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Stuurpraat 
Beste leden, 
Als ik dit schrijf staat de herfst weer voor de deur. De eerste paddenstoelen laten zich al weer zien, 
de blaadjes aan de wilgen verkleuren en vallen af, de eikels hangen in grote getale aan de bomen en 
de eerste hazelnoten liggen al opgepeuzeld op de grond. De wolven hebben zich definitief gevestigd 
op de Veluwe en hebben al minimaal 3 welpjes. De heide, die in onze omgeving toch nog heel erg 
mooi heeft gebloeid, is op zijn retour. Bijzonder om te realiseren dat de natuur zo veerkrachtig is, 
mits de condities daarvoor juist zijn. Die zware regenbuien in juli hebben de heide op de 
Renderklippen en De Dellen in elk geval goed gedaan. Daar dachten we eind vorig jaar wel anders 
over: het zou zeker 2 tot 3 jaar duren voordat de heide weer zou bloeien. Zo staat er in Drenthe bijna 
geen heide in bloei. Daar is veel minder regen gevallen dan normaal. Een wereld van verschil, zelfs in 
zo’n klein land als Nederland. 
 
Om toekomstige condities voor natuurherstel mogelijk te maken heeft de Raad van State besloten 
dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor 
activiteiten die extra uitstoot van stikstof veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding 
van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op 
toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast 
toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n 
toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf 
vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. 
 
Denk ook aan de recente uitgevaardigde richtlijnen als het gaat om vaststellen van zogenaamde PFAS 
in grond en water. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte 
stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en schade kunnen toebrengen aan de flora en 
fauna en wellicht ook schadelijk zijn voor de mens. 
 
Dit geeft milieuorganisaties natuurlijk veel munitie om tegen , voor het milieu mogelijk schadelijke, 
vergunningsaanvragen bezwaar te maken. Wij als KNNV houden onze leefomgeving nauwlettend in 
de gaten en maken regelmatig bezwaar tegen aanvragen en zullen we ook zeker blijven doen. Het 
motto van de KNNV is niet voor niets “Ontdek, Beleef, Bescherm”. Natuur moet je ontdekken, 
beleven én beschermen. 
 
Na een mooie zomer, met leuke activiteiten van onze KNNV afdeling dient zich, naast de herfst, ook 
het najaarsprogramma aan. Er zijn diverse determinatieavonden, zie de programma’s van de 
verschillende werkgroepen in deze Natuurklanken. 
De 1000-soorten dag staat gepland in de week van de Veldbiologie en start op vrijdag 4 oktober. 
Zie programma volgende pagina. 
De tweede lezing van het seizoen “Wolven in Nederland”, gegeven door Daan Vreugdenhil, 
Boswachter ecologie, vindt plaats op donderdag 24 oktober 20:00 uur, Kulturhus, Epe. 
Kijk op de website (knnv.nl/epe-heerde) voor de actuele agenda  
 
Ook dit jaar heeft de KNNV Epe-Heerde zich aangemeld voor de Clubsupport actie van de Rabobank. 
Vanaf 27 september kan er gestemd worden op de verenigingen en elke stem is geld waard. 
Kunnen wij rekenen op die van u? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport. Vorig jaar heeft de 
Clubsupport actie bijna 500 euro opgebracht. Een fantastisch resultaat! 
 
Ik hoop u te zien op één van onze mooie activiteiten. 

 Ron Roovers, penningmeester 
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In memoriam Ida Visser - Korving. 
Op 13 augustus jl. is Ida overleden. Zij was bijna 68 jaar. 
Ida is vele jaren lid geweest van onze afdeling, geen lid van een 
werkgroep, maar wel erg betrokken bij alles wat de natuur en het 
milieu betreft. 
 
Jaren geleden heeft ze een cursus op touw gezet voor het kweken van shiitakes. 
Bijna altijd was ze aanwezig op onze Nieuwjaarswandeling en op de algemene excursies en avonden. 
Steeds bescheiden op de achtergrond maar intens meelevend. 
Namen van planten of dieren vond ze niet essentieel. Zo noemde ze hommels gewoon bijen. 
Het ging haar om het onderlinge verband, de schakels in het grote geheel. 
Bij een somber toekomstbeeld zag Ida altijd de lichtpunten van een positieve omslag, hoe 
kleinschalig ook. 
 
