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Stuurpraat

Stilstaan bij de waarde van elk individu is wezenlijk
voor het vormen van goed beleid en het nemen van
juiste besluiten. De coronacrisis laat helaas zien welke
ongemakkelijkheden anders ontstaan. Men spreekt
dan volstrekt onterecht over ‘dor hout’ bij ouderen en
‘zaagsel’ bij jongeren.
Denken in tegenstellingen is aan de orde van de dag.
Categorieën worden verabsoluteerd in plaats van ge-
bruikt waar ze voor bedoeld zijn, namelijk het leren in-
zien van verbanden. Wensdenken (‘jongeren versprei-
den het virus niet’) helpt ook niet om de realiteit onder
ogen te zien.
Voor wie dat wil, is het - met de nodige corona-voor-
zichtigheid - gelukkig mogelijk om in tweetallen of klei-
ne groepjes naar buiten te gaan. De virusrealiteit noopt
wel tot bezinning over hoe de KNNV haar rol ziet en in-
vult. Grotere groepen en binnen activiteiten blijf ik
vooralsnog onverstandig vinden.
 
Ook zonder virus is bezinning op onze doelen nodig.
Het is goed dat de landelijke strategiegroep van de
KNNV werkt aan een gezamenlijke visie. Ik pleit met
veel anderen voor meer samenwerking, zowel intern
als met andere partijen, om te beschermen wat ons zo
dierbaar is: de natuur.
 
Mijn oproep in de vorige Stuurpraat om kenbaar te
maken waar jouw waardering voor de natuur vandaan
komt, staat nog. Laten we samen een rubriek Natuurvi-
sies op onze website gaan gebruiken voor uitwisseling
van ideeën over waarom we de natuur willen bescher-
men. Laat van je horen!
Ik zie als grootste bedreigingen voor en door de mens-
heid - los van kernwapens - de klimaatcrisis, de milieu-
vergiftiging en de natuurverdringing. Naast
persoonlijke motivatie is fysisch-chemisch en ecolo-
gisch inzicht in de problemen uiterst belangrijk om te
komen tot goede oplossingen.

Geografische verschillen maken het - zeker zonder
wereldbestuur - uiterst lastig om de mondiale proble-
matiek op te lossen. De bevolking explodeert, vooral in
Afrika, de uitstoot van broeikasgassen is vooral in de
VS….etc. Toch mag dat ons er niet van weerhouden
om maatregelen te nemen.
Ik denk op de eerste plaats aan het helpen terugdrin-
gen van fossiel brandstofverbruik, echter zonder onze
natuurgebieden op te offeren aan windmolens en zon-
nepanelen. Een verstandige maatregel is het halveren
van de veestapel. Ook wil ik minder landbouwareaal,
transport, gif en nanoplastics.
Vaak kennen we de verbanden nog niet precies en
dan geldt terecht het voorzorgprincipe.
Ik stel daarom voor, dat de KNNV - niet als actiegroep,
maar als groep van individueel zeer bij de natuur be-
trokken mensen - op basis van feiten uitdraagt, achter
welke concrete maatregelen zij staat.
                                                                                       
                                                    Freddy Brugmans
 

De Plantenwerkgroep heeft er tijdens de       
inventarisaties al een goede gewoonte           
van gemaakt om zwerfafval te verzamelen 

Waarneming

Heideblauwtje
 
Het is feest op de heide (25 juni) volgens Hetty Ver-
straaten en ze stuurde een paar prachtige foto's van
het Heideblauwtje.
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Programma
Plantenwerkgroep

