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Stuurpraat 
2018 loopt ten einde en het eerste nummer van 2019 ligt alweer voor u. Eind november is dit 
nummer voorbereid en gemaakt. Steeds weer een uitdaging om een actueel, interessant en ook nog 
mooi nummer te maken. Dit jaar hebben we besloten om de jaarverslagen van de werkgroepen niet 
meer op te nemen in Natuurklanken. Deze zijn nu te vinden op onze website. 
Het algemene jaarverslag staat er wel in. Dit wordt behandeld op de ALV, die gehouden zal worden 
op 14 februari 2019. In de agenda van de ALV kunt u zien dat we weer een bestuurlijk deel voor de 
pauze hebben en na de pauze een lezing. 
Annemiek van Loon, bomenconsulent in Epe, zal ons meenemen in de wereld rond de boomwortels. 
Een wereld die vol zit met buizen, kabels en stenen en welke invloed dit heeft op de bomen. 
De financiële stukken en het geactualiseerde meerjarenplan komen op de website te staan, maar 
kunnen ook bij de secretaris opgevraagd worden. 
 
Eén van de doelen van 2018 was om de KNNV meer bekendheid te geven en zo mogelijk meer leden 
te krijgen. Dit is zeker gelukt. Regelmatig hebben onze activiteiten de krant gehaald en onze website 
werd goed bezocht. Ons totale ledenbestand is gegroeid met 7 leden en de meesten zijn lid van een 
werkgroep geworden. 
 
Leden herinneren aan het op tijd betalen van hun contributiebedrag is iets wat we liever niet doen, 
maar helaas wel nodig. Misschien voor U een goed voornemen om dit afdoende te regelen, 
bijvoorbeeld door een automatische incasso. 
Fijn dat  veel leden de contributie “gewoon” overmaken. “Gewoon” een woord dat we vaak 
gebruiken, maar een enorme impact kan hebben. “Gewoon” Natuurklanken maken, “gewoon” 
bezwaar aantekenen tegen ongewenste ontwikkelingen, of “gewoon” coördinator zijn van een 
werkgroep, niet zomaar even, maar over alles moet goed worden nagedacht. 
Het bestuur van de landelijke KNNV  bestaat momenteel nog maar uit 2 leden en we zijn “gewoon” 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ik schrijf bewust “we”. Immers: het hoort tot de 
medeverantwoordelijkheid van alle leden dat er een landelijk bestuur is. 

 
2019, een heel nieuw jaar om te genieten van onze 
hobby en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen 
voor onze leefomgeving. Klimaatadaptatie, 
natuurinclusieve landbouw, ontstening en vergroening 
van stedelijke gebieden en ga zo maar door. Dagelijks 
horen we erover. Het landelijke jaarthema voor 2019  
blijft: “Bescherm de natuur in je eigen omgeving”. Hier 
in Epe en Heerde dragen we zeker ons steentje bij. 
 
Onze eerste bijeenkomst zal zijn de 
Nieuwjaarswandeling op 13 januari, startend vanuit 
Wapenveld richting Zwolse bos en Petrea (zie algemeen 
programma). 
 
Een natuurrijk 2019 toegewenst! 
 

Wietske van Apeldoorn 
 
Petrea 
foto:Tjada Amsterdam 
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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 14 februari 2019 - Aanvang 20.00 uur 
in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162HA Epe. 

AGENDA:  

1. Opening  
2. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018, conceptverslag in 
 Natuurklanken 2018 - nr.2 
3. Bestuursverkiezing.   
 Ron Roovers - Penningmeester- is aftredend en herkiesbaar. 
4.    Algemene mededelingen  
 - afdelingspluim  
 - landelijke en gewestelijke/provinciale KNNV  
5. Jaarverslag KNNV Epe-Heerde 2018 (Natuurklanken 2019 – nummer 1)  

6. Financiën 
 - verslag penningmeester 2018 
 - verslag kascommissie 2018 
 - begroting 2019 
 - benoeming nieuwe kascommissie 
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 15 februari 2019, voorafgaand aan de  
       Beleidsraad vanwege de landelijke Statutenwijziging. 
 Vertegenwoordiging onze afdeling.  
8. Bijstelling Meerjarenplan (bijlage staat op de website bij informatie voor de leden)   
9.    Jaarplannen werkgroepen 
       -de verslagen van 2018 staan op de website.  
       -de plannen/programma’s voor 2019 staan in Natuurklanken 2019 – nummer 1 
       Gezamenlijke activiteiten  
       Algemeen programma 
 Nieuwjaarswandeling 13 januari 2019 
 1000 soortendagen – oktober 2019   
10. Communicatie (Natuurklanken, facebook, website) 
11. Rondvraag * 
12. Pauze  
13. Een interessante lezing/presentatie door Annemieke van Loon - Bomenconsulent 
       Annemiek heeft zich o.a. sterk gemaakt, samen met “Ons mooi Epe”, voor het behoud van       
 bomen aan de Heerderweg. Zij gaat spreken over “Bomen in de dynamiek van de stad: er 
 speelt zich veel af in stedelijke gebieden. Vooral onder de grond is het druk: wegfunderingen, 
 kabels en leidingen, bezinkbassins en steeds meer ondergrondse containers. Waar laat een 
 boom zijn wortels en hoe kunnen wij hier rekening mee houden?” 
14. Sluiting  

 
*Vragen voor de rondvraag zo mogelijk voor 5 februari 2019 schriftelijk indienen bij de secretaris: 
Secretaris@epe-heerde.knnv.nl of Norelholtweg 4, 8161 NA Epe. 
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website. 
De bijlagen zijn vanwege de omvang op de website gezet bij “Informatie voor leden” evenals het 
Meerjarenplan.   
Als u ze zelf wilt ontvangen stuurt de secretaris deze graag digitaal toe. 

Yvonne Zeegers 

mailto:Secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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Jaarverslag 2018 KNNV Epe-Heerde  
Leden  
Eind 2018 stonden er 127 leden, 24 huisgenoten, 1 jeugdlid en 2 tientjesleden ingeschreven in het 
ledenregister.  
Onze afdeling heeft dit jaar een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
Bestuur  
In de algemene ledenvergadering is Wim Oosterloo herkozen als Algemeen Bestuurslid.   
Loes Jansen-de Smidt heeft haar functie na 2 termijnen, als Algemeen Bestuurslid, neergelegd.  
Haar plaats is ingenomen door Jenneke Kamphuis.  
Ongewijzigd: Wietske van Apeldoorn- Voorzitter, Ron Roovers- Penningmeester en Yvonne Zeegers- 
Secretaris.  
 
Algemene ledenvergadering  
Op 15 februari 2018 is de Algemene Ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 30 leden. 
Belangrijke punten waren het verkrijgen van de Anbi-status – en hiermede ook de aanpassing van 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement, Meerjarenplan, de financiën en de begroting, activiteiten 
m.b.t. diverse projecten, de contacten met de gemeenten Epe en Heerde en de ontwikkelingen van 
het samengaan van KNNV met IVN.  
Bea Claessens, gastvrouw van het Heerderbos, heeft een boeiende presentatie verzorgd over haar 
werkzaamheden die er voor zorgen dat in de Heerderbossen Flora en Fauna op zo goed mogelijke 
wijze beheerd worden.  
 