Zij was eigenlijk al lange tijd ziek maar wilde daar nooit over praten. Toen het ineens heel slecht met 
haar ging heeft ze dat, behalve aan haar kinderen, niemand laten weten. 
'Het komt goed, lieverd' was een zin die Ida de laatste maanden veel gebruikte.  
Ida was een bijzondere vrouw, we zullen haar missen. 

Loes Jansen. 
 
 

Programma 1000-soorten dag 
Locatie: Zuukerschool (Zuukerend 9, 8161RJ Epe) 
 
Vrijdag 4 oktober 
 
13.30-15.30 uur> Paddenstoelenwerkgroep: inventarisatie in de omgeving van de school. 
18.45-19.15 uur> inloop met koffie/thee in de school. 
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 

mailto:fransbosch@gmail.com
http://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag
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Jenneke Kamphuis 

Algemeen Programma 
01 oktober 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. 
 
24 oktober  2019 Lezing  Wolven in Nederland door Daan Vreugdenhil,  
                                           Boswachter ecologie en verbonden aan het Wolvenmeldpunt. 
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 door Stef van Rijn 
                                          “De opmars van de Rode Wouw als 
broedvogel in Nederland en wat heeft België daarmee te maken?” 
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. 

03 december 2019 
Wandelen met Wim 

 
 
 
 
 
        Wandeling 3 september 
        Elspeetsche heide 
        Foto: Herman Snoek 
  

                        Rode wouw Foto: Stef van Rijn 

mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
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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.   
 
Nachtvlinders: 
Vrijdag 4 oktober, aan de vooravond van de 
1000- soorten dag  
(zie programma 1000 soorten dag). 
Volg de website voor het juiste tijdstip. 
 
Informatie bij Gerard Plat, g.plat@chello.nl 
 
 
 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Hier de geplande data van de activiteiten van de paddenstoelenwerkgroep in het laatste kwartaal 
van 2019. 
Eerst de 1000 soorten dag die gekoppeld is aan de Week van de Veldbiologie. We hopen niet alleen 
KNNV’ers te ontvangen maar ook andere belangstellenden. 
Datzelfde geldt voor de publieksexcursie op 20 oktober.  
Eind van dit kwartaal gaan we alweer denken aan het nieuwe jaar. Suggesties en wensen hiervoor 
zijn welkom.   

Waar Tijd Verzamelen 

Vrijd 4-10 1000 soorten dag - Zuuk 13.30 Zuuker School - Zuukerend 9, 8161 RJ Epe 

Dond 10-10 Determinatie avond 19.30 Gebouw Antenne van de Regenboogkerk, 
Beekstraat 33 in Epe 

Zon 13-10 Paleistuin 't Loo 10.00 Parkeerplaats Bastionhotel tegenover de Naald - 
ingang op de Zwolseweg via het benzinestation. 
Niet via de hoofdingang aan de Loolaan. 

Zon 20-10 Publieksexcursie alg. 
programma 

13.30 Parkeerplaats achter het hertenkamp aan de 
Dellenweg, Epe. Ingang Renderklippenweg. 

Vrijd 25-10 Majuba 13.30 Parkeerplaatsje hoek Koekenbergweg - 
Officiersweg, Epe - achter camping de Jagerstee. 

Za 2-11 Schaveren 13.30 Vanaf hoek Veldweg rechts 250 meter de 
Pollenseveenweg in, dan parkeren links 
tegenover boerderij. 

Dins 5-11 Determinatie/bespreking 
resultaten 

19.30 Gebouw Antenne van de Regenboogkerk, 
Beekstraat 33 in Epe 

Combi met 
Zwolle 

wordt nog bekeken 
  

Arriër 
Koeveld, 
Ommen 

als de omstandigheden 
goed zijn 

  

 
Wie meer wil weten en een keer mee wil is van harte welkom. 
Informatie bij Herman Snoek, info@epe-heerde.knnv.nl 

Bij een paddenstoeleninventarisatie in het Ambtsbos - Heerde 
kwamen we een samenscholing van mestkevers tegen op 
paardenmest. Bezig met het verzamelen van mest om hun 
eieren in te leggen.                                        Foto: Herman Snoek 
 
 

mailto:g.plat@chello.nl
mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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Programma Plantenwerkgroep 
Na vier maanden op de maandagavond intensief in het veld te hebben geïnventariseerd starten we 
eind september weer met onze winteractiviteiten. Zoals gebruikelijk ontmoeten we elkaar op de 
laatste maandagavond van de maand te weten: 30 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 
24 februari en 30 maart. De locatie is De Suite van de Eper Gemeentewoning. De avonden zijn van 
19.30 – 21.30 uur. In december zullen we weer meedoen met de Eindejaarsplantenjacht van 
FLORON.  