Alles is anders dit jaar; het Covid-19-virus heeft ons
allen in z’n greep. Dat heeft afgelopen maanden niet
alleen gezorgd voor alternatieve oplossingen bij het in-
ventariseren in het veld, nu staat voor de komende
maanden ook ons winterprogramma onder druk. Het
Kulturhus doet er alles aan om voor publiek toeganke-
lijk te blijven en nemen alle coronamaatregelen strikt in
acht. Alleen onder die strikte omstandigheden probe-
ren we bijeen te komen eens in de maand. De daar-
voor gereserveerde ruimte is groot zodat we er zeker
van kunnen zijn de anderhalve meter afstand tot elkaar
te waarborgen. In tegenstelling tot andere jaren, waar-
in belangstellenden welkom waren om een avond bij te
wonen, is het beter dat we dit jaar niet zo gastvrij zijn.
De avonden zijn voor de leden van de plantenwerk-
groep. Alleen na overleg zijn gasten welkom.
De geplande avonden zijn: 21 september, 19 oktober,
30 november, 25 januari, 22 februari en 22 maart van
19.30 – 21.30. Zoals jullie al weten zijn deze avonden
niet steeds de laatste maandag van de maand.
We proberen er het beste van te maken! Er liggen al
meerdere gedroogde planten voor jullie klaar!
                                                                                       
                                                      Hetty Verstraaten
 
 

Waarneming

Kleine kaardenbol                                               ►
 
Gevonden aan de Norelbosweg in Epe                         
                                                       Loes Schouten

Van de redactie

Hierbij het nieuwe nummer van Natuurklanken.
Normaal gesproken een vanzelfsprekend feit. Maar nu
(bijna) niets meer normaal is en de meeste activiteiten
noodgedwongen nog steeds stilliggen, was het voor de
redactie dan ook zeer verheugend om te kunnen vast-
stellen dat op grote schaal gehoor was gegeven aan
de oproep om mooie waarnemingen, artikelen etc. in
te sturen. Hierdoor hebben wij ook zonder de gebrui-
kelijke programmaoverzichten inhoud kunnen geven
aan deze editie.
Dank hiervoor en we hopen dat we ook voor het vol-
gende nummer een aantrekkelijk aanbod van
inzendingen mogen ontvangen. Deze kunt u mailen
naar redactie.knnv.eh@outlook.com,
graag vóór 1 december.
 

Waarneming

De Zwarte heidelibel
 
De Zwarte heidelibel wordt vaak op de heide gezien;
deze trof ik aan op een grasstengel bij het pluizen-
meertje (Renderklippen). Het is de kleinste van de
echte libellen in Nederland.                                           
                                                    Jenneke Kamphuis
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Programma
Paddenstoelenwerkgroep

Dit kwartaal kunnen we weer volop inventariseren.
Uiteraard binnen de voorwaarden van de Corona
maatregelen. Helaas hebben we moeten besluiten om
de zaalbijeenkomsten te laten vervallen. Determineren
en de microscopie-avonden pakken we later op als de
omstandigheden weer in orde zijn. Veiligheid voor
alles.
Als er aanleiding is voor wijzigingen worden deze op
de website aangegeven. Daar staat altijd de actuele
informatie.
 
Activiteiten Paddenstoelen werkgroep 
 
Inventarisaties
Welna                                                            05-09-20
 
Ambtsbos                                                      11-09-20
 
Motketel                                                         20-09-20
 
Majuba                                                           02-10-20
 
Paleistuin 't Loo                                             11-10-20
 
Natuurpad Heerde publieksexcursie             18-10-20
 
Hoogwatergeul                                              23-10-20
 
Ossenstal                                                      01-11-20
                                                                                       
                                                             Herman Snoek

Uit Natuurklanken 1977 (nr. 5)
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Vervolg (2) project
"ledemmer"

Wij hebben de led emmer een weekje op de camping
gehad in Vierhouten en de vangst verschilde nogal per
nacht. 
De ene keer zat hij vol met langsprietmotten en rugge-
zwemmers, de andere keer zaten er een paar mooie
nachtvlinders in.
Via waarneming.nl krijg je snel een naam bij de foto,
dat scheelt een hoop zoekwerk.
Mijn favoriete vlindertje was het Granietuiltje (foto 3),
zo klein en zo mooi getekend.
De Grote beer (foto 4) is natuurlijk een prachtige vlin-
der.
Twee familie leden van de Grote beer, waren niet zo

