we nog) brengen we een bezoek aan Villa Jacoba, waar de 
Heerder Historische Vereniging de collectie Wouter Tol beheert. 
Deze Heerdenaar (en KNNV-er) verzamelde in zijn leven een mooie verzameling zwerfstenen, 
fossielen en archeologische voorwerpen. We mogen alles bekijken en bevoelen. Bauke verzorgt de 
toelichting. 
Het zal zijn op een donderdagochtend van 10 tot 12 uur; exacte datum nog niet bekend, 
vermoedelijk ergens half december.   
Ondertussen is en wordt er, bij vlagen zeer intensief, gewerkt aan de film over het  
ijzerwinningsproject. De film krijgt zijn première tijdens de werkgroepenavond in januari.   
 

Bauke Terpstra 
Tjada Amsterdam 
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Programma Plantenwerkgroep 
Winterprogramma Plantenwerkgroep 2017-2018 
 
De leden van de plantenwerkgroep komen tijdens de wintermaanden, zoals gebruikelijk, bij elkaar op 
de laatste maandag van de maand. De ontmoetingsplaats is de Suite van het Kulturhus Epe. We 
beginnen de avonden om 20.00 uur. 
We houden ons bezig met de fijne kneepjes van het determineren, maar ook met genieten van 
mooie foto’s van planten. 
De data: 25 sept, 30 okt, 27 nov, 29 jan, 26 feb, 26 mrt. 
 
Inlichtingen: Egbert de Boer,   0578 – 572292   edeboer008@planet.nl 
 
 

Programma Mossenwerkgroep 
 
*Zaterdag 23 september 2017       13.00-15.00 uur:   
Schaveren, gebied bij Smallertsche Beek (192-481) 
Verzamelen: kruising Oranjeweg/Pollenseweg 
 Determinatiedatum: in overleg 
 
*Zaterdag  14 oktober  2017          13.00 - 15.00 uur: 
Heerde, Kamperklippen   (198-491)  2e inventarisatie 

Verzamelen: parkeerplaats bij de Kamperweg 
 Determinatiedatum: in overleg 
 
*Zaterdag  11 nov.  2017          13.00 – 15.00 uur: 
Heerde, De Dellen  (194-490)   2e inventarisatie 

Verzamelen: parkeerplaats Erf van Daendels aan de Nieuwe Zuidweg                  
                Determinatiedatum: in overleg        
  
 
Coördinatoren: Mariet van Gelder (Epe/Heerde), tel. 0578-693024 
  Herma Visscher (Zwolle), tel. 038-4540282 
(Doe je maar een enkele keer mee, neem dan vooraf even contact op i.v.m. eventuele programmawijzigingen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s genomen door Herwin Looman tijdens een excursie afgelopen voorjaar. 
Het Tiendoornig stekelbaarsje en een Kleine watersalamander. 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Verslag voorjaarskamp 2017 in De Haan, België. 
Zaterdag, 27 mei – De Leeuwtjes die het oprijlaantje naar de woning van Loes Jansen flankeren kan 
ik vandaag niet vinden, maar uiteindelijk rijd ik toch het goede pad op. Wietske van Apeldoorn en 
Margriet Maan zijn dan al gearriveerd. Om tien uur rijden we in de zonnige warmte in de camper via 
de Betuwe zuidwaarts.  
 
Laag boven de horizon is een wolkenbank met enkele buientoppen zichtbaar, die wellicht voorboden 
zijn van koeler weertype. Tegen de middag is het zo’n 30 graden.  

 
 
 
 
Iets na drie uur komen we in De Haan aan. Paula en 
Wim hebben voor ons twee naast elkaar gelegen 
verblijven op het vakantiepark Sunparks uitgezocht 
en woonklaar gemaakt. De wind is inmiddels 
geruimd en de temperatuur flink gedaald.  
Wanneer de nog niet genoemde deelnemers er ook 
zijn (Jan Hofstede, Dinie Kornegoor, Dick Koopmans, 
Gerard Plat, Jan Polman en Mariet van Gelder) is er 
soep. We wisselen de reisindrukken uit en 
constateren dat met name dit kustgebied niet 
bepaald een voorbeeld van rust en schoonheid is. 
En ons resteert dus de uitdaging dit laatste te 
ontdekken tussen alle drukte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag, 28 mei – We maken een verkennende wandeling in de 
omgeving. 
 In een duinplas zwemmen aan de rand miljoenen kikkervisjes.   
 
