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Stuurpraat 
Tijdens de IJsseltheaterfietstocht eind mei keek ik naar de voorstelling “Vers van het land” van Nikki 
Terberg. Hierin wordt de huidige situatie van boeren belicht en hoe 3 stadse meiden zich verhouden 
met het plattelandse leven. Het confronteerde me weer met de misvattingen, misverstanden, 
aannames, beter weten en hypocrisie, die wij hebben. In agrarische vakbladen wordt afgegeven op 
burgers en natuurbeschermers, “de boeren worden niet begrepen. Boeren immers beheren ons 
landschap en produceren ons voedsel”. 
In een jagersvakblad lees ik een artikel over de ontwikkeling van prachtige nieuwe natuurgebieden 
met ruimte voor wild. Natuurbeschermers en kritische burgers schrijven over het verkeerde 
landgebruik van boeren of zelfs vernietiging van onze leefomgeving. Afgelopen week was er weer 
een heftige aardbeving in Groningen. Soms word ik er mismoedig van. 
Hoe pakken we gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor onze leefomgeving? 
Bestuur, diverse leden en werkgroepen hebben afgelopen periode op verschillende fronten 
geprobeerd kleine stapjes in de goede richting te zetten. De vogelwerkgroep heeft, door het regelen 
van een provinciale subsidie voor een boer, gezorgd dat 1,5 ha grasland nog niet gemaaid wordt ten 
behoeve van de aanwezige Velduil.  
 
Naar aanleiding van onze brief aan het Waterschap en aan de Provincie over oneigenlijk gebruik van 
de Landschapzone en een deel van de Hoenwaard, zijn we via GNMF door de boer uitgenodigd om 
gezamenlijk het gebied te bezoeken. We hebben weer een gesprek aangevraagd met de gemeente 
Heerde. In de gespreknotitie staan o.a. de ontwikkelingen TOP Renderklippen, verkoop of beter geen 
verkoop van het gemeentelijke deel van de Landschapzone, aanbod om de gemeente te assisteren 
bij bomenkaplijst, bermbeheer en opsporen van invasieve soorten en de visie van de gemeente t.a.v. 
zonneparken en windmolens. Wim Oosterloo heeft een concept-notitie geschreven over onze visie 

op zonneparken en windmolens.  
Ook met het Waterschap hebben we een gesprek aangevraagd. Een belangrijk 
punt is het beheer van de dijken. In de Hoogwatergeul worden ze momenteel 
iedere 14 dagen gemaaid.  
Ook het gebruik van de schouwpaden komt aan de orde. 
Met de provinciale KNNV afdelingen is er een concept  
projectplan biodiversiteit opgesteld. 
<Hoogwatergeul 

Deze zomer is er weer een minicursus vlinders en Yvonne Zeegers en Henk van der Spek werken aan 
een natuurroute bij Vrieze’s erfgoed. 
Op 17 augustus is er een excursie naar Wageningen. In de ochtend bezoeken we de WUR 
proefvelden met strokenteelt, een mogelijke verbetering van de biodiversiteit in de akkerbouw (zie 
ook het artikel hierover in deze Natuurklanken); ’s middags gaan we onder leiding van de KNNV- 
afd. Wageningen naar een natuurgebied.  
De 1000-soortendag is in het weekend van 5 oktober. Deze keer is onze uitvalbasis de Zuukerschool. . 
 
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is nog in volle gang. We horen het graag als u dit op wilt 
pakken, of wellicht kent u iemand die dit wil gaan doen. Uit ervaring kan ik zeggen dat je echt niet 
alles hoeft te weten: starten als een soort technisch voorzitter en de inhoud leer je vanzelf. 
Ook de hoeveelheid tijd die je wilt investeren is afhankelijk van het type voorzitter dat je wilt zijn. 
Ik kan u verzekeren dat het een mooie uitdaging is. 
Kortom, denk nog eens na of u niet iemand weet.   
 
Ik wens u allen een hele goede zomer. 

Wietske van Apeldoorn 
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Algemeen Programma 
 
02 juli 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 ander 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. 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. 
 