Bestuursvergaderingen  
Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste punten die zijn besproken 
betroffen:  

 Voorbereiding en evaluatie van de diverse activiteiten  

 Financiën  

 Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de 
Vertegenwoordigende Vergadering komen en die meegenomen worden in het programma 
van KNNV Epe-Heerde  

 Meerjarenplan  

 Natuurklanken, facebook, e-mail en website  

 Activiteiten Natuurbescherming, Natuurbeheer  

 ANBI – wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – de nieuwe Europese 
Privacywetgeving 

 Contacten met de gemeente Epe en de gemeente Heerde 
 
Commissies  
Kascommissie 
De Kascommissie bestaat dit jaar uit Menno Boomsluiter en Arrienne Bosch  
  
Programmacommissie  
Yvonne Zeegers organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende bijeenkomsten: 
22 maart  2018 Lezing   Het Vossenbroek – door Bauke Terpstra 
28 september  2018 Lezing        Flora en Fauna van Noord- en Midden Spanje – door Leo Knol 
25 oktober      2018 Lezing        Communicatie in de Natuur – door Atze Oskamp   
29 november  2018 Lezing   Vogels van de IJsseldelta – door Herman van der Hart 
11 december     2018 Lezing        Het grondwater van de Veluwe – door Flip Witte 
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Daarnaast stonden op het programma:  
14 januari  2018   Nieuwjaarswandeling Buurtschap Wiesel en receptie   
01 februari  2018   Werkgroepenavond 
15 februari  2018   Algemene Ledenvergadering  
11/12 mei  2018   1000-soortendagen bij de Nijensteen te Veessen 
09 juni  2018   Gewestelijke excursie Landgoed Tongeren 
  
Public Relations – website en facebook 
De PR en de website worden door Herman Snoek verzorgd. 
Facebook wordt door Ron Roovers bijgehouden. 
 
Evenementencommissie  
Margriet Maan, Mia Leurs, Geert Kuper, Lita Keuskamp, Arrienne Bosch en Ron Roovers vormen de 
Evenementencommissie.  
De commissie heeft aan de volgende activiteiten deelgenomen: 
01 februari  2018  De commissie presenteert zich op de Werkgroepenavond 2018.  
08 maart  2018 Duurzaamheidsmarkt in de Noordgouw in Heerde.  
                                           Het thema was “De Duurzame Tuin” en voorbeelden daarvan werden in het 
   klein getoond met talloze raadgevingen en tips. 
01 augustus 2018     Bijenmarkt te Epe. Het was een zeer geslaagde markt op de nieuwe locatie, 
   namelijk aan de zijkant van de reguliere markt, waardoor er veel  
   belangstelling was. Met name van toeristen.  
08 september  2018     Jaarlijkse Pleinmarkt in Epe. Georganiseerd door het Cultureel Platform Epe 
   geeft deze markt plaatselijke verenigingen en stichtingen de gelegenheid zich 
   te presenteren en te promoten.  
 
Commissie natuurpad 
Er wordt veel gewerkt in de gemeentebossen, met grote machines. Dat heeft zijn weerslag op de 
werkzaamheden van het natuurpadteam. Er verdwijnen bomen en planten, zodat de teksten in de 
pad-kastjes regelmatig vernieuwd moeten worden. In Epe was het pad verlegd.  
Het Natuurpad-boekje wordt goed verkocht bij TIP en de VVV. We hebben een excursie 
georganiseerd voor de vrijwilligers en de medewerkers van TIP en de Wereldwinkel in Heerde. 
We prijzen ons gelukkig dat Jenneke Kamphuis ons team komt versterken. Zij controleert regelmatig 
het Heerder natuurpad. Zij neemt die taak over van Marchien en Hein te Velde, die we hartelijk 
bedanken voor hun jarenlange trouwe dienst. Tjada Amsterdam zwaait de scepter over het Eper pad.  
 
Andere activiteiten 
Cursussen 
- Workshop IJzer winnen door werkgroep Geologie en Landschap  
De werkgroep hield een geslaagde workshop ijzer winnen uit klappersteen, waaraan 
geïnteresseerden uit het hele land deelnamen. De hoofdactiviteiten speelden zich af bij het museum 
Hagedoorns Plaatse, waar de bouw van de leemoven en smeedhaard, vervolgens het smeden van 
een wolf van vorig jaar en het stoken van de klappersteen tot nieuwe wolven ruime publieke 
belangstelling trok. Onderzoekers van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed hebben de materialen, 
(afval)producten en bodems uitvoerig bemonsterd voor (later) onderzoek.  
 
- Minicursus Vlinders herkennen 
Op 31 juli en 5 augustus werd een minicursus Dagvlinders Herkennen georganiseerd, bestaande uit 
een avond theorie en een halve dagexcursie. Wegens grote belangstelling is er op 5 en 8 september 
een tweede cursus georganiseerd.  
Tijdens de halve dagexcursies werden wij gastvrij ontvangen door Edwin van den Elsaker, eigenaar 
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van de Heemtuin Refugium te Emst. Dank aan Loes Jansen, Herman Snoek en Yvonne Zeegers die op 
vakkundige wijze de cursus hebben verzorgd. 
De cursussen waren allen zeer succesvol en hebben veel aandacht in de pers gekregen. 
 
-Wandelingen  
Onder leiding van Wim Oosterloo gaan elke eerste dinsdag van de maand ongeveer 15 deelnemers 
op pad voor een route van 4 tot 7,5 kilometer,telkens in een ander gebied in onze regio. Regelmatig 
wordt er even stil gestaan bij een paddenstoel, een vogel, een plant, of welk opvallend object dan 
ook. Dit met aandacht voor het bijzondere, of mooie landschap. Het is een heterogene groep wat 
betreft kennis van flora, fauna en landschap. Dus leerzame wandelingen, ook wat betreft de 
gebieden. Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen.  
06 februari  2018  Horsthoekerbeken Heerde  
06 maart  2018 Rond de Renderklippen bij Heerde  
03 april  2018 Rond de Gortselse heide  
01 mei  2018 Noordelijk deel van landgoed Tongeren  
05 juni   2018 Westelijk van Emst, een deel van het Schaverensepad  
03 juli   2018 Deel van het Markluiderpad bij Oene  
07 augustus 2018 Tongerense heide vanaf parkeerplaats Boerweg  
04 september 2018 Het Woudhuis bij Apeldoorn  
02 oktober 2018 De Dellen, combinatie van verschillende routes  
06 november 2018 Hattem, Algemene veen, Hezenbergersluis, Hoenwaard e.d.  
04 december 2018 Epe, buurtschap Dijkhuizen 
 
-Tuinambassadeur 
De activiteiten staan op een laag pitje. 
 
Werkgroepen/commissies en contactpersonen  
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:   

 Geologie en Landschap (coördinatie Tjada Amsterdam)  

 Insecten (coördinatie Gerard Plat)  

 Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)  

 Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)  

 Planten (coördinatie Egbert de Boer)  

 Vogels (geen vaste coördinator)   

 Zoogdieren (coördinatie Frans Bosch) 

 Evenementen (contactpersoon: Margriet Maan) 

 Natuurpad (contactpersonen: Tjada Amsterdam en Margriet Maan) 
 

Daarnaast zijn er contactpersonen voor:  

 Tuinambassadeurs: Elly ter Stege   

 Wandelingen: Wim Oosterloo 
 
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten en 
interessante excursies Meer informatie hierover in Natuurklanken en op de website.  
 
Natuurbeheer en Natuurbescherming 
▪ Bomenteelt Oranjeweg bij Emst  
De Buurte BV heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de teelt van kerstbomen en lage 
bomen aan de Oranjeweg in Emst. Direct na de aanvraag hebben we onze bezwaren tegen de 
aanvraag, bij de gemeente kenbaar gemaakt. Een officieel bezwaar kan pas tegen een verleende 
vergunning worden ingediend. Na de vergunningverlening hebben we dan ook opnieuw bezwaar 
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gemaakt. Samen met de Bekenstichting en de Vereniging Milieuzorg Epe hebben we een gesprek 
gevoerd met de gemeente Epe, waarbij ook de aanvragers betrokken waren. Dit en de bezwaren 
hebben er toe geleid dat een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Behandeling in de 
Bezwarencommissie is dan ook uitgesteld. De officiële brieven staan op de website.  
 
▪ Kaplijst gemeente Epe  
Sinds dit jaar zijn we betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke kaplijsten (voorjaars- en 
najaars-kaplijst) van Epe. Wij krijgen een overzicht van de door de gemeente te kappen bomen met 
reden van kappen, al dan geen aanplant e.d. Ook hebben we toegang tot het gemeentelijke 
automatiseringssysteem van bomen. Wij kunnen onze op- en aanmerkingen op de kaplijsten bekend 
maken voordat behandeling ervan in de raad plaatsvindt. Het is uniek dat de gemeente ons hierbij 
betrekt. Aangegeven is dat we eventueel alsnog formeel bezwaar zullen maken als er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met onze op- en aanmerkingen.  
 