opzichtig, maar wel bijzonder: het Streepkokerbeertje
(foto 2) en het Vaal kokerbeertje (foto 7), deze laatste
is niet algemeen. Wat grappig is, is dat deze
kokerbeertjes hun eitjes afzetten op onder andere
korstmos, het Gele dooiermos.
Dat moeten wel hele kleine rupsjes zijn als een
korstmos voldoet als een waardplant.
Een prachtige gecamoufleerde vlinder
was de Grauwe monnik (foto 1) die voor een stukje
hout door kan gaan.
Het was ’s morgens altijd weer een verrassing wat er
nu weer tevoorschijn kwam, soms een oude bekende,
soms een, voor mij, nieuwe soort.
Nachtvlinders vangen met de led emmer beviel mij
prima;  gewoon op een normale tijd naar bed en ’s
morgens niet te vroeg op.
Een handige uitvinding!
                                             Carolien Londerman
                                                                                       
     

Op de foto's verder nog Slakrups (6) en Strooiselmot (5)
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Kwartels in ons werkgebied
in 2020

Inleiding
Eind april werden wij tijdens het zoeken naar nesten
van weidevogels met de weidevogeldrone verrast door
het geluid van een Kwartel in het Wapenvelderbroek.
Begin mei hoorden we ook een Kwartel roepen in het
Zijbroek in Vorchten. Dit was het begin van een reeks
waarnemingen van Kwartels in het werkgebied van de
KNNV. Kwartels hebben een verborgen levenswijze en
zie je Kwartels (die de grootte hebben van een
Spreeuw) dan is het vaak een toevalstreffer. Als je in
mei in de vossenstaartgraslanden loopt, vliegen ze
plotseling op en ploffen veelal enkele tientallen meters
verder weer in de vegetatie. Het geluid, wat eigenlijk
geen zang is, is zeer kenmerkend: kwik me dit, kwik
me dit en ook wel kwik, kwik, kwik en voorafgaand aan
de karakteristieke roep ieu-wie. Al deze geluiden
waren begin mei in het Zijbroek te horen en vergrootte
onze opmerkzaamheid op de aanwezigheid van
Kwartels. En niet zonder succes!
 
Leefgebieden in onze omgeving
Tijdens broedvogelkarteringen op de Noordoost
Veluwe hebben leden van de vogelwerkgroep vaker
Kwartels waargenomen op de heidevelden in Epe en
Heerde. De struikheide vegetaties in Epe en Heerde
zijn half natuurlijke landschappen die extensief be-
heerd worden en waar ook Kwartels in het voorjaar
neerstrijken. En ieder jaar worden Kwartels waargeno-
men in de broekgebieden van Epe en Heerde en in de
Hoenwaard tussen Wapenveld en Hattem. Kwartels
kunnen dus in verscheidene biotopen in ons werkge-
bied waargenomen worden, al is de voorkeur van de
Kwartel de open broekgebieden.
 
Algemene informatie
In het wild komt de Kwartel voor in een groot deel van
Europa, van Scandinavië tot aan Noord Afrika.
Kwartels zijn slechte vliegers en toch trekvogel die in
de nazomer alweer uit de broedgebieden vertrekken
naar de overwinteringsgebieden in Afrika. Kwartels zijn
gebonden aan steppen; open vlakten met relatief lage
vegetaties. Graslanden, akkers en heidevelden zijn de
biotopen waar we Kwartels kunnen verwachten. In het
werkgebied van de vogelwerkgroep worden Kwartels
in deze biotopen waargenomen en vrijwel niet in de
IJssel uiterwaarden waar veel struwelen en heggen
aanwezig zijn.
 