Iets boven het water is de larve van een mierenleeuw aan het werk en zien we hoe die zijn prooi in 
een zandkuiltje buitmaakt. 
Om prooidieren te bemachtigen, graaft de zeer gedrongen, van stevige kaken voorziene larve zich 
helemaal in, liefst in zeer los zand zoals hier in de duinen. De valkuil wordt gegraven door 
spiraalsgewijs achteruit te lopen. Door het graven ontstaat nu een klein trechtervormig kuiltje, dat 

niet erg opvalt maar waarvan de glooiing 
net genoeg is om mieren en andere kleine 
geleedpotigen zoals spinnetjes in de val te 
laten lopen. Als een diertje eenmaal op de 
helling loopt, kan het niet meer terug en 
glijdt het omlaag, waar de kaken van de 
larve snel toeslaan.  

 

Volwassen Mierenleeuw  (Internet)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(dieren)
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Even later enkele Aardsterren. Deze paddenstoel 
heeft een bol in het centrum van het 
stervormige vruchtlichaam, waaruit bij rijpheid 
door vallende regendruppels of aanraking de 
droge, bruine sporen in wolkjes worden 
verspreid. Bij nalezen blijkt dat er twintig 
soorten van dit geslacht in Nederland en België 
voorkomen. Aldus kan ik geen complete 
soortnaam vermelden.  

 
  

 
Iets verderop in de duinen treffen we Zeewinde 
(Convolvulus soldanella ) aan.   
 
Groter en nog meer opvallend dan de meer 
bekende Haagwinde. 

 

Het gebied langs de trambaan blijkt interessant: 
Smal fakkelgras, Walstrobremraap, Grote 
centaurie en het zeldzame Duinlangbaardgras. 

Mariet laat ons het mos Duinsterretje zien. Ze giet 
wat water op een plakkaat van dit mos en we zijn 
getuige van een wonderlijke transformatie van 
“dood” naar “levend”.  

 
Maandag, 29 mei – We rijden via de kustweg noordoostwaarts tot iets voor Zeebrugge om een 
wandeling te maken door het natuurmonument “De Fonteintjes”. Deze 15 hectare grote 
“Fonteintjes” liggen op nauwelijks 100 meter van de zee. Het gebied is ontstaan toen de zee door de 
duinen is gebroken en werd tegengehouden door de Sint-Jansdijk.  
Tijdens de versteviging van de dijk werden putten gegraven die opvulden met zoet water. Volgens de 
veelbelovende beschrijvingen op de geplaatste borden 
zijn hier onder meer orchideeën te vinden. De 
naastliggende N34 zorgt voor veel lawaaihinder. De 
wandeling brengt niet wat we er van verwacht hebben. 
Het pad is overal aan beide zijden met kastanjehout 
afgegrensd en daardoor kun je bijvoorbeeld niet de 
genoemde orchideeën van dichterbij bekijken. Tegen 
de middag lopen we een eind op het strand waar men 
bezig is leidingen in de zee te leggen. Met de 
havenkranen op de achtergrond ook niet wat men 
direct van een strand verwacht.  
 
’s Middags bezoeken we de Uitkerkse Polder. Het is een gesloten bezoekerscentrum. 
We wandelen de aangegeven route.  
De Uitkerkse Polder is een uitgestrekt open polderlandschap zonder hagen of bomen en met veel 
water zoals grote plassen, grachten, vee drinkpoelen en sloten met rietkragen. Het gebied staat niet 
in direct contact met de zee, maar is door de eeuwen heen verschillende keren vol gelopen met 
zeewater. 

Een Aardster (internet) 

Zeewinde 
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Hierdoor werd niet enkel polderklei achtergelaten, maar ook zout in het onderliggende veen. Dit 
zorgt voor een zilt biotoop in de polder   
Deze zilte graslanden zijn zeldzaam en daarom maakt de Uitkerkse Polder deel uit van het Natura 
2000 netwerk.  
De Europese Unie ondersteunt daarom het herstel en de bescherming van deze graslanden.  
Het eerste gedeelte van de wandeling voert over een plateau dat enkele meters hoger ligt dan de 
omgeving. Het ontstaan hiervan is me niet duidelijk. 
Dicht bij het bezoekerscentrum vinden we de Rietorchis en enkele Bijenorchissen (Ophrys apifera).  