Een drietal onderwerpen komen aan bod op de avonden: 
-Determineren. Zoveel mogelijk doen we dat aan de hand van vers 
plantenmateriaal. Is dat niet voorhanden, dan lukt het ook heel goed 
met gedroogde planten. 
-Bespreken van maatregelen ter bescherming van de wilde vegetatie in 
de gemeentes Epe en Heerde 
-Af en toe ook gaan we nagenieten van dia’s / foto’s van bijzondere 
vondsten van het zomerseizoen 
 
Naast de leden van de plantenwerkgroep zijn uiteraard ook andere 
leden van onze vereniging welkom. Misschien verstandig wanneer je 
eerst even contact opneemt met de coördinator Egbert de Boer voor 
meer informatie: 0578-57 22 92 of edeboer008@planet.nl 

 
 

Programma Mossenwerkgroep  
*Zaterdag  21 september  2019   13.00 - 15.00 uur: 
Heerde, De Dellen      (196-491) Verzamelen: parkeerplaats aan de Nieuwe Zuidweg, Heerde  
Determinatiedatum: in overleg 
*Zaterdag  26 oktober  2019         13.00 – 15.00 uur:  
Hattem, Vuursteenberg  (198-497) Verzamelen: parkeerplaats van het Gelders Landschap aan de 
Keizersweg (bij de kruising met de Voskuilersteeg),Wezep  
Determinatiedatum: in overleg     
*Zaterdag  23 november 2019      13.00 – 15.00 uur:  
Zwolle, Landgoed Windesheim  (205-495) Verzamelen: parkeerplaats hoek Windesheimerweg/ 
Bulderingsweg, Windesheim   
Determinatiedatum: in overleg  
Coördinatoren: Mariet van Gelder (Epe/Heerde), tel. 06-16154401 marietvangelder@live.nl  
  Herma Visscher (Zwolle), tel. 038-4540282 
(Doe je maar een enkele keer mee, neem dan vooraf even contact op i.v.m. eventuele programmawijzigingen.) 

 
 

Programma werkgroep Geologie&Landschap 
Als je deze Natuurklanken ontvangt, digitaal of op papier, dan heeft de geologiewerkgroep er 
waarschijnlijk net een verkenning in de Kop van Overijssel op zitten (21 september): het hoge Land 
van Vollenhove met keileem en meegevoerd noordelijk gesteente en de laaggelegen Wieden met zijn 
verveningen, meren (wieden), rietlanden, petgaten, flora en fauna.  
 
● Aan het programma van de 1000-soortendag(en) draagt de geologiewerkgroep bij met een 
landschappenfietstocht. Iedereen mag meefietsen, eigen werkgroep leden, afdelingsleden en 
‘buitenstaanders’. Er gaat een speciale uitnodiging naar de inwoners van Zuuk, omdat de fietstocht 
de deelnemers meevoert door de diverse landschappen rondom buurtschap Zuuk. 

Foto: Tjada Amsterdam 

mailto:marietvangelder@live.nl
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De tocht begint met wat theorie, in de school. Dan op pad onder leiding van de gidsen Bauke en 
Tjada, die ook onderweg informatie geven over karakteristieke landschapskenmerken. 
Zaterdag 5 oktober, 13.30-15.15 uur, Zuukerschool, Epe.  
 
● De geologiewerkgroep doet dit jaar opnieuw mee aan de Nationale Archeologiedagen (NAD), deze 
keer in Heerde. Samen met het Heerder Historische Museum geeft de groep vorm aan het regionale 
thema ‘Veluwse Versieringen’. Villa Jacoba is een van de vijf locaties in de gemeenten Heerde-Epe-
Apeldoorn waar speciale aandacht is voor prehistorische en historische sieraden. Deze zijn aldaar te 
bekijken. Bezoekers gaan op elke locatie ook zelf aan de slag om een sieraad te maken. In Heerde is 
dat het maken van een kraal van lokaal leem, om die vervolgens te bakken in een leemoventje. 
Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten. 
Zaterdag 12 oktober, 10.00-16.00 uur, Villa Jacoba, Heerde. 
 