▪ Hoofdweg Emst  
Wij hebben bezwaar ingediend tegen de (voorwaardelijke) omgevingsvergunning van de gemeente 
Epe voor de kap van bomen langs de Hoofdweg in Emst. Toelichting heeft plaatsgevonden in de 
bezwarencommissie. De gemeente heeft onze bezwaren niet gehonoreerd. Wij hebben de procedure 
niet verder doorgezet gezien de kosten en de geringe kans van slagen. Wel zijn we in gesprek 
gebleven met de gemeente over het project. De officiële stukken staan op de website. 
  
▪ Uitbreiding gebruik motorcrossterrein Heerde  
We hebben een petitie ondertekend, gericht aan de gemeenteraad, om geen uitbreiding van de 
openstelling van het motorcrossterrein toe te staan.  
  
▪ Ontwikkelingen in Landschapszone Hoogwatergeul, de Renderklippen en Natuurbegraafplaatsen in 
Wapenveld worden gevolgd. 
 
Natuurklanken  
In 2017 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers 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 een netwerk van bezorgers geregeld. Natuurklanken wordt zoveel mogelijk 
digitaal verstuurd naar leden en relaties. Er is diverse malen de nadruk gelegd op het ontvangen van 
een digitaal verzonden uitgave, met als voornaamste reden: de kosten beperken. 
 
Vertegenwoordiging  
Het bestuur is aanwezig geweest op de landelijke en gewestelijke vergaderingen. 
De indeling van KNNV-afdelingen naar gewest bestaat niet meer, we gebruiken nu een provinciale 
indeling.  
 
Contacten met gemeenten  
De contactpersonen voor gemeentezaken, zoals beleid en omgeving zijn voor Heerde: Mariet van 
Gelder en Adrie Hottinga. Voor Epe zijn dit Elly ter Stege (tuinambassadeurs) Gerard Plat 
(insectenwerkgroep), Wim Oosterloo en de secretaris. De voorzitter Wietske van Apeldoorn heeft 
een goed en regelmatig contact met beide gemeenten. 
Er is in september een gesprek geweest met de gemeente Heerde. In december met de gemeente 
Epe. Daarnaast is er regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeenten. Onderwerpen van 
overleg zijn o.a. beheer en onderhoud van bermen en houtwallen, bomenkap, vlindervelden en 
lopende projecten. 
De goede contacten leiden er ook toe, dat KNNV Epe-Heerde een gemakkelijke ingang bij beide 
gemeenten heeft.   
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Contacten met andere organisaties  

 IVN Apeldoorn, Zwolle  

 KNNV Apeldoorn 

 IVN Apeldoorn en IVN Gelderland  

 Staatsbosbeheer  

 Floron  

 Sovon  

 Ravon  

 Vereniging Milieuzorg Epe VME  

 Vereniging Landschap en Milieu Hattem VLMH  

 Vlinderstichting  

 Kerkuilenwerkgroep Veluwe  

 Zoogdierenvereniging 

 Gelderse Natuur en Milieu Federatie  

 Landschapsbeheer Gelderland  

 BLWG  

 OME (Ons Mooi Epe) 

 Belangen Federatie gemeente Epe 
  

In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties, natuur-
beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumente en voor de 
gemeenten Heerde en Epe.  
 
Uitwisseling tijdschriften  

 Afdelingen van KNNV - Provincie Gelderland 

 Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken  

 Rijksherbarium  

 Gelders Landschap en Kastelen 
 
Gegevensverspreiding  

 Floron   

 Sovon  

 Ravon  

 Rijksherbarium  

 Nederlandse Mycologische Vereniging   

 Vlinderstichting  

 Trekvlinderregistratie  

 Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering   

 Waarneming.nl en telmee.nl   

 BLWG 
Yvonne Zeegers, secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindejaarsplantenjacht, een jaarlijks terugkerende 
activiteit van de plantenwerkgroep. Dit jaar wordt het 
gehouden op zaterdag 29 december. 
Start 13.00 uur in nieuwbouwwijk de Klaarbeek Epe. 
Info: edeboer@planet.nl  

Middelste bonte specht 
Foto: Mattijs Bootsma 

mailto:edeboer@planet.nl
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Algemeen Programma 
10 en 12 januari 2019    Minicursus Tuinvogels Herkennen 
In samenwerking met Vogelbescherming Nederland geeft de KNNV afdeling Epe- Heerde een 
minicursus Tuinvogels Herkennen. Docent is Gerjan Petter. 
Leer in één avond en een excursie de tuinvogels herkennen en hoe je vogels in jouw tuin krijgt. 
Na deze minicursus kan je succesvol meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling in het weekend van 
25, 26 en 27 januari 2019. Deze cursus is geschikt voor deelnemers die meer van tuinvogels willen 
weten. Maar zeker ook voor beginnende vogelaars. 
Bijeenkomst:  donderdag 10 januari 2019 om 20.00 uur 
Excursie:  zaterdag 12 januari, om 09.00 uur 
Locatie:              Vrieze's erfgoed Molen de Vlijt, Grote weg 54, Wapenveld 
Kosten:  KNNV/IVN leden 5 euro, niet leden 7,50 
Contactpersoon/aanmelden: Yvonne Zeegers, secretaris@epe-heerde.knnv.nl 
 
13 januari 2019 Nieuwjaarswandeling  
Op zondagmiddag 13 januari 2019 houden we onze Nieuwjaarswandeling ten zuidwesten van 
Wapenveld.  
Start wandeling: Op de parkeerplaats aan het einde van de Wapenveldseweg (zandweg) ten 
zuidwesten van Wapenveld. We starten hier om 14.00 uur.  
De parkeerplaats ligt aan het eind van de Wapenveldseweg, een zijweg van de Groteweg net onder 
Wapenveld. Vlak voor het hek “Staatsbosbeheer” is een ruime parkeerplaats bij het voormalige 
pompstation in het Zwolse Bos.  
De wandeling is ongeveer 5 km en loopt achter De Polberg, via het Wapenvelderzand, Petrea en het 
Ennerveld. Via de voormalige boerderij op Petrea lopen we terug naar de parkeerplaats.  
Om 16.00 uur houden we onze nieuwjaarsreceptie in Tapperij Teun, Nachtegaalweg 1 in Wapenveld. 
De Tapperij ligt in de hoek Groteweg met Nachtegaalweg. Bij de tapperij kun je parkeren.  
Om de kosten te drukken vragen wij voor de receptie een bijdrage van bijvoorbeeld euro 3,-- p.p. 
Graag opgave als je deelneemt aan de wandeling en/of receptie.  
Opgave bij Yvonne Zeegers, secretaris@epe-heerde.knnv.nl -tel.: 0578 620505 
 
31 januari 2019 Werkgroepenavond 
Ook dit jaar openen we weer met de werkgroepen avond. Alle werkgroepen geven een korte 
presentatie van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Er zullen langer lopende projecten en 
monitoringsgegevens gepresenteerd worden. Het wordt weer een volle 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  
 
05 februari 2019 Wandelen met Wim 
Wim Oosterloo organiseert een maandelijkse wandeling. Elke eerste dinsdag van de maand gaat men 
op pad voor een route van ca. 5 kilometer, telkens in een andere gebied tussen Hattem en 
Apeldoorn. Dit betekent dat er regelmatig even stil wordt gestaan bij flora, fauna en landschap. 
Binnen de groep is hier in de meeste gevallen voldoende kennis aanwezig. Het zijn leerzame 
wandelingen.  
Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen. 
Opgave deelname wimoosterloo@kpnmail.nl. Enkele dagen voor de wandeling ontvangt U per  
e.mail de informatie over vertrekplaats en korte beschrijving van de wandeling. 
 