06 augustus 2019 Wandelen met Wim 
 
17 augustus 2019          Excursie naar Wageningen – Strokenteelt 
   geleid door de heer Dirk van Apeldoorn. 
Starttijd: 10.00 in Wageningen 
Adres: Kielekampsteeg 32, Gebouw 114,6708 PC Wageningen. 
Koffie en thee en toilet faciliteiten zijn aanwezig. 
Bij regen zal er een kort veldbezoek plaatsvinden waarna een presentatie gegeven zal worden. 
Aansluitend zal door de KNNV Epe-Heerde een excursie worden verzorgd. 
Aanmelden bij secretaris@epe-heerde.knnv.nl 
Graag vermelding of U wilt carpoolen. 
Op blz. 15 van dit nummer staat een artikel over de strokenteelt. 
 
03 september 2019        Wandelen met Wim 

18 september 2019        Lezing “ Rode-lijst Planten” door Egbert de Boer.  

De plant op de foto is Fraai hertshooi (Hypericum 
pulchrum). Deze plant staat op de Rode Lijst in de 
categorie BEDREIGD. 
Die status dankt Fraai hertshooi aan het feit dat het 
aantal groeiplaatsen in ons land sterk afneemt. 
Momenteel komt hij voornamelijk voor op de Veluwe 
en in Zuid-Limburg. Wie in onze omgeving een beetje 
op planten let, weet hem vast wel ergens te vinden. 

In het KROONDOMEIN bijvoorbeeld staat hij langs 
diverse wegen en paadjes. 
Maar niet langs elk pad.  
Hoe dat komt? 

 Fraai hertshooi groeit op droge voedselarme grond (is er genoeg op de Veluwe), maar die grond 
moet dan wel enigszins leemhoudend zijn. Op diverse plekken op de Veluwe zijn leemkuilen te vinden. 
In het verleden werd deze leem gewonnen en naar de dorpen getransporteerd, om te worden 
gebruikt voor vloeren in stallen en huizen. Mijn theorie is dat er tijdens het vervoer leem is gemorst 
langs paden waar leem werd vervoerd. Het zou kunnen verklaren waarom Fraai hertshooi langs 
sommige paden nog wel voorkomt en langs andere niet!  

Tekst en foto: Egbert de Boer 

mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
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Bent U benieuwd of er nog meer PLANTEN van de RODE LIJST in onze omgeving voorkomen? 
Dan is deze lezing zeker een aanrader. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Kulturhus – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. 
Deelname € 3,00. Leden KNNV/IVN gratis. 
 
01 oktober 2019 Wandelen met Wim 
 
04/05 oktober 2019      1000 soorten dag (zie pagina 7) 
 
24 oktober 2019 Lezing over Wolven in Nederland 
    door Daan Vreugdenhil, boswachter ecologie 
Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig en hoewel het er maar weinig 
zijn, neemt hun aantal wel toe. Maar wat betekent dat voor u? 
Onderwerpen als wolven in Europa, het leven in roedels en het menu van wolven komen aan bod. 
Ook hoe we schapen kunnen beschermen tegen wolven, hoe we kunnen samenleven met wolven en 
of er een toekomst is voor wolven in Nederland. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Kulturhus – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. 
Deelname € 3,00. Leden KNNV/IVN gratis. 
 
05 november 2019        Wandelen met Wim 
  
28 november 2019        Lezing “De opmars van de Rode wouw als broedvogel in Nederland en wat                                                                               
    heeft België daarmee te maken?” door Stef van Rijn 
Na een klein golfje van slechts enkele Nederlandse broedparen in de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw, ontstond enkele jaren geleden een nieuwe populatie die in recente jaren toenam. Om 
deze onverwachte en plotselinge ontwikkeling te kunnen verklaren moeten we naar het buitenland. 
In de Oostkantons van de Belgische Ardennen is sinds 2000 intensief gekeken naar aantallen 
broedparen, broedsucces en dieet. Sinds 2014 zijn GPS-GSM zenders gebruikt om meer te kunnen 
begrijpen van het leven van de Rode wouw. Sinds dit jaar worden in Nederland enkele jonge Rode 
wouwen met zenders uitgerust. De lezing geeft met behulp van foto’s, film en resultaten van 
onderzoek met zenders, inzage in de geheimen van de vogels en van het unieke “boeren gebruik” 
van beekdalen met graslanden. Daarnaast worden de eerste resultaten van de in Nederland 
gezenderde Rode wouwen gepresenteerd.  
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Kulturhus  Stationsstraat 25,  
8161 CP Epe.                            
Deelname € 3,00. 
Leden KNNV/IVN gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rode wouw 
foto: Stef van Rijn 
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Programma 1000-soorten dag 
op 4 en 5 oktober, lokatie Zuukerschool Zuukerend 9, 8161RJ Epe 
 