● Twee keer eerder al togen leden naar Varsselder, waar in het Azewijnse Broek uit diepe 
bodemlagen grind wordt opgezogen. Daarbij komen ook fossielen van prehistorische diersoorten, 
versteend hout en bijzondere steensoorten aan het oppervlak. Eens per maand mogen liefhebbers 
daar naar zoeken op de metershoge grindhopen. De geologiewerkgroep gaat in november nog een 
keer op zoek. Zaterdag 9 november; vertreklocatie/-tijd en kosten: zie website.  
 
● De ijzerwinningsprojecten 2017-2018 ijlen nog na. De geologiewerkgroep heeft twee uitnodigingen 
ontvangen om de ijzerwinning uit klappersteen uit de doeken te doen in woord, beeld en natura. 
Dinsdag 29 oktober verzorgen Bauke en Tjada de presentatie voor de historische vereniging Ampt 
Epe (Kulturhus Epe, 20 uur). Woensdag 18 december doen Janneke Zuyderwyk en Tjada dat in 
Renkum, op uitnodiging van de Stichting Renkums Beekdal. Diezelfde stichting doet woensdag 11 
maart 2020 op haar beurt voor onze afdeling het verhaal over de herinrichting van het Renkums 
Beekdal en hoe het dal tussen stuwwal en uiterwaarden zich daarna ontwikkelt.  
 
 

Tjada Amsterdam 
 

 
De enken rondom Zuuk (zoals Zuukerenk en Emsterenk) zijn karakteristiek voor het landschap rondom 
Zuuk. Een enk kenmerkt zich door een lichte bolling en boerderijen aan de rand. 
Foto: Tjada Amsterdam 
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De Beleefplekke   
Op 29 juni was de officiële opening van De Beleefplekke op   
camping de Tesseplekke in Veessen. 
Deze werd verricht door onze wethouder mevr. Yasmin Cegerek. 
De KNNV was aanwezig met een eigen stand met Margriet Maan 
en Geert Kuper als enthousiastelingen die de kinderen van alles 
vertelden over de zelf gevangen waterdiertjes. 
Dat was een enorm succes; er zijn veel tiendoornige 
stekelbaarsjes gevangen in de beleefpoel.  
Ook zijn diverse braakballen uit geplozen en hebben kinderen 
muizen schedeltjes meegenomen. 
 
Het terreintje is vanaf het fietspad vrij toegankelijk. 
Vanwege het succes van die middag heeft de Stichting 
Beleefplekke vandaag de KNNV verzocht om ook in september 
een dagdeel (tegen betaling) te verzorgen tijdens het 
beleefweekend wat in die maand zowel in Epe en in Heerde 
wordt georganiseerd door de ondernemers en het IVN.  

  
Adrie M. Hottinga 

tekst en foto’s 
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Heemtuin de Heimanshof 
Op 3 september heeft de wandelgroep onder leiding van Wim Oosterloo de Elspeetsche heide bij 
Vierhouten bezocht. Aan het eind van de wandeling is de heemtuin De Heimanshof bekeken op het 
terrein van de Paasheuvel.  
 
De Heimanshof is in de jaren 1930 aangelegd op een  
terrein van 0,5 ha, dat deel uitmaakte van het 
kampeerterrein ‘De Paasheuvel’,destijds in het bezit 
van de socialistische jongerenorganisatie AJC 
(Arbeiders Jeugd Centrale). De eerste opzet was 
een educatief park tot stand te brengen, waarin de 
gehele inheemse flora van Nederland was 
opgenomen. 
In de tweede wereldoorlog werd geen onderhoud 
gedaan. Daarna was de tuin zo onderkomen dat deze 
alleen nog kon worden gebruikt als stiltecentrum. 
 