14 februari 2019  Algemene ledenvergadering  
De algemene leden vergadering wordt gehouden in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, 

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
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Beekstraat 33, 8162 HA te Epe.  
U bent van harte uitgenodigd om met het bestuur van gedachten te wisselen over het afgelopen jaar 
2018 en de plannen voor 2019. De uitnodiging en agenda staan elders in dit blad. 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering februari 2018 staat afgedrukt in de 
Natuurklanken van 2018 nr.2. 
Plaats:   Regenboogkerk 33, 8162 HA te Epe 
Aanvang:  20.00 uur 
 
05 maart 2019  Wandelen met Wim 
Zie voor de informatie onder de wandeling met datum 06 februari 2019 
 
16 maart 2018  Lezing en excursie – werkgroep Geologie & Landschap 
Het Uddelermeer is in de zomermaanden een toeristische trekpleister, maar ligt in deze periode 
verstild in het landschap. Het is een pingoruïne, een overblijfsel uit de laatste ijstijd (Weichselien, 
115.000-10.000 jaar geleden). In Nederland heerste in die tijd een toendraklimaat met een 
permanent bevroren, kale bodem en zandstormen. Op zwakke plekken stuwde in de ijsbodem 
grondwater omhoog. Dat bevroor en groeide door de voortdurende aanvoer van onderaf uit tot een 
ijslens, half ondergronds, half bovengronds. Toen het warmer werd, smolt de ijslens en liet in het 
landschap een gat achter waarin water bleef staan.  

Het Uddelermeer is van oorsprong 17 meter diep. Op de bodem heeft zich de afgelopen 10.000 jaar 
een dik pakket organisch materiaal opgehoopt, waardoor een waardevol vegetatiearchief is 
opgebouwd. Het Uddelermeer spreekt ook cultuurhistorisch tot verbeelding door de Hunneschans 
die er tegenaan schurkt. Het nabij gelegen Bleekemeer is eveneens een pingoruïne, maar ligt er 
minder fraai bij.  

De werkgroep Geologie en Landschap heeft samen met de werkgroep Sprengen en Beken van de 
KNNV Apeldoorn een lezing en excursie voorbereid. De lezing wordt gegeven door Anja Verbers, 
fysisch geograaf en een autoriteit op het gebied van pingoruïnes. Ze is projectleider van het Pingo 
Programma van Landschapsbeheer Drenthe.  

Na de lezing wandelen we naar en langs het Bleekemeer en het Uddelermeer.  
Locatie:  Uddel, zie verdere details op de site KNNV Epe-Heerde  
Tijdstip:               Lezing 13.30 uur, wandeling 15.30 uur (duur ca. 1 uur) 

Yvonne Zeegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Wandeling met Wim  
              Hattem oost  
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Programma Plantenwerkgroep 
Nog drie maanden, dan zit het winterprogramma er alweer op! Het determineren van vers 
plantenmateriaal zal niet meer lukken en daarom gaan we de komende maanden werken met 
gedroogd plantenmateriaal.  
Wat ook aan bod zal komen is het bekijken van foto’s van bijzondere planten uit binnen- en 
buitenland met behulp van een beamer. Tenslotte worden de natuurbeheer van de omgeving en de 
taak die de KNNV daarin kan vervullen, besproken. 
 
Data: 28 januari, 25 februari, 25 maart. Aanvang 19.30 uur in de Suite van het Kulturhus Epe.  
 
Wil je een van onze winteravonden bijwonen? Neem dan even contact op met de coördinator: 
Egbert de Boer via edeboer008@planet.nl 
Ook leden van andere werkgroepen zijn van harte welkom. 

Hetty Verstraaten 
 

Programma Werkgroep Geologie en Landschap 
Thema: water  
31 januari:  werkgroepenavond: powerpresentatie met terugblik over 2018 en vooruitblik op 2019; 
Zo mogelijk kleine expositie van vondsten. 
Februari:      binnenbijeenkomst Kulturhus, nog nader in te vullen (bijv. bespreking vondsten, paar 
korte interessante video’s)  
16 maart:     lezing over pingoruïnes, door Anja Verbers, projectleider Pingo-programma Drenthe; 
aansluitend een excursie langs Uddelermeer en Bleekemeer, Uddel  
April:             bezoek Watermuseum plus wandeling park Sonsbeek Arnhem  
Mei:              excursie de Fliert en oud IJssellandschap Terwolde, olv Evert Kluin 
Juni:              bezoek aan  Waddencentrum, Afsluitdijk 
September: 1000-soortendag, mogelijk langs de Grift 
Oktober:      weteringen en landschap,  Waterschap Vallei Veluwe 
November:  fossielen en stenen zoeken in Azewijnse Broek 
December:   hydroloog Vitens  ???? 
 
In januari presenteren we (met powerpoint en film) in Steenwijk ons ijzerproject bij de 
geologiewerkgroep van de KNNV-afdeling Noordwesthoek. 

 Tjada Amsterdam 
 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep  
Op dit moment is het programma voor 2019 nog niet gereed. We gaan in de tweede helft van het 
jaar weer de nodige inventarisaties in het gebied uitvoeren en enkele determinatie- of thema-
avonden organiseren. In oktober ook weer de jaarlijkse publieksexcursie. En natuurlijk doen we mee 
met de 1000 soortendag. In de volgende Natuurklanken komt het overzicht en natuurlijk staat het 

programma op de website als het is vastgesteld.  
 
Ook niet-werkgroep leden zijn welkom. Handig is om dan vooraf even contact 
op te nemen (zie de pagina met de werkgroepen achterin). 
 

Herman Snoek 
 

Stevige russula   
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Programma insectenwerkgroep 
 Werkgroepavonden :  
18 februari – Presentatie Henk van de Spek 
18 maart – Mini cursus rupsen. 
Harm Werners en Ati Vijge hebben deze cursus, met groot succes, ook al bij afdeling N.W.Veluwe 
gegeven. Harm verzorgt de algemene inleiding over rupsen en Ati gaat ons leren hoe we met de 
rupsenzoektabel  van de Vlinderstichting kunnen werken. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationstraat25, Epe. 
Opgave bij Gerard Plat g.plat@chello.nl of 0341-253583. 
Graag een bijdrage van 5 euro  in de kosten. 
 
21 oktober  en 18 november -  
Alle avonden zijn in het Kulturhus in Epe op de Spoorzolder en beginnen om 20.00 uur. 
 
Buitenseizoen. 
Zondag 3 februari om 10.00 uur. 
Eitjes zoeken sleedoornpage. Startpunt bushalte bij de ingang van de wijk Klaarbeek. 
In 2019 gaan we ook weer inventariseren langs de dijk van de “Landschapszone Hoogwatergeul” 
hiervoor gaan we excursies houden in dat gebied.  
Het schema ziet er als volgt uit: 
  2x per maand op donderdag om 11.00 uur bij goed weer.  
  Verzamelen bij de Tolbrug. Eerste keer donderdag 2 mei. Altijd even bellen. 
 
Algemene excursies. 
Op verschillende plaatsen alle insecten. Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt voor publiek. 
Zaterdag 27 april. Algemene insectenexcursie naar het Vossenbroek. 
Zaterdag 25 mei. Algemene insectenexcursie Smitsveen.  
Zaterdag 29 juni. Algemene insectenexcursie Speulderveld. 
Zaterdag 27 juli.  Algemene insectenexcursie Nijensteen en landschapszone Hoogwatergeul 
Zaterdag 31 augustus. Algemene insectenexcursie Woesterberg en omgeving 
Zaterdag ? September. Kuinderbos of ander excursiedoel i.s.m. plantenwerkgroep (moet nog 
afgesproken worden). 
Verder met Carolien afstemmen voor excursies naar Kroondomein voor Bosparelmoervlinder en 
Tauvlinder en eventueel ook voor de Kleine heivlinder in het Kootwijkerzand. 
Alle excursies beginnen om 11.00 uur en het startpunt moet nog gepland worden. 
 
 

Retentievijvers Oranjeweg: 
Libellen: volgens methode libellenmonitoring  
Twee wekelijks als weersomstandigheden goed zijn op donderdag, 
om 11.00 uur 
Eerste keer afwijkend woensdag 1 mei. Altijd even bellen! 
 
Nachtvlinders: aan de vooravond van de 1000- soorten dag in oktober. 
Volg de website voor het juiste tijdstip. 
 