Vrijdag 4 oktober 
 
13.30-15.30 uur> Paddenstoelenwerkgroep: inventariseert  
    omgeving (geen gebruik van de school) 
18.45-19.15 uur> inloop met koffie/thee 
19.15-21.00 uur> Zoogdierenwerkgroep: vleermuisexcursie,het einde is afhankelijk van het weer en  
     de aanwezigheid van vleermuizen. 
     We lopen vanaf de school naar het kanaal, dan een stuk over het fietspad langs het 
     kanaal en mogelijk een stukje langs de Vossenbroekerweg. 
Aanmelden via: fransbosch@gmail.com, max 20 deelnemers. 
Vanaf 20.00 uur> Insectenwerkgroep: “nachtvlinderen”  
 
Zaterdag 5 oktober 
 
8.00-10.30 uur > Vogelwerkgroep: vogelexcursie in het Vossenbroek; start vanaf de Zuukerschool 
10.00-11.00 uur> koffie/thee 
10.30 uur           > Plantenwerkgroep (samen met de Mossenwerkgroep): excursies gepland langs de                                     
    Grift/Apeldoorns Kanaal ter hoogte van Zuuk 
13.00 uur > Planten- en mossenwerkgroep: excursie nogmaals 
13.30-15.15 uur> Geologie werkgroep  
15.15 uur            > Verzamelen informatie 
15.30 uur            > Nazit en bespreken van de inventarisaties van 4 en 5 oktober 
Voor de nazit stellen wij een vrijwillige bijdrage van € 5,00 zeer op prijs. 
 
De excursies zullen vertrekken vanaf de Zuukerschool, tenzij anders vermeld.  
Het programma kan hier en daar nog iets veranderen. Kijk voor de actuele programmering op: 
 www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag. 

Jenneke Kamphuis 

 

Programma Insectenwerkgroep  
Werkgroep avond: 21 oktober en 18 november 
Alle avonden zijn in het Kulturhus in Epe op de spoorzolder en beginnen om 20.00 uur. 
 
Algemene excursies. 
Op verschillende plaatsen inventarisatie van alle insecten.  
Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt voor publiek. 
Zaterdag 29 juni  > Speulderveld. 
Zaterdag 27 juli  > Nijensteen en landschapszone Hoogwatergeul 
Zaterdag 31 augustus.  > Woesterberg en omgeving 
Zaterdag ? september .> Kuinderbos of ander excursiedoel i.s.m. plantenwerkgroep 
                                            (moet nog afgesproken worden). 
 
Buitenseizoen. 
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. 

mailto:fransbosch@gmail.com
http://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag
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Verder met Carolien afstemmen de excursies naar Kroondomein voor Bosparelmoervlinder en 
Tauvlinder en eventueel ook 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. 
Altijd even bellen 
 
Nachtvlinders: 
gaan we bekijken aan de vooravond van de 
1000- soorten dag  
(zie programma 1000 soorten dag). 
Volg de website voor het juiste tijdstip. 
 