In 1975 werd begonnen met een herstel van de tuin. 
Er werd gestreefd naar een heemtuin met 
weideflora, akkerflora en moerasvegetatie. 
Bruggetjes werden vernieuwd, paden en beken 
geschoond en sindsdien onderhouden. Een flink 
aantal bomen moest worden gekapt om zo meer licht 
in de Hof te brengen en de waterhuishouding werd 
met een sluisje geregeld. 
Maaisel, blad en takken worden sindsdien afgevoerd 
voor de verschraling. Dit zorgt voor een heemtuin 
waar een veelheid aan biotoopjes te vinden is, die 
karakteristiek zijn voor de Veluwe. Henk Menke heeft 
in de 90’er jaren een actieve rol gespeeld bij de 
herinrichting en het regelen van de juiste planten in 
deze tuin. 
 
Momenteel is er te zien: een grote en kleine vijver 
met beek, een arm en rijk bos, een oude houtwal, 
heide, bloemenwei, schraal grasland, blauwgrasland 
in aanleg, veenmoerasje, beekoever, varenhoek, 
naaldboombosje, leemkuil, schrale kuil, roggeakker, 
muur en een bloemenberm. Opvallend is de grote 
hoeveelheid mossen in de tuin. Het beheer wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers die een keer per maand 
een weekend in de tuin werken. 
Het bezoek aan de heemtuin was een leuke 
aanvulling op de interessante wandeling. Voor de 15 
deelnemers zeer de moeite waard. Bezoekers 
hebben vrije toegang in alle seizoenen. De tuin ligt op 
het terrein van de Paasheuvel in Vierhouten. 
               De foto’s geven een kleine impressie>>>>>> 
                                                                                                                                                                      

Meer informatie op www.heimanshof.nl 
Herman Snoek, tekst en foto’s 

De Heimanshof is eerder in Natuurklanken 
beschreven. In nummer 3 van 1992 staat een artikel 
van Henk Menke en in nummer 1 van 1994 een 
artikel van Egbert de Boer. Beide zijn in het archief 
van Natuurklanken op de website te lezen. 

http://www.heimanshof.nl/
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Wat doet een kies van de Steppewisent op de Veluwe? 
Ieder lid van de geologiewerkgroep die al eens mee was naar het Azewijnse Broek heeft er wel mooie 
dingen gevonden. Het is even zoeken daar, op die geweldige grinthopen, maar dan heb je ook wat. 
Brok versteend hout, stuk fossiel bot, bijzondere steen.  
 
Bij ons eerste bezoek vond ik onder meer een fossiele kies, die door de beheerder van het 
nabijgelegen informatiecentrum werd geïdentificeerd als van een steppewisent. De kies ligt te pronk 
in een oud aquarium die ik gebruik als vitrine voor bijzondere vondsten.   
 
Begin augustus kwam Anneke langs met iets in haar hand: ,,Kijk ‘s. Lag op een hoopje steentjes, 
gewoon langs de Kamperweg.’’ Ik zag meteen de gelijkenis met ‘mijn’ kies. Haar exemplaar was 
weliswaar kleiner en anders van kleur, maar qua vorm onmiskenbaar ooit van eenzelfde diersoort. 
Wat een mooie vondst! 
 
Maar dan komen de vraagtekens boven. Ooit hebben hier, in onze omgeving, ongetwijfeld 
mammoeten, sabeltandtijgers, reuzenherten en steppewisenten rondgelopen. En die zijn hier ook 
doodgegaan. Maar dat er van hen nog iets te vinden is in het droge, niet-luchtdichte (dek)zand is 
nogal onwaarschijnlijk. Daar heb je natte omstandigheden voor nodig. Hoe kon het dan dat er zo 
maar een fossiele kies aan het oppervlak lag? 
 
Een paar dagen later kwam Anneke zelf met een zeer waarschijnlijke oplossing voor dat vraagstuk: 
mogelijk meegekomen tussen de schelpen, die tot een aantal jaren geleden werden gebruikt voor de 
verharding van fietspaden. Die schelpen worden opgezogen uit de Noordzee. Fossiele vondsten zijn 
daar niets bijzonders.  
 
Dat de kies op een bergje kiezelstenen terecht kwam is ook verklaarbaar. Een inwoner van serviceflat 
De Eper Veste, gelegen aan de Kamperweg, legt in het tegenoverliggende bos met steentjes 
mozaïeken uit. Van dieren en symbolen. Daarvoor verzamelt hij tijdens wandelingen witte en zwarte 
steentjes om er een voorraadje van aan te leggen. Op een schelpenfietspad moet hij de fossiele kies 
hebben opgeraapt en meegenomen als “wel een mooi steentje”. Jammer voor hem dat Anneke het 
steentje ontdekte en zag dat het toch even iets anders is.  