 
 

Vanuit een vogel hut kunnen we diverse steltlopers 
observeren en van heel nabij een Boerenzwaluw.  

 
 

 
De jarige Jan Polman trakteert ons bij de avondmaaltijd op een toetje met aardbeien.  
 

 
 
 
 
‘s Avonds nog een 
verrassing:  
op nog geen honderd 
meter van ons verblijf 
wordt een takkeling  
van een Ransuil 
gesignaleerd.  
 
 
 
 
 
 

Bijenorchis Boerenzwaluw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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Dinsdag, 30 mei – Naar Zeeuws Vlaanderen voor een bezoek aan de Verdronken Zwarte Polder, bij 
Nieuwvliet. Toch weer een klein uur rijden via de voor mij niet altijd duidelijke route. Er lijkt in de 
Belgische kuststrook wel overal gewerkt te worden, maar wel in een laag tempo. De in 1623 
aangelegde Zwarte Polder overstroomde in 1802 en werd zo de Verdronken Zwarte polder. Een deel 
werd herdijkt: dat is nu de naastgelegen Herdijkte Zwarte Polder, tegenwoordig eveneens 
natuurgebied. Dit afwisselende gebied, met strand, duin en struweel, is een leefgebied voor veel 
vogel- en plantensoorten. Het in- en uitstromende zeewater vormde geulen in de voormalige akkers 
en zette klei en slib af. Hier is een hoog opgewassen schor ontstaan. De wind zorgde ervoor dat de 
restanten van de dijk overstoven werden door zand. Zo ontwikkelden zich de duinen aan de zeezijde 
met Vlier, Liguster en Duindoorn. Een rijke flora met voor de meesten van ons nieuwe soorten: 
Melkkruid, Glad parelzaad, Kwelderzegge om maar enkele te noemen. 

Zoals tot nu toe dagelijks het geval was zien we ook 
hier weer opvallend veel Distelvlinders. 
Waarschijnlijk zijn die door een aanhoudende 
zuidelijke windrichting hier terechtgekomen. 
Ook zien we veel “blauwtjes”, onder andere het 
Icarusblauwtje en het Bont blauwtje. De meest 
bijzondere vogel van deze dag is de  
<<< Steltkluut, hoog op de poten en met een 
dunne, rechte snavel.  

 

 
 

Op de terugweg bezoeken we het nieuwe en groots opgezette bezoekerscentrum van Het Zwin. Dit 
natuurgebied ligt op de grens van Belgie en Nederland. Er wordt een flinke toegangsprijs voor het 
schorrenlandschap gevraagd en we denken dat we rustiger en voordeliger mogelijkheden hebben. 

Woensdag, 31 mei – Naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen waar we een flinke wandeling in de omgeving 
maken. In het toeristische Sluis is er parkeergelegenheid voor de meesten maar niet voor de camper 
vanwege de hoogte. Die zet ik even buiten het stadje neer en Wietske en ik kunnen ons na een klein 
uurtje wandelen weer aansluiten bij de groep. Het landschap is zoveel anders dan in België: geen 
verbouwingen en opbrekingen maar rustig en ruim. We lopen langs fraaie begroeide dijken met 
misschien voor enkelen het minpuntje dat er toch wel veel plantensoorten ingezaaid zijn.  

Onverwacht komen we in een enkele hectaren groot stukje natuurschoon met enkele plassen in het 
schrale grasland. Fraaie flora met Klavervreter, Gevlekte en Vleeskleurige orchis, Bitterling en vele 
andere soorten. Ook veel vlinders en andere insecten.  