Gerard Plat 
 

Een zweefvlieg 

mailto:g.plat@chello.nl
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Programma Mossenwerkgroep 
Als het weer het toelaat gaan we inventariseren op de zaterdag middagen van 16 februari, 23 maart 
en 13 april. Waar we naar toe gaan wordt nog bekend gemaakt. 
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met: 
marietvangelder@live.nl  
 

Programma zoogdierwerkgroep  
De zoogdierwerkgroep is geen werkgroep. Er vinden wel een aantal activiteiten met zoogdieren als 
middelpunt van de belangstelling. De activiteiten worden door andere verenigingen georganiseerd; 
de resultaten worden daar gemeld. Vaak nemen er wel een of meerdere leden van de afdeling aan 
de activiteiten deel. 
 
Het voornemen is om in 2019 de activiteiten, die in 2018 ondernomen zijn, voort te zetten: 
-braakballen onderzoeken  
-kerkzoldertelling vleermuizen 
-controle vleermuiskasten 
-vleermuis tellingen in winterverblijven 
-deelname aan 1000-soortendag: organiseren vleermuisexcursie, controle aantal 
  vleermuiskasten en het noteren van zoogdieren tijdens de vogelexcursie. 

Frans Bosch 
 

Programma Vogelwerkgroep 

 Kwartaal bijeenkomsten in Eper gemeentewoning 
 Afronding rapport Schaveren: Arrienne Bosch; Wim Oosterloo en Adrie Hottinga 
 Deelname 1000 soorten dag? Wie, wat waar? 
 Deelname nationale vogelweek vogelbescherming? Koppeling aan 1000 soortendag? 
 Inventarisatie Steenuil in gem. Heerde i.s.m. met vrijwilligers STONE. 
 Deelname ganzentellingen. 
 Deelname tellingen huiszwaluw- en oeverzwaluw kolonies. 
 Vogelreis? 
 Deelname slaapplaatstellingen ganzen en grote zilverreigers 
 Deelname aan de maandelijkse watervogeltelling Heerderstrand – Matthijs Bootsma 
 Deelname MUS telling in Wapenveld via SOVON – Gerjan Petter 
 Winterexcursie tussen kerst en oudejaarsdag, bestemming n.n.b. 
 Bezoek SOVON dag( individueel) 
 PTT telling: 2 x en stamppot buffet, datum n.n.b. Organisatie Henk van Gelder. 

Frans Bosch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casarca  
Foto: Matthijs Bootsma  

mailto:marietvangelder@live.nl
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Natuur educatie op scholen 
 Met kennis over en beleving van de natuur kun je niet vroeg genoeg beginnen.  

 
Met dit uitgangspunt is de Gemeente Epe eind 2017 naar het IVN Gelderland gestapt. Het IVN heeft 
veel ervaring met natuurlessen op scholen. Voorstel was om, gezien het succes van een eerder 
schoolproject, een natuurmenu samen te stellen. Dit bestaat uit een aantal A4tjes, met daarop elk 
een voorstel voor een onderwerp.  
In een eerdere bijeenkomst zijn zowel de diverse  “groenorganisaties” als de scholen in en rondom 
Epe benaderd om vraag en aanbod aan te geven.  Vanuit de KNNV afdeling Epe-Heerde hebben Ida 
Visser en Henk van der Spek dit idee opgepakt. Ida heeft een vijftal onderwerpen samengesteld en 
Henk van der Spek heeft zich toegelegd op het uitzetten.  
van Natuurpaden, met opdrachten en wetenswaardigheden. 
Om die reden zaten op 12 september jl. vertegenwoordigers van de gemeente Epe, onder wie 
wethouder duurzaamheid Jan Aalbers, aan tafel met o.a. KNNV, IVN, Bijenvereniging, VME  en 
leerkrachten van een aantal basisscholen in Epe. 
 
Na kennismaking en uitleg over de middag werden vraag en aanbod bij elkaar gebracht om een begin 
te maken met dit natuurmenu voor de scholen. Frans Bosch, vanuit het VME, demonstreerde het 
uitpluizen van een braakbal, Henk van der Spek vertelde over zijn lessen als biologieleraar. 
Dit menu zal dan later dit jaar aan de scholen worden aangeboden. Zij kiezen vervolgens een les 
hieruit, bv. over het thema bodemdieren, bijen, vogels, etc. waarvoor zij een afspraak kunnen maken 
met het KNNV-afdeling Epe-Heerde. 
 
Drie dagen later kregen in en rondom het Theehuis in Berg en Bos, Apeldoorn, een groep van 10 
(aspirant)natuurgidsen een workshop  van Wim van Schie. 
Hij verving de zieke Ton Lommers die talrijke leerzame boekjes heeft geschreven over 
natuuronderwerpen en hoe dit op een creatieve manier over te brengen. 
Wim legt niet zozeer de nadruk op kennisoverdracht maar meer op de beleving. Kinderen willen 
ontdekken en zich verwonderen leerde hij ons. Hij nam de groep mee het bos in en gaf  allerlei leuke 
opdrachten. 
 Zoals een bosbeest maken van takken en andere materialen; stokken verzamelen, op een hoop 
gooien en met dichte ogen je eigen stok herkennen; -materiaal rond een thema zoeken en op elkaars 
rug een object tekenen.  
Want ook het sociale aspect telt. Een inspirerende dag vonden alle aanwezigen!  
 
Ideeën genoeg,  Maar natuurlijk is er  behoefte aan meer vrijwilligers die af en toe, wanneer daar 
vraag naar is, zo’n natuurles kunnen geven. Wenselijk is affiniteit met de natuur en  het goed om 
kunnen gaan met kinderen. Het gaat  voornamelijk om leerlingen van een basisschool groep 5 t/m 8. 
De lessen zelf duren meestal 1,5 uur, bij voorkeur buiten. 
Mocht U geïnteresseerd zijn, iets meer willen weten, of zich aanmelden om aan dit leuke project mee 
te doen, neem dan contact op met Yvonne Zeegers,  

secretaris@epe-heerde.knnv.nl  of tel. 0578 620505  
 Ida Visser en Yvonne Zeegers  

 
 
 
 
 
 
 
 

Groot avondrood 
 

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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Struinen op en Bij het Land van De Bijland 
We doen het zo’n beetje twee keer per jaar, meestal een keer in het 
voorjaar en een keer in het najaar. “We”  dat zijn enthousiaste leden van 
de plantenwerkgroep, die om meerdere redenen hun territorium ‘ns 
willen verlaten. Gedurende de maandagavonden in de zomer strepen we 
kilometerhokken rondom Vaassen, Epe en Heerde. De belangrijkste 
reden om op een vrije zaterdag kilometers daar vandaan te rijden is het 
bekijken van de vegetatie op andere grondsoorten, waar we veel voor 
ons onbekende soorten tegenkomen. 
 
Ook op 22 september was dat het geval. Met z’n zessen, Egbert, Ger, 
Henk, Mariet, Wietske en ik, vertrokken we vanaf carpoolplaats Vaassen 
richting Tuindorp bij Tolkamer. Daar ligt recreatieplas De Bijland, pal 
naast de Waal met mooie zandstrandjes. Het weer was uitstekend. 
Terwijl het op de Veluwe die dag nogal wat had geregend vielen de 
druppels bij ons pas tegen vieren, juist op het moment waarop wij aan 
vertrekken begonnen te denken. Ondanks die regen ging Mariet nog even 
een kilo of wat tomaten rapen; die groeien daar soms zomaar langs de 
rivier. 

 
 
 
We waren nog maar net uit de auto’s gestapt en het feest begon al: 
de eerste bijzondere soorten lieten zich al direct zien. 
Hoewel het lopen op de basaltblokken van de dijk even wennen was, lieten 
we ons niet kisten en zochten zorgvuldig de hele schuinte af. 
Flora en loep kwamen er al snel aan te pas om enkele soorten op naam te 
kunnen brengen. 
 
Naast planten vonden we zeker tien rupsen van de Koninginnepage  
op Peen, maar ook op andere plantensoorten. Die vondst hebben we 
vanzelfsprekend doorgegeven op Waarneming.nl! 
 