Tjada Amsterdam, tekst en foto’s 

                 Links de ‘Eper’ kies, rechts die uit het Azewijnse Broek (Achterhoek). 
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Vlinders in de tuin 
Bakhuisbos Heerde  
De zomer van 2019 was bijzonder warm vooral in de 
maand juli. 
Een schaduwplek in de tuin om te zitten was eigenlijk nog 
het enige dat overbleef. Iets te drinken bij de hand en 
helemaal niets meer doen. 
 
Veel insecten en vlinders boden wat afleiding om de tijd 
door te komen. Op 25 juli fladderde een vlinder hoog 
boven de tuin. Ik kon hem niet zo gauw op naam 
brengen. Hij vloog over het huis en ging aan de andere 
kant van het huis naar beneden en landde in een 
vlinderstruik. Nou daar wilde ik wel een sprintje voor 
trekken, ondanks de hitte (inmiddels 40 graden): 
het was de                                    Koninginnenpage   >>>>> 
Zelf had ik deze nog maar 2 keer zeer vluchtig gezien en 
dan nu op ooghoogte in eigen tuin!! Gelukkig had ik een 
klein fototoestel bij de hand en kon ik gelijk een redelijke 
foto maken. De vlinder leek nog even te blijven zitten en 
dat gaf mij de tijd om mijn goede camera te halen en nu 
kon ik er een prachtige foto van maken. 
Zeker 5 minuten bleef de vlinder in de tuin en later op de 
middag kwam deze nog een keer op de vlinderstruik. 
Prachtig dit. 
 
De volgende dagen bleef het nog steeds zo extreem 
warm dus wederom veel zitten in de tuin. 
 
Twee dagen later alweer zoʹn grote fladderaar in de tuin, 
deze keer groen, erg vreemd , ook deze bleef vrij rustig 
zitten en kon ik ook vastleggen op de camera. Ik had 
werkelijk geen idee wat dit nu toch voor vlinder kon zijn. 
Gelijk even geappt naar Mariet van Gelder voor hulp en 
het bleek te gaan om de               Malachietvlinder >>>>>> 
te gaan, een excoot, komt in Nederland niet voor, toch? 
Het zal wel aan die bijzondere zomer hebben gelegen. 
De volgende dag was de Malachietvlinder er al weer , het 
was dezelfde, herkenbaar aan een vleugel die al 
behoorlijk versleten was. 

 
 
 
Halverwege augustus liep ik nog een rondje door de tuin. Ik trok ergens aan en 
toen keek mij iets aan waar ik behoorlijk van schrok. Wat was dit nu weer? 
Het bleek een erg grote rups te zijn die zat te eten van het blad van het wilgen-
roosje. Ook deze kon ik op de foto zetten en na even zoeken wist ik dat het de 
<<<<rups van het Groot Avondrood betrof. Een nachtvlinder. 
Het was dus genieten deze zomer. 

Jenneke Kamphuis 
tekst en foto’s 
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Excursie Wageningen 
Ondanks het zeer matige zomerweer op zaterdag 17 augustus jl. hebben we (8 afdelingsleden) een 
geslaagde excursie in Wageningen gehad. ’s Morgens zijn we ontvangen door Dirk van Apeldoorn van 
de WUR (Wageningen University & Research ), die ons uitgebreid heeft geïnformeerd over 
strokenteelt in de akkerbouw. ’s Middags zijn we door de voorzitter van de werkgroep natuurtuin 
Wageningen (de heer Spijker) rondgeleid door de natuurtuin bij het gebouw Lumen en de binnentuin 
in dit gebouw.  
 