Trek 
Op enkele verspreide plekken in Scandinavië na,
vormt Nederland de noordgrens van een groot broed-

gebied dat zich uitstrekt van Ierland tot diep in
Rusland. De vogels trekken ‘s nachts in een breed
front over Europa naar hun overwinteringsgebieden in
Afrika ten zuiden van de Sahara. De najaarstrek over
Nederland loopt vanaf eind juli tot half oktober. Vanaf
eind april kunnen we eerste Kwartels alweer verwach-
ten. Vestigingen in de broedgebieden gaan wel door
tot in juni en de hele zomer kun je ’s nachts overtrek-
kende Kwartels horen. De trekroep is karakteristiek: de
bekende zangstrofe, pie-kwe-die. Overtrekkende man-
netjes laten een blaffend geluid horen: wraw-wraw.
 
Gedrag 
Kwartels laten hun zang horen vanuit verborgen plaat-
sen in lage begroeiingen. De zang is van zeer ver (hal-
ve kilometer) te horen. Voor lokalisering van de precie-
ze plaats moet je de tijd nemen, want Kwartels ver-
plaatsen zich vaak al roepend in het hoge gras. Dit
maakt het inventariseren van Kwartels een boeiende
klus! De ochtend- en avondschemering zijn bij uitstek
geschikt voor het inventariseren van Kwartels.
 
Voedsel 
Kwartels zijn opportunisten die voornamelijk zaden van
grassen, onkruiden en granen eten, maar ook knoppen
van bloemen. Ook staan insecten en wormen op het
menu. Dit verklaart dat Kwartels zich voornamelijk op-
houden in structuurrijke graslanden en akkers waar
veel zaden beschikbaar zijn.
 
Verspreiding, broeden en bescherming 
Het vaststellen van broedparen van Kwartels is uiter-
mate lastig. Nesten worden bijna nooit gevonden. Het
vaststellen van territoria vindt gewoonlijk plaats door
de registratie van roepende mannetjes, wat geen indi-
catie van broeden behoeft te zijn. Ongepaarde
mannetjes verplaatsen zich ook en beginnen op een
nieuwe locatie weer te roepen om te kunnen paren
met een vrouwtje.
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Kwartels hebben aan een kuiltje in de bodem genoeg
om 8 tot 10 eitjes te leggen en daarna 16 tot 18 dagen
te broeden. Rekening houden met de broedperiode is
van belang voor de bescherming van Kwartels.
Immers de Kwartels, die waargenomen zijn door meer-
dere leden van de vogelwerkgroep, verbleven hoofd-
zakelijk in het agrarisch gebied in percelen met een
verlengde maaidatum. Deze percelen liggen aan
weerszijden van de Schraatgravenweg in het
Wapenvelderbroek. In de percelen met verlengde
maaidatum wordt veel tijd besteed aan het vinden van
nesten met een drone die beschikbaar is via de agrari-
sche natuurverenging Veluwe-IJsselzoom. Matthijs
Bootsma is één van de gebruikers/dronepiloten van de
drone, naast Cor Heidenrijk (coördinator weidevogel-
beheer van de VIJZ) en vrijwilliger Bartelo Oegema.
Ook de vrijwilligers van de Vrienden van het Boeren-
land zijn actief voor weidevogelbescherming in de
broekgebieden.
Een en ander betekent dat naast de leden van de vo-
gelwerkgroep veel aandacht wordt besteed aan weide-
vogelbescherming. Met de weidevogelbescherming in
het Vorchter- en Wapenvelderbroek profiteren ook an-
dere in grasland broedende vogelsoorten, zoals Kuif-
eend, Slobeend, Zomertaling en ook Graspiepers,
Rietgorzen, Kneutjes, Grasmussen en Gele kwikstaar-

ten. Ook de Kwartel is een graslandbroeder die zijn
broedbiotoop in de broekgebieden heeft, vooral in vos-
senstaart graslanden. Vossenstaart is een dominante
grassoort die zich manifesteert in relatief minder exten-
sief bemeste graslanden. Ook in de landschapszone
Veessen-Wapenveld waar Kwartels zijn waargeno-
men, zijn veel vossenstaart graslanden. In dit relatief
extensief beheerde grasland is veel zaad en er zijn
veel insecten als voedsel voor Kwartels en voor de
overige in grasland broedende vogels.
 