Gerard Plat 
 
 
 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
De activiteiten van de werkgroep paddenstoelen concentreren zich in het najaar. 
Hier volgen de data die voor 2019 zijn vastgesteld en ook op de website staan.  
Tussentijds zijn activiteiten mogelijk die per mail aan de leden worden gestuurd en ook op de 
website verschijnen. Wie nog geen lid is en graag een keer mee wil lopen, is van harte welkom. 
Informatie bij Herman Snoek, info@epe-heerde.knnv.nl 
 

Planning inventarisaties  Tijd uur 

Zaterdag  24-aug Kloosterbos 13.30  

Zondag 01-sep Motketel 13.30 

Dinsdag 03-sep Determinatie avond 19.30 

Vrijdag 06-sep Ambtsbos 13.30 

Donderdag 12-sep Tongeren 13.30 

Vrijdag  20-sep Erf van Daendels 13.30 

Zaterdag  28-sep Vossenbroek 13.30 

Vrijdag 04-okt Gortel 13.30 

Dinsdag 08-okt Determinatie avond 19.30 

Zondag  13-okt Paleistuin 't Loo 10.00 

Zondag  20-okt Publieksexcursie alg. programma 13.30 

Vrijdag 25-okt Majuba 13.30 

Zaterdag  02-nov Schaveren 13.30 

Dinsdag 05-nov Determinatie/bespreking resultaten 19.30 

Combi met Zwolle word in het voorjaar overlegd 
 Arrien Koeveld, Ommen als de omstandigheden goed zijn 
  Herman Snoek 

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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Programma Plantenwerkgroep 
 

PROGRAMMA PLANTENWERKGROEP 2019  

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

Ma 24-06 27.54.51 194-475 Beemte,  P. Ramsbrug Grift, 
Nat.Vr.Oevers 

      

Ma 01-07 27.53.44 193-476 Vaassen,Kortebrk Kouwenaarsweg Gelders Landsch. 

Ma 08-07  27.35.42 201-486 Nrd van Nijensteen P.IJdijk N.v.Nijensteen Landschapszone 

Ma 15-07 27.44.42 196-481 Vossenbroek P. Wiemansstraat Gelders Landsch. 

Ma 22-07 27.25.32 201-492 Wapenveld – Z Brug Apeld.Kanaal - 
Revelingsweg 

2 srt sinds 1990  

Ma 29-07    n.t.bep. 
Hoogwatergeul? 

 Landschapszone 

 Altern: 204-490 Vorchten  12 srt sinds 2000 

      

Ma 05-08 27.53.32 191-477 Niersen,Motketel Vaassen, Niersensew. Kroondomein 

Ma 12-08 27.54.23 197-497 Vaassen, afslag 26 P. carpoolplaats 49 srt sinds 2010 

Ma 19-08 27.53.32 191-477 
 

Niersen, percelen 
Rode Beek 

Vaassen, Niersensew. Kroondomein 

Ma 26-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

 Ingezaaide 
bijenveldjes?? 

 Altern: 194-483 Of Wisselse Enk   

 Altern: 197-497 Wezep, sportv  27 srt sinds 2000 

      

Ma 02-09 27.44.51 195-483 Epe , Klaarbeek Schaatsenrijder 10 Kmhok (vgl 30-04) 

Za 07-09 of 
14/21-09 

  Exc. Bijland, of … …  dagexcursie 

Ma 30-09    19.30 uur EGW determinatieavond 

      

Za 5 okt  ? Zuuk  1000-soortendag 

 
OPMERKINGEN: 

- Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. 
- Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving: altijd loep en flora meenemen! 
- Voor belangstellenden van buiten de plantenwerkgroep is het verstandig van te voren even 

contact op te nemen, omdat het altijd mogelijk is dat er iets wordt gewijzigd. 
- HET NIEUWE STREPEN – Zo mogelijk proberen we ± 1x per maand een afspraak te maken om 

op een (mid)dag een hok te gaan inventariseren voor HET NIEUWE STREPEN 
 

Inlichtingen: Egbert de Boer  
          0578 – 57 22 92  

, edeboer008@planet.nl    
 
 
 
Akkerhoornbloem (kasteeltuin Twickel)  
 foto LucieWessel 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Excursie Plantenwerkgroep naar Twente 
Naar De Lutte en Landgoed Twickel .in Delden. 
 
De groep, bestaande uit Egbert, Wietske, Ger, Lucie, Gerard en 
Yvonne hadden er zin in. 
Ondanks het wat sombere weer, prima om deze dag buiten te 
zijn. 
Op 6 april rugzak gepakt. Natuurlijk gaan de Flora en/of de 
Veldgids mee.  
Egbert had een uitgebreid boek over bomen bij zich, hetgeen 
ook wel nodig zou blijken.  
 