 

 
Egbert heeft al onze waarneming op een Floron-streeplijst (kilometerhok 203-429) gezet en het 
totale aantal is op 214 uitgekomen. Op zich al aardig voor een klein deel van een kilometerhok, maar 
het aantal aandacht- en rode lijstsoorten maakt de lijst erg indrukwekkend! We hebben 13 zeldzame 
soorten gevonden. Rechte alsem, Druifkruid, Riempjes en Vertakte paardenstaart om er maar een 

paar te noemen. Daarnaast streepten we 34 soorten die nog 
niet eerder gevonden waren in dit hok, zoals Riviertandzaad, 
Hopwarkruid, Bruin cypergras, Wede, Gifsla en Kleine ruit. 
En daarvan wordt een florist helemaal gelukkig. 
Zo hebben we, naast een dagje voor eigen genot, ook nog de 
wetenschap gediend! 
 

Hetty Verstraaten 
 
Riviertandzaad 
Foto’s Egbert de Boer en Mariet van Gelder 

Riempjes en Hopwarkruid 

Koninginnepage, rups  
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Wandelen met Wim over het Land van Daendels.  
Zoals elke eerste dinsdag van de maand, ook nu weer nieuwsgierig waar de wandeling ons gaat 
brengen. Voor 2 oktober staat een rode wandeling (ca. 5 km.) van het Gelders Landschap op het 
programma, over het Land van Daendels, vallend onder de gemeente Heerde. 
De weersvoorspelling ziet er gunstig uit, maar dat is ijdele hoop. We gaan met 11 man op pad.  
Het miezert en dat betekent na 5 minuten redelijk nat. En wel gedurende de hele wandeling. 
Het is niet koud, dus met paraplu’s en regenjassen is het geen straf om hier te wandelen. Op weg 
naar het startpunt viel mij al op hoeveel bermen door de zwijnen zijn omgewoeld. Ook bij het 
startpunt van de wandeling zijn de grasvelden redelijk ontdaan van de grasmat.  
 

Altijd leuk om een stukje geschiedenis te weten. 
In 1800 bestond het terrein nog voornamelijk uit 
heide. In 1802 kreeg H.W. Daendels, generaal van de 
Bataafse republiek, het gebied in erfpacht en begon 
het te ontginnen, waarmee het landgoed De Dellen 
ontstond. Hij maakte landbouwgronden en beboste 
stukken heide. 
In 1851 werd de weerkundige Prof. C.H.D. Buys 
Ballot eigenaar. Hij zette de ontginning voort en 
legde nieuwe bossen aan. Naast dennen werd er ook 
eik, beuk en fijnspar geplant. Zijn oudste zoon, mr. 
C.S. Buys Ballot, plantte uitheemse boomsoorten en 
verfraaide het terrein met nieuwe landschappelijke 
elementen als laanbomen en heideveldjes. 
Na zijn overlijden in 1928 is hij samen met zijn hond 
Pipo begraven op De Dellen. 

 
Met deze wetenschap gaan we op pad. 
Al gauw blijkt dat de natuur zich na al die droogte goed heeft hersteld. Alleen sommige stukken 
heide en bosbessen staan er verbrand bij. En wat zal blijken, er zijn veel paddenstoelen en zeker hele 
bijzondere.  
 
We zien een vleermuizenkast, die daar is opgehangen 
door het Geldersch Landschap in samenwerking met 
de gemeente. Er worden op dit stuk weg bomen 
vervangen. Om de vleermuizen niet uit het gebied 
weg te jaren, worden deze kasten opgehangen. Al 
wandelend passeren we de natuurcamping, waar nog 
steeds kampeerders  staan. 
 
We genieten van een prachtig grote Sponszwam, 
een fraai exemplaar van de Dennenvoetzwam ˃ 
en ook de Roestvlekkenzwam en Gele knolameniet 
staan in volle glorie. Altijd bijzonder een berkenzwam 
die de zwaartekracht trotseert dank zij de eigenschap 
van Geotropie. Prachtig plaatje van Kraaiheide, naast 
Dopheide en Struikheide. Zo zie je het niet vaak bij 
elkaar. 
 
Vervolgens passeren we het graf van Buys Ballot Junior. Een prachtige plek, maar ook al ben je 
overleden, het ligt wel heel erg alleen. 
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Nog een greep uit de vele paddenstoelen: Parelameniet, 
Zwavelkopje ˃ 
Koraalzwammetjes, Elfenbankje, Helmmycena, Taailing, 
Peenrode Melkzwam, Levermelkzwam, 
Plooivlieszwammetje, Valse hanenkam, Fopzwammetje, 
En passant vinden we nog een armband met inscriptie. 
Een gegeven voor allerlei spannende verhalen.  
 
Dan komen we bij de bootjesvijver. 
Een grote vierkante betonnen  bak waar in de jaren 50-60 kleine bootjes ronddobberden. Vanuit 
Heerde reden zelfs bussen om de recreanten daar naar toe te brengen. Inmiddels in verval maar voor 
de plantenmensen aanleiding om er toch eens te gaan inventariseren. Bijzonder  vanwege de 
geschiedenis achter deze plek. Aan het eind van de wandeling zien we mooie geschubde 
inktzwammen staan. Op de vraag of hier vroeger inderdaad de inkt van werd gebruikt, kan ik nu 
antwoorden, (na het raadplegen van Google):  
“Vroeger werd de zwarte vloeistof ook daadwerkelijk gebruikt om inkt van te maken Wanneer de 
sporen rijp zijn, barsten de randen van de hoed open en loopt er een zwarte, kleverige vloeistof uit die 
enigszins aan inkt doet denken. Leg de zwammen op een schoteltje en wacht tot ze vervloeid zijn. 
Vervolgens kook je de vloeistof samen met wat kruidnagels. De kruidnagels zorgen voor de 
houdbaarheid. Giet de inkt in een inktpotje.” 
 
Nadat we nog het Boskruiskruid en de Oranje druppelzwam hebben bewonderd, zijn we weer terug 
bij het startpunt. Altijd weer plezierig als er mensen van diverse werkgroepen meelopen, die iets 
meer informatie kunnen geven. 
 
Een mooie wandeling met veel afwisseling !! 

tekst en foto’s: Yvonne Zeegers  
 

Onderzoekers ‘duiken’ op ijzerwinning uit klappersteen  
Het ontmantelen van de leemoven was op zaterdag 13 oktober 2018 de apotheose van de workshop 
‘IJzer winnen uit klappersteen’, op stapel gezet door de werkgroep Geologie en Landschap. 
Deelnemers uit het hele land kwamen er op af. We dolven zelf de leem, bouwden daarvan een oven, 
bereidden de houtskool en de klappersteen voor, tot we op de slotdag de oven daadwerkelijk 
konden stoken. 
Werkterrein was het weiland bij museum Hagedoorns Plaatse in Epe.   
Omdat het die dag op Hagedoorns Plaatse ook Nationale Archeologiedag was, met activiteiten van 
het museum zelf en historische vereniging Ampt Epe, hebben we een ruim publiek kunnen laten 
kennis maken met de ijzerwinning zoals in de vroege middeleeuwen grootschalig op de Veluwe werd 
uitgevoerd.  
  
De workshop was in meerdere opzichten succesvol. De zelf gevonden klappersteen leverde twee 
flinke wolven op (een wolf is een brok ruw ijzer), de oven deed het prima, we hebben diverse 
mensen de unieke kans geboden kennis en ervaring op te doen over/met het bouwen met leem en 
het proces van ijzer winnen uit klappersteen. 
  
De dag na het stoken van de oven ‘doken’ een viertal onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en de Universiteit Leiden op de restanten van roostplaats, smeedhaard en oven om 
metingen te doen en monsters te nemen. Voorlopig gaan die het depot in, in afwachting van een 
(aankomend) wetenschapper die er een onderzoek aan wil wijden.   
Dankzij de bijdrage van de deelnemers en van de gemeente Epe boekten we met de workshop ook 
financieel een mooi resultaat zodat we als geologiewerkgroep een flinke duit in de verenigingskas 
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kunnen stoppen. Wel hebben we naar het bestuur toe aangegeven dat we het gescoorde batig saldo 
van de workshop graag willen inzetten voor het aanjagen van een wetenschappelijk onderzoek naar 
een (waarschijnlijk) nog intacte klappersteenader bij Epe.  
  