 

Het blijkt te ver om via Retrachement weer naar Sluis terug te lopen. Dus lopen we eerst naar Sluis 
terug om met de auto’s naar het vestingplaatsje te rijden. De Wallen van Retranchement vormen een 
natuurgebied dat veel landschapselementen met elkaar verbindt, zoals dijken, weiden, hagen en 
bomen. Restanten van de forten "Oranje" en "Nassau" zijn er nog te vinden. Over deze wallen ligt 
een wandelroute van ca. vier-en-een-halve kilometer. Hier lopen we een rondje en zoeken er naar 
enkele zeldzame klaversoorten die we niet vinden. Wel weer enkele Bijenorchissen  
 
We drinken er nog wat en rijden in een uur terug naar De Haan. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wallen_van_Retranchement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_(vesting)
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’s Avonds weer de Ransuil; ditmaal een van de ouders. Een toonbeeld van rust zoals die er zit op zo’n 
tien meter hoogte. Hij of zij blijkt zich niets aan te trekken van de jongere en soms wel drukke 
bezoekers.  

Donderdag, 1 juni – We rijden een uurtje 
zuidwestwaarts naar Nieuwpoort. Het 
pontje dat ons over zou varen naar het 
natuurgebied de IJzermonding blijkt dat 
alleen in het weekend te doen. We rijden 
een eind terug om van een andere kant 
toegang te hebben. 
 
Een 130 hectare groot natuurreservaat met 
een rijke fauna en flora. Het zoete water van 
de IJzer, de enige rivier in België die 
rechtstreeks in de Noordzee uitmondt, 
vermengt er zich met het zilte zeewater. 
Door de getijdenwerking heeft er zich een 
gebied met slikken en schorren gevormd. 
Een ideale voedingsbodem voor een rijke 
variëteit aan bodemdieren zoals wormen, 
slakken, wieren, schelpen en kreeftachtigen. 
De diverse steltlopers kunnen we vanuit een 
vogel kijkhut goed zien. Iets verderop vinden 
we Walstrobremraap.>>> 
Na een flinke wandeling komen we weer bij 
de IJzer. Langs de oever opvallend veel 
Guichelheil. 
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‘s Avonds loopt een groepje naar zee om de zon te zien ondergaan. 
Het zicht is bijzonder goed. Van de verst gelegen windmolens in zee 
zijn alleen de bovenste bladen zichtbaar. Een boeiende demonstratie 
van onze ronde aarde. Ook treffend zijn de fraaie vervormingen van 
de ondergaande zon door luchtlagen die het licht in verschillende 
mate breken.  

Vrijdag, 2 juni – Een vrijdag als voorgaande jaren: het iets minder 
rustige ontbijt, opruimen, meenemen van de overgebleven 
etenswaren. Afscheid en bedankjes; het laatste in niet verkleinde 
vorm opnieuw aan Paula, Wim en Gerard voor het grote aandeel de 
afgelopen week tot een mooi voorjaarskamp te maken.  

 
 Ger Breman 

Foto’s: Ger Breman en Mariet van Gelder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleinmarkt 
 

De pleinmarkt werd druk bezocht en de KNNV kraam had veel bekijks.  
Vooral de waterbakken met waterdiertjes trokken de aandacht (vooral van kinderen). 

Lita Keuskamp 
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Geologiewerkgroep slaagt in ijzerproject 

Gelukt! We hebben er lang en hard aan gewerkt, maar dan heb je ook wat: ijzer, uit eigen bodem. 
Gewonnen uit zgn. plaatseigen klappersteen met behulp van een zelfgebouwde oven van lokaal 
leem.  

Dat ijzer in onze regio een element is 
dat royaal in de bodem voorkomt, 
weten we allemaal. Ons zand is er 
geelbruin van, beken en sloten 
kleuren er roodbruin door (rodolm), 
banken van ijzeroer vormen hier en 
daar ondoordringbare platen 
waardoor water stagneert (denk aan 
de vennen). Maar dat we het in 2015 
ook als klappersteen in de bodem 
zouden aantreffen, was voor ons als 
geologie-werkgroep toch echt een 
verrassing. 

Het jaar daarop liet de 
klappersteenvondst en de 
wetenschap dat daaruit in de 
vroege middeleeuwen op de 
Veluwe ijzer werd gewonnen, ons 
niet los. Eind 2016 wisten we het 
zeker: we gaan proberen ook aan 
‘ons’ klappersteen ijzer te 
onttrekken. In die wens speelde 
mee dat we met de bouw van de 
benodigde oven eveneens met 
leem te maken zouden krijgen en 
dan bij voorkeur ook uit eigen 
omgeving. 