Het doel van deze dag was om uitgebreid het Arboretum Poort Bulten in De Lutte te bezoeken en 
daarna de kasteeltuinen van Landgoed Twickel in Delden. 
Om 09 uur vertrekken we vanaf Heerde en al om 10.00 uur start van de wandeling in het Arboretum. 
 
De oorspronkelijke bedoeling van de textielfabrikant A. Gelderman was om in 1912 een Pinetum aan 
te leggen. Maar al snel werden ook loofbomen en heesters aangeplant. Ze hadden met elkaar 
gemeen dat ze op dezelfde breedtegraad groeiden en zodoende winterhard waren. 
 
Als we er komen is het daar nog rustig. Wij zijn met ons zessen de enige bezoekers. 
Het park is verdeeld naar de soorten. Al bij de ingang laat Lucie ons de Azaleaknopvreter zien. 
Wonderbaarlijk toch, zo’n klein paddenstoeltje. Dankzij het werk van de Rhododendroncicade. 

Wij beginnen met het gedeelte waar een enorm aantal verschillende 
soorten populieren staan. Alle bomen en heesters staan goed 
aangegeven met bordjes. De bomen zelf staan nog matig in blad. Mooi 
om de contouren te zien, maar lastig om de bladeren goed te kunnen 
vergelijken. Te veel bomen om hier te vermelden. Er zijn een klein 
aantal bloeiende soorten zoals de Magnolia’s 
 

 
Verder enkele bijzondere exemplaren: een Wateriep, een Moseik, Wintereik, de Mammoetboom, 
Grote trompetboom, Tulpenboom, diverse bijzondere esdoornsoorten en de Metasequoia.  
Ook het gedeelte met de naaldbomen is zeer interessant. 
De Japanse larix en de Europese larix staan naast elkaar, waardoor het verschil goed te zien is. 
 
De planten krijgen natuurlijk alle aandacht. Maar ook deze staan er nogal wat magertjes bij. 
De twijfel over enkele soorten zoals een melkdistel wordt door iedereen besproken. 
Bijzonder om de Keverorchis en de Rietorchis te vinden. Veldjes met Gagel, jammer nog niet in bloei. 
 
Door het park slingert zich een beekje. We zien Munt, Witte waterkers, Bleeksporig bosviooltje, 
Smeerwortel en Vingerhelmbloem.  
 
Gerard heeft inmiddels een aantal verschillende soorten 
hulstblaadjes verzameld. Leuk om ze zo naast elkaar te zien.  
 
Na twee uur een heerlijke kop koffie. 
 
Daarna is het een klein kwartiertje rijden naar Delden, 
het landgoed Twickel.  
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<Landgoed Twickel is een rijksbeschermde 
historische buitenplaats, 
zeven eeuwen oud en 4.300.hectare groot. 
Er zijn diverse soorten tuinen, een kwekerij, een 
historische moestuin en een oranjerie. 
We starten bij de kwekerij, waar veel soorten rozen 
staan. 
 
Hier worden veel plantjes op naam gebracht door 
onze planten werkgroep. De historische moestuin 
gaat pas in mei open. 
Jammer. 

 
 
Dan richting tuinen van het kasteel.  
 
De rotstuin bestaat uit wat hoogteverschillen. Er staan 
veel lentebloeiers, geen echte rotsplanten.  
 
 

 
rotstuin 

 
Bijzonder is het Knikkende vogelmelk 
(foto voorpagina) en  
<Speenkruid met paarsrode blaadjes. 
 

 Ook zien we de Bostulp˃    
 (Tulipa sylvestris) 

 
 
 

De bloeiende Schijnhazelaar is geweldig om te zien. 
Het landhuis is indrukwekkend en nog steeds bewoond. 
Er is een vijver (met Grote kroosvaren ).die past bij deze omgeving. 
Sinasappelbomen staan in bloei en zijn vruchtdragend. 
Er zijn een aantal grote palmen  

 
De oranjerie 
tegenover het 
landhuis heeft zijn 
ramen wijd open 
staan.  