Zijn we er nu klaar mee? Bijna. We gaan nog leskisten samenstellen, inclusief lesbrief en materialen, 
die de beide musea in Epe en Heerde ter beschikking krijgen en waar basisscholieren mee aan de slag 
kunnen. We gaan nog ‘de boer op’ met een avondvullend programma. En we staan er graag met de 
neus bovenop als we erin slagen het bovengenoemde onderzoek naar voorkomen van klappersteen 
in de flank van de stuwwal van de grond te krijgen. 
 

Tjada Amsterdam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publieksexcursie paddenstoelen 2018  
Op 14 oktober is de jaarlijkse algemene paddenstoelenexcursie gehouden op het Natuurpad in Epe. 
Deze was dit jaar gekoppeld aan de landelijke Week van de Veldbiologie. Daarin waren diverse 
regionale activiteiten opgenomen, waarbinnen de excursie en het project ijzerwinning door Epe-
Heerde zijn georganiseerd.  
We waren vooraf bang dat de uitzonderlijke warme periode een flinke invloed had op het vinden van 
de paddenstoelen, maar dat viel uiteindelijk mee. 
Mede omdat jonge 2 kinderen die met hun opa 
meegekomen waren, enthousiast mee zochten en de 
nodige soorten aanleverden.  
Kees van Bolhuis en Loes Jansen gaven actief 
informatie over de soorten en we hadden een 
bijzonder geïnteresseerd gezelschap.  
 
Natuurlijk is maar een deel van het Natuurpad 
gevolgd, maar we hebben de nodige soorten gezien, 
waaronder de Berkenzwam, een Sponszwam ˃  
Boompuisten, enkele Boleten en verschillende 
Amanieten.  
Ook de  Echte tonderzwam en op het eind enkele 
Vliegenzwammen.  

Om bodemmateriaal te kunnen uitnemen zijn 
zuiltjes bodem ingegipst 
Foto: Tjada Amsterdam 

 
 

Sponszwam 
Foto: Yvonne Zeegers 
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De uitsmijter was de Doolhofzwam die al jaren op een 
boom aan de Renderklippen weg staat. 
Eén paddenstoel konden we niet op naam brengen, 
maar is meegenomen en besproken op de 
determinatie-avond 3 dagen later. 
 
Het bleek de Prachtvlamhoed ˃te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De deelnemers hebben het nodige opgestoken en waren enthousiast na afloop. Een bevestiging dat 
we met deze jaarlijkse excursie een goede activiteit hebben voor onze afdeling. Met dank aan de 
leden van de werkgroep die meegeholpen hebben om deze excursie goed te laten verlopen. 
 

Herman Snoek  

Themadag Kroondomein 
Op donderdag 18 oktober bezochten we de THEMADAG van het KROONDOMEIN in Emma’s Oord (in 
het Paleispark). Als PLANTENWERKGROEP inventariseren we jaarlijks vier percelen in de 
HERTENKAMP bij Emst. Daarom waren we voor deze dag uitgenodigd samen met andere vrijwilligers 
en enkele andere belangstellenden.  
’s Morgens zijn er na een bak koffie (of thee) en een welkom door Arthur Ebregt vier lezingen. 
 
1: Boomsoorten, strooisel en bodemontwikkeling (Leon van den Berg, Bosgroep Zuid) 
 
Nutriënten die bomen opnemen uit de bodem, komen na de bladval weer op de bodem terecht, 
waar ze uiteindelijk weer worden afgebroken door de bodemfauna en schimmels. 
Blad van boomsoorten als Den, Eik en Beuk is moeilijk afbreekbaar en hoopt zich op in de 
strooisellaag. Bladeren van soorten als Linde, Kers en Esdoorn bevatten veel meer nutriënten, 
waardoor ze sneller worden afgebroken. 

Prachtvlamhoed 
 
Foto’s: Herman 
Snoek 
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Men dacht altijd dat ‘rijke‘ soorten niet goed zouden gedijen op arme zandgronden. Het tegendeel 
blijkt waar. Aanplant van Linde en Kers op oude landbouwgrond (waar wat meer nutriënten in de 
bodem zitten) kan een enorme impuls geven aan de biodiversiteit van het bos. En meer 
boomsoorten resulteert weer in een rijker bodemleven! 
 
2: Vliegende herten tellen op de Veluwe (John Smit, 
EIS Kenniscentrum Nederland). 
Hoewel het Vliegend hert ( Foto: Bauke Terpstra) een imposante verschijning is door 
zijn grootte en geweivormige kaken, weten we betrekkelijk weinig van dit insect. 
Samen met de provincie Gelderland is een begin gemaakt met het opzetten van een 
netwerk van monitoringsroutes om meer over het insect te weten te komen.   
 
3: Bosbeheer met Natuurwaarden (Judith Bosman, SBB) 
Staatsbosbeheer beheert 35.000 ha natuurbos (hier gaan natuurprocessen hun 
eigen gang en wordt geen hout geoogst) en 60.000 multifunctioneel bos (ten behoeve van 
houtproductie, natuur en recreatie). 
Op plekken met stormschade in multifunctioneel bos ontstaan op open plekken tijdelijke 
‘natuureilanden’. Deze zijn waardevol voor bosverjonging, maar ook voor dassen, roofvogels en 
bijzondere vegetaties kunnen ze waardevol zijn.  
De oude fijnsparbossen in Drenthe lijken minder waardevol, maar juist daar wordt de zeldzame 
Kamfergordijnzwam gevonden. Hoewel Fijnspar geen inheemse soort is, kunnen ook deze bossen dus 
waardevol zijn. 
 
4: Op ontdekkingsreis naar paddenstoelen (Ruud Knol, vrijwilliger) 
Tenslotte vertelt Ruud Knol ons iets over paddenstoelen, die in het micro-klimaat van fijnsparbossen 
ideale leef-omstandigheden vinden. Hij inventariseert op de Dassenberg . Hier laat men de na een 
storm gesneuvelde 200 jaar oude beuken liggen. Ze vormen daardoor een ideale groeiplaats voor 
mossen, korstmossen en paddenstoelen.  
 
Excursie 
Na de lunch (met soep en broodjes) vertrekken we naar de Dassenberg (een reservaat sinds 1984), 
zuid van de Amersfoortseweg, tegenover het Aardhuis. Hier zien we hoe beukenbos zich ontwikkelt 
als men gevallen bomen laat liggen. Op de open plekken ontwikkelt zich een lage begroeiing die 
roodwild aantrekt. Daartussen ontkiemen jonge beuken, die vaak worden aangevreten, maar door de 
omringende begroeiing soms ook het lage stadium overleven. Er ontstaat een bosje 
beukenboompjes, waaronder de andere begroeiing verdwijnt. Een aantal boompjes vindt (door 
minder vraat) al gauw de weg omhoog. Uiteindelijk zullen één of twee van deze boompjes, bomen 
worden en de lege plek weer opvullen. Doordat dit op verschillende plekken op verschillende tijden 
gebeurt, ontstaat er een beukenbos met bomen van verschillende leeftijd.  
Door de aanwezigheid van enkele kenners, kwamen de paddenstoelenliefhebbers hier ruimschoots 
aan hun trekken. Bijzonder was de Kammetjesstekelzwam (voor het eerst gevonden in 2015, maar nu 
op een andere plek). Ook de Echte tonderzwam viel op.  
 
Afsluiting 
Na afloop is er in Emma’s Oord voor de liefhebbers bij een hapje en een drankje nog tijd om te 
werken aan de sociale contacten. 
Een leerzame en dus een geslaagde dag. 
 

Egbert de Boer 
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Over de Echte tonderzwam(Fomens fomentarius) 
Op de terugweg van de THEMADAG bij het KROONDOMEIN discussiëren we nog even door over de 
vele paddenstoelen en in het bijzonder over de ECHTE TONDERZWAM die we hebben gezien. 
’s Avonds levert een uurtje neuzen in woordenboeken en googlen achter de computer nog heel wat 
bijzondere informatie op. 
 