Het lukte ons Janneke Zuyderwyk en 
Wilfred Mengerink, ervaren 
ovenbouwers en ijzerwinners, te strikken 
om ons met raad en daad bij te staan. 
Dat was niet eens zo moeilijk, want 
Janneke deed graag ervaring op met het 
winnen van ijzer uit klappersteen (i.p.v. 
uit moerasijzererts). Landgoed Welna gaf 
ons toestemming om een portie leem te 
halen uit een van zijn leemkuilen. De 
meeste leem groeven we uit de bodem 
van de kuil: niet alleen loodgrijs, maar 
ook loodzwaar en ‘vet’. In de wand een 
heel ander soort leem: droog, korrelig, 
geel. Het ene leem is dus het andere niet. 

Banen gevonden met klapperstenen 

Klapperstenen 

De bouw van de oven 
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In mei/juni van dit jaar bouwden we op twee zaterdagen, in de 
achtertuin van Geert Kuper, een bijna één meter hoge leemoven.  

Behalve de bouw van de oven komt er nog zo veel meer kijken bij 
ijzerwinning: houtskool klein maken, hout zagen en splijten, 
klappersteen roosten. Het was een kwestie van gestaag 
doorwerken, de sfeer was opperbest en in een soepele 
samenwerking wisselden we elkaar bij de diverse werkzaamheden 
af. 

   En toen moest het gebeuren, zaterdag 1 juli. 

 

Met een vuurslag en vuursteen maakte 
Janneke om half twaalf een vlammetje om het 
vuur in de oven te ontsteken. Anderhalf uur 
later was de oven vol gloeiend houtskool en 
heet genoeg om er de eerste klappersteen op 
te gooien. In 29 fasen van steeds anderhalve 
kilo houtskool en één kilo klappersteen 
verdween vulling voor vulling in de hitte, hoog 
gehouden door de deelnemers die bij 
toerbeurt de twee blaasbalgen in werking 
hielden, de hele lange dag door. 

Bij een ideale temperatuur van 1180° C 
smelten in de oven alleen de stenige 
verbindingen uit de klappersteen, de ijzer niet. 
Als vloeibare slak komen die reststoffen naar 
buiten stromen. Alleen…….aanvankelijk lukte dat bij ons niet zo goed. De inhoud moest heter, we 
moesten harder blazen. 

Ondertussen genoten we tijdens de kijkuren (12-16 uur) ruime belangstelling van publiek, onder wie 
veel KNNV-leden. We hadden gezorgd voor veel informatiemateriaal en wie van ons tijd had, gaf de 
geïnteresseerden tekst en uitleg. 

Graag hadden we nog een uurtje 
doorgestookt, maar tegen negenen 
was de houtskool op. Janneke en 
Wilfred ontmantelden de oven. Met 
veel vonken en vuurwerk viel ons 
noeste werk in grote en kleine 
brokken uiteen. Maar uit die 
roodgloeiende restanten houtskool 
haalden de beide ijzerwinners wel 
enkele mooie brokken wolf (ruw ijzer) 
naar boven. 
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<<<Het ontmantelen van de oven. 

 

 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hier gaat het om: wolf dat gesmeed kan worden >>>. 

Project geslaagd! 

Wat hebben wij er nu in geologisch opzicht van geleerd?  

Een aantal zaken: 

● hoe klappersteen zich heeft gevormd; hoe en waar klappersteen in de bodem voorkomt en hoe het 
hier is terecht gekomen; hoe je de ijzerverbindingen er aan kunt onttrekken 

● hoe, waar en waardoor je leem in de bodem aantreft; hoe leem zich laat verwerken. 

 

Op https://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/ijzerwinning-van-klapperstenen vind je in woord en 
beeld meer informatie over het project. Aangezien we nog materiaal over hebben èn omdat we 
weten dat het nog beter kan, doen we in voorjaar 2018 het hele proces nog een keer over. 

Tjada Amsterdam 
Foto’s: Herman Snoek 
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Controle vleermuiskasten in het Eperholt 
De eerste bosvleermuizen en vleermuizen boven een vogelnest 
 
In het Eperholt, een gemeentelijk bosgebied ten noordwesten van Epe, zijn eind 2015 veertien 
vleermuiskasten opgehangen. Zes daarvan zijn kokervormige houtbetonkasten (type: Schwegler 2FN) 
en acht zijn platte houten kasten (type: Bloemhof). 
Het doel van de kasten is informatie verzamelen over de vleermuissoorten die in het gebied 
voorkomen. De kasten hangen in groepjes van twee of vier kasten op vijf verschillende plaatsen.  
 