 
 
 

Om 16.00 uur is het tijd om terug te rijden. 
Het was een heerlijke wandel- en genietdag. 
Zeker een aanrader om nog eens te gaan kijken. 
 
Yvonne Zeegers 
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Activiteiten Plantenwerkgroep 
 
Maandagavond 29 april is het inventarisatieseizoen van de plantenwerkgroep weer van start gegaan. 
Iedere maandag gaan we met onze werkgroep een kilometerhok inventariseren in onze regio. Op 
een streeplijst komen al onze vondsten te staan. Is het een rode lijst soort dan worden de exacte 
plaats en het aantal vermeld. Deze gegevens gaan naar Floron om uiteindelijk in de Nationale 
Databank Flora en Fauna te worden opgenomen. 
 
Ons doel van deze eerste avond is een km-hok (198-490) ten westen van Heerde. Verzamelpunt is 
t.o. de Dahliatuin aan de Kamperzijweg. Vandaar zijn we naar de Kamperweg gelopen, richting 
Wezep. Net voor de rotonde begint het km-hok. Hier hebben we ons in twee groepen verdeeld. De 
groep van Egbert heeft de linkerkant van de weg gedaan en de groep van Wietske de rechterkant. 
Uiteindelijk hebben we samen 155 plantensoorten gevonden. 
 
De meest bijzondere soort van deze avond is de Bospaardenstaart.  
Deze soort staat op de Rode lijst als “kwetsbaar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de verspreidingskaart is te zien dat de plant vooral 

voorkomt  in het oosten van het land. De (rode) stip midden 
op de Veluwe is een vondst uit 2018 in de omgeving van 

Wissel. 
 
 
Verdere mooie vondsten zijn Hemelsleutel, 
Bosanemoon, Salomonszegel en twee bijzondere 
varen soorten. Beiden staan aan een slootkant, 
een Dubbelloof en twee Koningsvarens, 
waarvan er inmiddels één helaas is afgemaaid. 
 
 

Dubbelloof 

Bospaardenstaart 



13 

Egbert is later in de week nogmaals in het hok gaan inventariseren, met uiteindelijk als resultaat 193 
soorten! Een mooie score. 
 
Het terrein Klaarbeek in Epe is op 6 mei ons tweede doel.  
Afgelopen winter zijn we daar geweest om te kijken wat er op dat moment in bloei stond. 
Het zag er veelbelovend uit voor de komende zomer.  
Er zijn zoveel deelnemers (15) dat we ons in drie groepen hebben verdeeld. 
Het km-hok (195-483) heeft veel microbiotopen zoals een beek, grote vijver, wadi’s en singels met 
bomen.  
Vanwege de nieuwbouw is er recent veel in de grond geroerd, wat veel pionierplanten oplevert. 
De totaalscore is daar ook naar, 195 soorten! 
Opvallend veel Hertshoornweegbree, een plantje dat vooral te vinden is langs wegen waar zout is 
gestrooid.  
 

 
 
 
 
<In een beek bloeide de Grote 
waterranonkel. 
 
 
 
 
 
 
 

Op 3 mei waren we te vinden in de buurt van de Tolbrug in Heerde km-hok 201-487. 
Daar hebben we maar 130 soorten gevonden. 
Deze score laat zien dat in het agrarisch gebied beduidend minder soorten gevonden worden. 
Dit ondanks het feit dat er rond de Tolbrug perceeltjes liggen die zijn ingericht voor 
natuurontwikkeling. 
 
De bermen zijn ingezaaid met gebiedsvreemde planten 
zoals Inkarnaatklaver. Daar waar de maaimachine niet 
kan komen staat het nu te bloeien.  

 
 

 
Mariet van Gelder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarnaatklaver 
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Hulp voor Zwarte stern  
 
Op 3 april hebben enkele leden van de vogelwerkgroep vlotjes neergelegd in 2 plassen in de 
uiterwaarden bij het gemaal Pauwel Bakhuis te Wapenveld. 
De hoop is dat de Zwarte sterns gebruik gaan maken van deze vlotjes om hun nest op te bouwen. 
Vroeger werd de dichte vegetatie van drijvende waterplanten en vooral Krabbenscheer gebruikt om 
op te nestelen, maar helaas zijn deze planten hier verdwenen. 
 