NAAM:  
Tondel en / of tonder? 
Zowel het woord tondel, als tonder staat voor een licht ontvlambare stof. Tondel of tonder werd 
gebruikt om vuur te laten smeulen. Vandaar tondeldoos (waarin het vuur werd bewaard) en vandaar 
tonderzwam (waarvan het ontvlambare materiaal afkomstig was).  
Ook de wetenschappelijke naam refereert aan het ontvlambare materiaal. In Fomens fomentarius, 
staat  
 
het Latijnse woord ‘fomens’ voor tondel en ‘fomentarius’ voor warm houden.  
De Engelse naam van de Echte tonderzwam is ‘punk’. In het Engelse woordenboek  
(Concise Oxford Dictionary of Current English) vond ik voor ‘punk’ vier verklaringen:  
1. (archaic) prostitute;  
2. rotten wood, fungus growing on wood, used as tinder;  
3. (colloquial) worthless stuff, nonsense; worthless person; novice; young ruffian;  
4. (colloquial) worthless, rotten  

 
GROEIWIJZE: 
Het vruchtlichaam van de TONDERZWAM bestaat van bovenaf bekeken uit een aantal concentrische 
ringen. De zwam kan wel een breedte van 10 – 30 cm bereiken bij een dikte van 10 – 25 cm. 
De buitenste korst is zeer hard. Het binnenste deel is zachter, kurkachtig. 
Hiermee zit de zwam vast aan zijn gastheer. Daarbinnen zit een nog zachter deel met de vruchtbare 
myceliumdraden.  
Kom je een omgevallen boom tegen met Tonderzwam, dan kun je zien dat de ‘jonge’ zwammen, zich 
ontwikkelen met de buisjes naar beneden, terwijl bij ‘oude’ zwammen de nog buisjes horizontaal 
liggen. 
Dit verschijnsel heet GEOTROPIE   (groei die wordt beïnvloed door de zwaartekracht). 
 

Geotropie bij Echte tonderzwam 
Foto: Egbert de Boer 
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VERSPREIDING: 
Tot 1970 was de Echte tonderzwam in ons land 
een zeldzame soort. Door ander bosbeheer (meer 
dood hout, meer oude bomen) is de soort de 
afgelopen 40 jaar sterk toegenomen. 
 
Het kaartje op verspreidingsatlas.nl geeft de 
huidige verspreiding aan: 
Blauwe (en blauw omrande) hokken  
verspreiding vóór 1990 (136 km-hokken) 
Rode hokken  verspreiding in de periode 1990-
2018 (806 km-hokken) 
 
 
 
 
 
ÖTZI 
Dat het gebruik van tonder of tondel al lang bekend is, bewijst de vondst van de gletsjermummie 
“Ötzi” 
in 1991 in de Ötztaler Alpen op de grens van Zwitserland en Italië. 
Bij de spullen die Ötzi bij zich droeg, was ook een stukje tonderzwam en stukjes pyriet om vuur te 
maken. 
Er is aangetoond dat deze man zo’n 3300 tot 3000 jaar geleden geleefd moet hebben. Deze mummie 
is dus 5000 tot 5300 jaar oud. Conclusie: zo’n 5000 jaar geleden was men al bekend met het maken 
van vuur!! 
 
VUUR 
Op www.hunebednieuwscafe.nl kun je vinden hoe je vuur kunt maken met behulp van de 
Tonderzwam.  
 
Ga ook eens zoeken op internet, en je zult ontdekken dat je vaak ‘nieuwe’ informatie tegenkomt!  
En voor wie het nog niet wist, ook www.naturetoday.com levert dagelijks één of meer nieuwsitems 
over natuur-onderwerpen.  
 

  Egbert de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Veen Hattem 
Wandeling met Wim,  
6-11-2018 
 

http://www.hunebednieuwscafe.nl/
http://www.naturetoday.com/
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Hemelboom 
Binnen de afdeling heeft veel discussie plaatsgevonden, en vindt nog plaats, over het al dan niet 
aanplanten van de Hemelboom (Ailanthus altissima). Aanleiding was een folder van Floron, die 
Egbert in de plantenwerkgroep verspreidde, en waarin de soort als invasieve exoot wordt 
aangegeven. De boom wordt vooral in het stedelijk gebied aangeplant, omdat het een mooie boom 
is, veel honing levert en een sterke en snelgroeiende boom is. Ook gemeenten planten de boom 
nogal eens aan. De soort is volop bij kwekers te koop en staat op vrijwel alle websites van 
imkersverenigingen vanwege de productie van honing. 
 
Enig speurwerk op internet levert inderdaad op dat de hemelboom als een invasieve exoot 
aangemerkt kan worden. In Nederland is er nog geen officiële lijst, maar de soort staat wel vrij hoog 
genoteerd op de lijst van het Nederlandse expertpanel, die een grondige beoordeling heeft 
uitgevoerd of een soort al dan niet als (invasieve) exoot kan worden aangemerkt. 
De soort staat ook op de Belgische lijst van exoten, maar weer niet op de (overigens korte) lijst van 
de Europese unie, zodat handel erin niet verboden is.  
De hemelboom is een invasieve exoot, omdat het vanwege de snelle groei en verspreiding een grote 
concurrent is van inheemse soorten. Daarnaast scheidt de boom stoffen af die een negatief effect 
hebben op andere planten en insecten. Wat het effect op bijen is heb ik (nog) niet kunnen vinden op 
internet. 
 

China is het land van herkomst van de 
hemelboom. In de achttiende eeuw is de 
boom naar Europa gehaald. In 1996 werden in 
Rotterdam de eerste zaailingen gevonden 
(verspreidingsatlas.nl). Onder andere op 
www.verspreidingsatlas.nl is meer informatie 
over de soort te vinden. 
 

Wim Oosterloo 
foto’s :internet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verspreidingsatlas.nl/
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Waarnemingen 
GEWOLKTE RUSSULA 
 
Op onze paddenstoelen-inventarisatie van 21 oktober jl. bij de Leemkuil in Tongeren, gaf Wietske mij 
een paddenstoel. 
Thuisgekomen heb ik deze met behulp van de microscoop op naam gebracht en kwam uit op de 
Gewolkte russula (Russula brunneoviolacea). 
Russula’s zijn erg lastig dus ik heb een expert er ook naar laten kijken. Nu blijkt uit de archieven die 
Menno van Albert Sieders heeft, dat hij op exact dezelfde plek deze soort 50 jaar geleden ook heeft 
gevonden! Leuk! 

Lucie Wessel  
Foto: Verspreidingsatlas 

 
Ps. Albert Sieders, lid van onze 
afdeling, leidde de 
paddenstoelenwerkgroep van 
1978 tot 1992  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEEP 
De keep lijkt qua gedrag en formaat sterk op de 
gewone vink maar onderscheidt zich door een witte 
stuit en minder wit op de staart. De staart is sterker 
gevorkt dan bij de vink. Het mannetje heeft een oranje 
borst en schouder en een donkergrijze kop, die in het 
zomerkleed zwart kleurt. 
In het najaar trekken kepen van hun broedgebied in 
Scandinavië naar het zuiden. En als er bij ons genoeg 
beukennootjes te vinden zijn, komen ze massaal 
hierheen. En dat hebben we dit jaar geweten. Ze 
mengen soms met groepen gewone vinken en stropen 
dan de buurt samen af.  
Deze foto is in onze tuin genomen. We hebben van het 
bezoek van deze vogel genoten! 

Henk van Gelder 

Van de redactie 
BRONVERMELDING: 
Foto voorpagina: Buizerd van Matthijs Bootsma  
Overige foto’s zonder naam zijn van de redactie 
Jouw foto ook in Natuurklanken? Stuur naar redactie@epe-heerde.knnv.nl 
Graag met naam, locatie en datum. Betreft het een bijzondere waarneming, dan graag wat meer 
informatie toevoegen. 

mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
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Renderklippen   foto:  Tjada Amsterdam 
 
 
Grutto   foto: Matthijs Bootsma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lind

epijlstaart (foto: Tjada Amsterdam ) 