In 2016 zijn de kasten vijf keer gecontroleerd. Daarbij zijn gewone Grootoorvleermuizen en gewone 
Dwergvleermuizen aangetroffen. Bij de eerste controle in 2017 op 20 april worden ook alleen deze 
twee soorten gevonden. 

  
 
Op 24 augustus zien we bij de volgende ronde 
in een Schweglerkast zes Bosvleermuizen. De 
dieren zijn wakker en lijken al erg actief. Alle 
dieren kunnen uit de kast gehaald worden. We 
wegen en meten ze. Het blijken vijf vrouwtjes 
en één mannetje te zijn. 
 
 
 
 
 

 
 Geslacht  Onderarm Gewicht   
 Vrouw 46,4 mm 16  gram  
 Vrouw  44,8 mm 17  gram  
 Vrouw 43,6 mm 16  gram  
 Vrouw 43,6 mm 17  gram  
 Vrouw 45,2 mm 18  gram  
 Man  42,4 mm 14,5gram  
     
Dat past mooi binnen de maten die Dietz geeft: onderarm 38,0 – 47,1 mm, gewicht 13 -18 gram. 
 
Naast deze mooie waarneming treffen we in twee kasten van hetzelfde type vleermuizen aan boven 
een vogelnest. 
Eerst zien we een gewone Dwergvleermuis in die situatie, later een tiental gewone Grootoren. 
 

Het nest neemt zoveel ruimte in beslag dat de 
vleermuizen maar net te zien zijn. 
Door het spleetje ruimte dat over is, kan wel 
vastgesteld worden dat het om ongeveer tien 
dieren gaat. De dieren moeten aan de 
achterkant van de kast ruimte gevonden hebben 
om langs het nest naar boven te kruipen. 
 
 

Frans Bosch 
Eveline Drevijn 

Bosvleermuis 



19 
 

De Vermiljoenhoutzwam 
Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom soorten paddenstoelen die hier nooit eerder zijn 
gevonden plotseling verschijnen en zich fors uitbreiden. In sommige gevallen kan je dan spreken van 
een invasieve exoot. Een soort die door transport van goederen ons land bereikt en zich daar ten 
kostte van inheemse soorten uitbreidt Dat ligt wat moeilijker als de soort al in Europa voorkomt. De 
sporen kunnen ons immers over honderden kilometers afstand bereiken. Nog leuker is het als een nu 
in Nederland algemeen voorkomende soort ooit in je directe omgeving voor het eerst gevonden 
werd. Daar gaat het onderstaande verhaal over. Uit Coolia jaargang 13 (1967) no. 5, blz.92. 
 
“Enige keren per jaar ga ik naar een bos op Fortmond. Gelegen in een bocht van de IJssel tussen Wijhe 
en Olst, om er eens te kijken naar planten (er groeien nog bremrapen) en paddenstoelen. Zo ook op 
zondag 6 aug. 1967. Door de langdurige droogte waren er weinig paddenstoelen. Toch vond ik op een 
takje een klein korstzwammetje; prachtig rood gekleurd zowel aan boven- als aan onderkant. 
Thuisgekomen trachtte ik mijn vondst te determineren en kwam op Trametes cinnabarina. 
ln Lange's Paddestoelen, gids p. 70, werd echter vermeld dat deze soort in Nederland en ook In België 
niet is aangetroffen. Ik trok dus mijn determinatie (zonder microscoop) in twijfel en zond het 
zwammetje op naar Leiden. Groot was mijn verrassing 
toen ik van de heer Bas vernam dat het inderdaad 
Pycnoporus (Polyporus, Trametes) cinnabarinus was en 
voor zover in Leiden bekend de eerste vondst in 
Nederland. Volgens de Heer Bas komt deze soort, zij het 
zeldzaam en zeer verspreid, voor in Westfalen. 
Binnenkort ga ik natuurlijk nog eens in hetzelfde bosje 
kijken en ik hoop dat ik dan nog eens wat beter 
uitgegroeid materiaal naar Leiden kan sturen.” 
Heerde H.J.W. Langevoord-Dul.  
 