Gerrit Jan van Dijk trok zijn waadpak aan en 
plaatste de vlotjes keurig op een rij en aan 
elkaar gebonden in het water.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Er worden meerdere vlotjes bij elkaar gelegd, 
omdat de stern een koloniebroeder is. 
 
 
 
 
Nu afwachten of het gaat werken…………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henk van Gelder 
 

foto’s: Mariet van Gelder en Gerrit Jan van 
Dijk (Zwarte stern) 

 
Zwarte stern 
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Strokenteelt heet de natuur welkom op de akker. 
 
Het gaat niet goed met de Nederlandse biodiversiteit. Volgens het deltaplan biodiversiteit zijn er zeer 
sterke aanwijzingen dat de biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten, insecten en weide-en 
akkervogels de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen. Als we bedenken dat ongeveer de helft 
van alle grondgebonden biodiversiteit in Nederland kan voorkomen in agrarische gebieden en dat 
natuurgebieden sterk te lijden hebben onder de invloed van de landbouw wordt het duidelijk dat 
landbouw een sleutelpositie heeft in het behoud van biodiversiteit.  
 
Meng- of combinatieteelten zouden kunnen bijdragen aan het versterken van ecologische processen 
waarvan de biodiversiteit en boer profiteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mengteelt van tarwe,tuinboon met bloeiende klaproos en Japanse haver 
 

Ondertussen weten we dat mengteelten voordelen bieden in de productie (toename opbrengst/ha 
en productkwaliteit) en efficiëntie van benutting van land, licht, water en nutriënten. 
Door bijvoorbeeld tarwe met tuinbonen te mengen wordt onkruid onderdrukt, wordt de bakkwaliteit 
van de tarwe hoger door de extra stikstof van de tuinboon en worden plagen beter bestreden door 
de nectar, die de tuinboon via extra florale nectar levert. 
 
Een ander voorbeeld is om verschillende rassen aardappels door elkaar te telen, die in verschillende 
mate vatbaar zijn voor de aardappelziekte. 
Door te mengen verspreidt de ziekte zich langzamer en kan er een hogere oogst gehaald worden. 
Alhoewel dit soort teeltsystemen goed werken, wordt dit weinig toegepast vanwege problemen met 
mechanisatie en groothandel, die slechts uniforme producten accepteert.  
 
In plaats van alles door elkaar te telen kan er ook in aparte stroken worden geteeld. Bij strokenteelt 
worden gewassen naast elkaar geteeld op basis van de tractor breedte.  
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Door gewassen vlak naast elkaar te telen worden er continuïteit en discontinuïteit op een akker 
gecreëerd. Discontinuïteit voor ziektes die zich minder snel kunnen vermenigvuldigen, doordat het 
naburige gewas niet vatbaar is en continuïteit voor gewenste flora en fauna. 
Hierdoor wordt de hele akker een potentieel leefgebied in plaats van alleen de randen. 
We zien bijvoorbeeld dat veel loopkevers overdag schuilen in een dicht gewas, zoals gras en dan ’s 
nachts het open gewas, zoals kool, in trekken om te jagen. Dit kan leiden tot een drukte van belang 
op de grens vlakken, waar we gemiddeld 35 insecten per dag per meter grens vonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast bieden de verschillende stroken ook een vluchtplaats als een gewas geoogst wordt. 
In een grootschalig perceel gaan veel insecten dan dood, in strokenteelt zijn ze snel weer terug ter 
plaatse. 
Bloemenstroken kunnen goed geïntegreerd worden in strokenteelt. Natuurlijk moet het 
bloemenmengsel geen plagen (vlinders!) aantrekken, daarom maken we mengsels waarvan de 
bloemen heel ondiep zijn zodat zweefvliegen, gaasvliegen en sluipwespen profiteren van extra nectar 
terwijl deze bloemen minder aantrekkelijk zijn voor vlinders. Door een bloemenstrook midden door 
het perceel te leggen is er op korte afstand voldoende nectar en pollen aanwezig, hierdoor houden 
ze meer energie over om “plaag insecten” te vinden.  
Het mooie is dat met strokenteelt het er op lijkt dat opbrengsten gelijk of hoger zijn, dat het gewas 
minder schade heeft door vraat en dat er toch efficiënt gewerkt kan worden door de boer en dat de 
burger het mooi vindt (en hopelijk daar ook voor wil betalen als consument). 
 