Totaal aantal Kwartels:
op basis van het aantal waarnemingen en de spreiding
van waarnemingen hebben wij het idee dat er eind mei
tussen de Broekstraat/Heerde en Tolbrug/Wapenveld/
Werven > 21 Kwartels aanwezig waren in het Wapen-
velderbroek en de Landschapszone Veessen Wapen-
veld.
Frans Bosch meldde in Hanendorp/Emst ook één
Kwartel en Leo Muilwijk meldde een Kwartel in het
Vemderbroek/Oene en in de Hoenwaard werden door
diverse waarnemers vier Kwartels gemeld. Matthijs
Bootsma hoorde eind juni nog een Kwartel roepen op
een heideveld op de Dellen. Dat brengt het totaal op
circa 28 roepende Kwartels in het werkgebied van de
KNNV en directe omgeving.

Percelen van de Jan Nienhuis Vereniging - Foto: Adrie Hottinga

9Epe-Heerde



Percelen met verlengde maaidatum van fam. van der Sluis - Foto: Adrie Hottinga

gunstig. Voor het broedsucces van deKwartel is uitstel
van de maaidatum tot 1 juli wenselijk in verband met
late aankomst van exemplaren die vnl.
elders “uitgemaaid” zijn en/of late doortrekkers.
 
Epiloog
Ook uit dit verslag over de aanwezigheid van grote
aantallen Kwartels tijdens het broedseizoen in 2020
blijkt weer het evidente belang van grote open broek-
gebieden. In een vorig verslag schreven wij over dit

 
Bescherming
De Kwartel staat niet op de Rode Lijst, omdat de soort
zich kan handhaven in vooral akkerbouwgebieden.
Wel is de Kwartel evenals alle in het wild voorkomende
vogelsoorten beschermd in het kader van de Europese
vogelrichtlijn. Volgens de natuurwet/natuurbescher-
mingswet zijn Kwartels dus beschermd, maar in de
praktijk veelal niet, omdat Kwartels zich vestigen in
agrarisch gebied met intensieve graslandcultures.
Kwartels die zich vestigen in natuurgebieden, percelen
met agrarische natuurbeheer en akkers, kunnen vaak
wel ongestoord broeden en hun jongen grootbrengen.
Voor de bescherming van broedpopulaties is het be-
lang dat er extensief beheerde graslandpercelen aan-
wezig zijn waarvan het grasgewas laat in het seizoen
geoogst wordt. In het Wapenvelderbroek is nu een si-
tuatie dat de agrarische natuurverenging Veluwe- IJs-
selzoom meerdere contracten heeft afgesloten voor
een maaidatum na 1- en 15 juni en enkele percelen na
22 juni. Vooral de maaidatum na 15 juni is voor gras-
land broeders in extensief beheerde graslanden

Percelen met verlengde maaidatum na 15 juni in
Wapenvelderbroek.
Bron: VIJZ - Cor Heidenrijk                                    ►

belang voor de aanwezigheid van foeragerende roof-
vogels in de broekgebieden. En in het bijzonder over
de aanwezigheid van meerdere Velduilen in 2019 in
het Zijbroek en het Vorchter- en Wapenvelderbroek. 
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Waarnemers:
Ineke Santing v.d. Bosch, Matthijs Bootsma, Gerjan
Petter, Frans Bosch, Anton Koot, Herwin Looman, Leo
Muilwijk, Jochanan Vreekamp, Henk Schreuders, Gert
Prins, Floris Visser, Cor Heidenrijk en Adrie Hottinga.
 
Dank aan Matthijs Bootsma die met een drone luchtfo-
to materiaal heeft verzameld van het Wapenvelder-
broek;
Dank aan Cor Heidenrijk van de VIJZ voor bemidde-
ling voor verlenging van de maaidatum van een aantal
graslandpercelen;
Dank aan agrariërs die mee willen werken aan de be-
scherming van broedvogels in het Wapenvelderbroek;
Dank aan Provincie Gelderland voor subsidieverlening
aan de VIJZ.