 
 
 
 
 
De Vermiljoenhoutzwam  
is een nu algemeen  
voorkomende knalrode houtzwam 
die zich veel laat zien op  
dode berken en lijsterbessen. 
Ik nodig de lezer uit om er eens naar 
uit te kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menno W. Boomsluiter 
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Waarnemingen 
PADDENSTOELEN IN JUNI  
Van Herman Snoek kregen we midden in de zomer foto’s toegestuurd van paddenstoelen met de 
volgende tekst: 

 
Op de warmste dag van de 
maand (22 juni) stond ’s 
morgens vroeg het 
Izabelkleurig breeksteeltje 
thuis in het gras.  
 
Na het middaguur moest hij 
het bij 32 graden in de zon 
opgeven, maar opvallend dat 
deze vanmorgen was 
opgekomen.  
 

 
 
VLINDERS 
Ook Lucie verraste ons op 26 juni met een bijzondere waarneming met begeleidende tekst: 
 
Vorige week in de Kroondomeinen hebben we deze prachtige Bosparelmoervlinder gezien. 
Het was in de buurt van het Cannenburgergat. 
 
“De bosparelmoervlinder leeft op grazige kruidenrijke en zonnige plaatsen in het bos en heeft in 
Nederland hengel als waardplant.” Bron: Vlinderstichting. 
 

Lucie Wessel 
En volgens Menno was het niet alleen deze Bosparelmoer, maar vlogen er nog veel meer.  
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KLIMOPBREMRAAP 
 
Egbert de Boer heeft klimop in zijn tuin staan. 
Dat hebben veel meer mensen. 
Maar wie heeft daar zo’n bijzondere soort als deze bremraap 
tussen staan?  
Hij komt hier al een aantal jaren voor, schreef hij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEENMARTERS 
 

 
 
 

 
Niet iedereen zal hier blij mee zijn…. 
 
Deze schatjes zaten om half vijf in de esdoorn bij mijn kapschuur. Een maand geleden hebben de 
ouders de Steenuilen beroofd van de eieren. Nu weet ik waarom deze schatjes zo voorspoedig 
opgroeien op mij erf. Aan eiwit geen gebrek! 

Adrie M. Hottinga 
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Van de redactie 
Foto voorpagina: 
Genomen door Anja Beekman-Wijngaards; ingestuurd voor deelname aan de fotowedstrijd met als 
begeleidende tekst: 
“Spin in web: foto gemaakt in ons weiland aan de Veluwsedijk in Emst. Het web was gemaakt tussen 
2 prikkeldraden, de mist was net opgetrokken, de zon scheen en de lucht was knalblauw. 
Foto gemaakt in september 2015”. 
 
Rectificatie 
Helaas is in de vorige Natuurklanken (2017 no.3) in het artikel ONDERHOUD OEVERZWALUWWAND  
per abuis op pag. 19 vermeld: vrijwilligers van vereniging Het Groentje. Dat moet zijn vrijwilligers van 
de Stichting Landschapselementen Elburg  (www.landschapselementenelburg.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In Down to EARTH, 
een uitgave van 
Vereniging 
Milieudefensie, 
worden onder de 
noemer:  
“De Activist “ al 
enige jaren twee 
mensen 
geportretteerd  
die zich op een 
bijzondere manier 
bezighouden met 
het milieu en 
aanverwante zaken.  
 
Eén van de twee 
activisten uit het 
laatste nummer is 
tot onze verrassing  
Egbert de Boer.  
Al jaren lid van de 
KNNV en ook al 
jaren de 
coördinator van de 
Plantenwerkgroep. 
 
Egbert, 
gefeliciteerd! 

http://www.landschapselementenelburg.nl/
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<<<Tjada Amsterdam 
houdt het proces goed in 
de gaten. 
Foto: Mariet van Gelder 
 
 
 
Fotowedstrijd: 

De foto is van Anja  
Beekman-Wijngaards. 
Een mooi herfstplaatje. 
Tekst van Anja : 
De vliegenzwammen 
groeiden vorig jaar 
langs het nieuwe 
fietspad aan de Grift 
tussen Emst en Epe. 