Natuurlijk weten we nog heel veel niet. Zo gaan we de komende 4 jaar onderzoek doen of we de 
natuurwaarde nog verder kunnen versterken door gewenste akkerflora mee te zaaien om zo nog 
meer insecten een plek te kunnen bieden en daarmee ook meer akker vogels kunnen laten 
overleven. We zien op verschillende plekken in Nederland dat wanneer strokenteelt wordt toegepast 
akkervogels floreren. 
In Wageningen is de populatie van 2 patrijzen paartjes in 2014 toegenomen naar 70 individuen en 
daar is nu de grootste populatie van Nederland te vinden. Of dit we succes kunnen herhalen gaan we 
onderzoeken. 
 
Naast biodiversiteit onderzoeken we of door het gebruik van maaimeststoffen van klavers uit naast 
liggende stroken minder mest nodig hebben en of we met nieuwe technologie nog intiemer kunnen 
mengen om zo de voordelen van mengteelten voor alle gewassen mogelijk te kunnen maken. 

Dirk van Apeldoorn 
(Voor adres en starttijd excursie naar dit project: zie algemeen programma)  

strokenteelt van 
aardappels, gras, bloemen, 
spruiten, spinazie en peen 
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Waarnemingen 
 
HERIK 

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

De Herik (Sinapsis arvensis) op de Oostdijk/ kruising Plakkenweg in Vorchten heeft zich uitbundig 
uitgezaaid. 
 
Margriet Maan 

 
LINDEPIJLSTAARTEN 
 
Op de grijze plint van de buitenmuur van onze 
boerderij zag ik van een afstand iets gekleurds. 
 
Bij nadering bleek het een parend stel 
Lindepijlstaarten te zijn. 
Ze namen er de tijd voor. 
Dat gaf mij de gelegenheid om op mijn gemak 
deze foto te maken. 
 

 
Frans Verstraaten 

 
 
 
 
 

 
 
ENGERLING 

 
Ondanks de zorgwekkende berichten over de achteruitgang van 
het aantal insecten, waren er gelukkig in de meimaand toch nog 
enkele Meikevers te zien. 
Later vond ik in het gras ook nog een paar Engerlingen. 
 
Lita Keuskamp 



18 

KAPJESMORIELJE 
 
 
Deze paddenstoel vond ik 26 april  
bij het viaduct Geerstraat 
over de A50 bij Vaassen.  
Mijn vermoeden dat het een 
Kapjesmorielje was  
werd bevestigd door Lucie. 
 
 
Egbert de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KIKKER 
 

De foto van deze kikker is van 29 maart. Hij zat 
op deze warme dag lekker in de zon. Pas nadat 
ik de foto had gemaakt zag ik de mug op de 
kop van de kikker zitten! 
 
De slimmerd!! 
 
Jenneke Kamphuis 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Bronvermelding 
Voorpagina: foto Knikkend vogelmelk: Lucie Wessel 
Bld.7: foto Zuukerschool: internet 
Bld.8: foto nachtvlinder: internet: I.V.N. (“leer nachtvlinders herkennen”) 
Bld.10 en 11: foto’s: Lucie Wessel , Yvonne Zeegers, internet. 
Bld.13: foto’s redactie; Dubbelloof illustratie internet.  
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JAAGPAD 
 
Een bijzondere ontmoeting toen ik de dag voor Hemelvaart op het Jaagpad  
tussen Vaassen en Epe fietste. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het gras bewoog traag een hazelworm die zich goed liet fotograferen. 
Een leuke vondst tussen alle ganzen, eenden- en zwanenjongen 

 
 
Er is veel te zien op het Jaagpad! 

 
Herman Snoek 

 

 