In Natuurklanken nummer 3 van 2019 heeft Dirk van Apeldoorn een artikel geschreven over 
strokenteelt in de akkerbouw. De combinatie van een artikel of lezing gevolgd door een excursie 
geeft een heel goed inzicht in de problematiek. Dirk heeft ons op een enthousiaste wijze langs de 
proefvelden geleid en een toelichting op de resultaten gegeven. Fijn om te zien dat strokenteelt een 
grote positieve invloed heeft op de biodiversiteit en het tegengaan van ziektes in gewassen. Ook is 
het fijn dat de opbrengst geen negatieve invloed hoeft te hebben en per saldo positief is (o.a. geen 
gebruik van bestrijdingsmiddelen). In Wageningen wordt op kleine schaal geëxperimenteerd, terwijl 
op proefvelden in Flevoland op bedrijfsmatige schaal wordt geboerd met strokenteelt. Ook fijn om te 
horen dat er erg veel belangstelling voor het onderzoek vanuit de praktijk is. Hoewel Dirk en zijn 
collega’s nog veel onderzoekswerk moeten verrichten zal deze teeltwijze ongetwijfeld een flinke 
bijdrage zijn in een onvermijdelijk meer natuurvriendelijke landbouw.  
 
Strokenteelt heeft een aardige parallel met het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ in 
Drenthe. Hier werden op een proeflocatie met natuurlijke vijanden 80% minder nesten aangetroffen 
dan op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90%van de nesten aangevreten en de 
controlelocatie maar 3% (zie www.naturetoday.com van 1 september jl). 

 
De 2 ha grote natuurtuin bij het gebouw Lumen is in 1998 
aangelegd met grondsoorten die karakteristiek zijn voor de 
omgeving van Wageningen. Daardoor zijn gevarieerde 
milieus ontstaan, zoals die van het rivierengebied en de 
zandgronden. Ontwerper ervan is bekende 
natuurspecialist Ger Londo. In de bloemrijke graslanden 
groeien honderden plantensoorten, waaronder ook 
bijzondere soorten zoals orchideeën (o.a. wespenorchis). 
Er wordt niet bemest, maar wel jaarlijks gemaaid. Het 
maaisel wordt afgevoerd om de bodem voedselarm te 
houden. De kleine vijver wordt gevoed door het schone 
Veluwse grondwater dat hier als kwelwater aan de 
oppervlakte komt. De grote vijver bevat regenwater. Dit 
vijverwater wordt ook gebruikt als ‘grijs’ water in het 
Lumen. 
Tegenover de natuurtuin ligt een tweede iets kleinere 
natuurtuin van recentere datum, maar ook aantrekkelijk 
om eens door te wandelen. 
 
De beide tuinen zijn vrij toegankelijk en liggen aan de 
Droevendaalsesteeg 3a in Wageningen 
 

Wim Oosterloo 
tekst en foto’s 

Dirk van Apeldoorn (WUR) geeft uitleg over 
strokenteelt.  
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Activiteiten Evenementencommissie 
De Evenementencommissie heeft de afgelopen maanden onze KNNV afdeling vertegenwoordigd 
tijdens twee activiteiten: de Pinkstermarkt op het terrein van kasteel Cannenburgh en de Bijenmarkt 
in Epe, georganiseerd door de imkervereniging “de Imme”. 
 
De Pinkstermarkt duurde 2 dagen, het was een druk bezochte markt en we hadden veel bekijks. Ook 
voor onze buren, de kraam van het I.V.N Apeldoorn was veel belangstelling. 
 

Naast het laten zien van 
voorlichtingsmateriaal, folders etc., was het 
educatieve accent deze keer: 
“Waterbeestjes”. Op de tafel van de kraam 
stonden aquariums met waterplanten, 
watertorren waterslakken, kikkervisjes, 
salamanders, stekelbaarsjes en watervlooien. 
Daarnaast stonden platte bakken gevuld met 
slootwater en er lagen visnetjes klaar. 
Kinderen mochten proberen wat 
waterbeestjes uit de sloot of de vijver te 
vissen om deze vervolgens in de bakken goed 
te kunnen bekijken. 
Het was een groot succes! 
 

 
 

 
 
 
 
 
De kraam op de Bijenmarkt had het motto “De 
natuurvriendelijke tuin” en gaf vooral voorlichting 
over het belang van een insecten-vriendelijke tuin 
met veel variatie in begroeiing en wat rommelige 
hoekjes. Er was veel belangstelling voor het 
egelverblijf (in elkaar gezet door Geert Kuper) en de 
composthoop gevuld met wormen  

 
Lita Keuskamp 
tekst en foto’s 
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Wespspin  
(Argiope bruennichi) 
Al een aantal jaren ga ik 
tijdens mijn vakantie op ons 
kampeerterreintje in Heerde 
met mijn kleinkinderen op 
zoek naar de Wespspin. De 
naam Tijgerspin, die ook nog 
veel gebruikt wordt spreekt 
enorm tot hun verbeelding. 
Op het walletje rond de poel 
vonden we er altijd wel een 
paar. 
 
Dit jaar hoefden we niet 
eens te zoeken. Overal in 
het lange gras van de 
Gladde witbol liep je tegen 
hun web met het  
kenmerkende witte zigzagdraadje aan.                                                                             witte zigzagdraadje 
Op het walletje waarop ook veel Wollige munt staat, met heel veel bezoek van zweefvliegen, telde ik 
op een plek van ongeveer 1 m2   8 vrouwtjes. Ze hangen op de kop in hun web en gebruiken zo hun 
achterlijf als afschrikking. Mannetjes, die veel kleiner zijn hingen er niet tussen. 
Ze zitten er nu al weken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag (31 augustus) zitten er ook 6 ei cocons onder elkaar ongeveer in het midden tussen de 
webben. 
Ik ben benieuwd of we volgend jaar nog meer Wespspinnen vinden of dat er toch ook natuurlijke 
vijanden zijn die de cocons leegroven. Aan het klimaat zal het wel niet meer liggen, de wespspin 
houdt van warmte. 

Wietske van Apeldoorn 
tekst en foto’s  
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Waarnemingen 

  
 
 

 
 
NEST EGELS  
Bij terugkomst van vakantie gingen we 
de auto uitladen. Zo ook de fietsen, die 
door de poortdeur via de achtertuin 
naar de schuur gingen. Niets bijzonders 
natuurlijk. Maar even later ging Menno 
even in de achtertuin naar de plantjes 
kijken en zag wat bewegen. En tot onze 
verbazing lag er onder de planten een 
moederegel met tenminste 3 jonkies. 
Niet heel erg verstopt, want het was erg 
warm. Ik heb even vlug een foto met 
mijn telefoon gemaakt en we hebben ze 
verder met rust gelaten. Vóór de nacht 
heb ik uit nieuwsgierigheid nog even 
gekeken, maar ze waren helaas 
vertrokken. Een paar dagen later zag ik 
gelukkig moeder weer en de poezenbrokjes waren weg! 
Ik hoop, dat het goed met ze gaat. 
           Lucie Wessel  

KONINGINNEPAGE  
 
Via de app van de Vogelwerkgroep 
kwam deze foto binnen. 
Datum op foto 7-5-2019. 
Een hele vroege waarneming dus. 
De foto is gemaakt door Leo Muilwijk  
 
 
 

BOSMUIS 
Een grappige foto gemaakt door  
Tjada Amsterdam. 
Ze schreef erbij: 
Dit was een appel voor merels……. 
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Rectificatie  
 

In het vorige nummer van de Natuurklanken  (2019=3) 
stond bij deze foto de foutieve naam Bostulp. 
Het is echter een Hondstand (Erythronium ‘Pagode’) 
 
Met dank aan Annemiek van Loon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bronvermelding 
Foto voorpagina: 
Paardenbijter ingestuurd door   
Lucie Wessel  
 
 
 
 

BOOMMARTER 
Genomen met de 
buitencamera. 
Jenneke Kamphuis  

Dinsdag 3 september ( Duurzame dinsdag) hield Louise Vet de Duurzame Troonrede in Den Haag. 
Zij begon als volgt: 
 
Soortgenoten, 
Ja u..., behorende tot Homo sapiens: een van de meest innovatieve maar ook invasieve soorten die 
deze planeet ooit heeft gekend. Het is tijd voor stevige zelfreflectie, en dan aanpakken! De tijden zijn 
erg aan het veranderen: ecologisch, economisch, politiek. Ik hoop, met u, iedereen op een positieve 
manier ervan te overtuigen dat we daar beter actief aan mee kunnen doen. Transities zijn 
verontrustend en spannend tegelijk. Verandering is voor velen beangstigend, maar het biedt ook 
onverwachte kansen. Laten wij die pakken.  
 
In de Nature Today app is de volledige rede te lezen. Een aanrader!  
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Tureluur    foto: Matthijs Bootsma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