Laten we zuinig zijn op deze open broekgebieden en het natuurbeleid in de provincie Gelderland
verder ontwikkelen voor instandhouding van de openheid van broekgebieden in het IJsseldal.

 
Bronnen:
Vos de Dick en Sam Gobin: Veldgids Vogeltrek (KNNV
uitgeverij, 2019).
Vos de Dick: Veldgids Vogelzang (KNNV uitgeverij,
2017).
Cramp Stanley. Et all. Handbook of the Birds of Euro-
pe the Middle East and North Africa. The Birds of the
Western Palearctic. Volume II. Hawks and Bustards.
Page 497. 1980.
 
Websites: Vogelbescherming, Sovon, waarneming.nl
                                                                                       
                            Adrie Hottinga en Matthijs Bootsma

Overzicht Wapenvelderbroekkwartiel biotoop - Foto: Matthijs Bootsma
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Nog een bijzondere steen

Na het voorgaande verslag van een bijzondere Migma-
tiet uit Noorwegen, is er ook nu weer een fraaie vondst
te vermelden, dit maal van eigen bodem. Door de tien-
tallen jaren heen heb ik vele honderden zwerfstenen
verzameld. Vele verdwenen na een vluchtige observa-
tie als onbekend en niet interessant in een grote bak
naast het huis, enkelen werden bij herkenning op
naam gebracht en in een (ouderwets) kaartsysteem
opgeslagen. Door de jaren heen liep de verzameling
wat aantallen betreft behoorlijk uit de pas. De verza-
meling groeide .Maar de laatste jaren werd de spoeling
op de Veluwe steeds dunner. En niet alleen omdat
Wouter Tol, oud KNNV-lid uit Heerde, de hele Noord
Veluwe al grotendeels had aangeharkt.....

Ook andere gebieden in Nederland werden bezocht.
De Achterhoek, Drenthe, ZO-Friesland enz. Daar was
het nog steeds de moeite waard om zwerfstenen uit
Scandinavië te zoeken. Zuidelijk materiaal zocht je in
groeves langs de grote rivieren. Maar het aantal zwerf-
steenliefhebbers groeide ook. Steeds meer mensen
raakten geïnteresseerd in het verzamelen van (veelal
mooie) zwerfstenen, in hun herkomst en de vorming er
van in de aardkorst. Nu, na al die jaren van voorspoed,
wordt je steeds meer genoodzaakt je eigen “puinhoop”
nog eens aan een kritische blik te onderwerpen.
En wat blijkt: door wat we noemen “voortschrijdend in-
zicht” worden ineens weggegooide zwerfstenen toch
als bijzonder ervaren. Zo ook deze steen, eveneens
een migmatiet met een totaal ander uiterlijk dan onze
Noorse vondst. Om precies te zijn een “Stockholm
vlekkenkwartsiet”. Een bijna bizar voorbeeld van ge-
steentevorming, vermoedelijk gevonden op het Huls-
horsterzand. In Nederland zijn door de jaren heen zo’n
25 migmatieten beschreven, met elk een eigen, veelal
moeizaam of niet te achterhalen, ontstaan.

Deze migmatiet is waarschijnlijk tijdens
het precambrium (1-0,5 miljard jaar) ontstaan uit sedi-
ment en later gedurende miljoenen jaren gekneed en
vervormd door vele krachten en chemische verande-
ringen in de aardkorst tot metamorf (omgezet) ge-
steente. Dit bestaat uit verschillende mineralen. De
grondmassa is donkergrijs van kleur en bestaat uit
kwarts en donkere glimmer (biotiet), hierin liggen witte
bolletjes van 1-5 mm als krenten in de pap, die als een
hard bolletje uit het oppervlak steken. Ze bestaan uit
kwarts, sillimaniet (een chemische verbinding van kie-
zelzuur en aluminium) en een korreltje veldspat. Het is
één van de ruim vierduizend mineralen waar onze
aardbol uit bestaat. Niet een erg makkelijke materie.
Maar hoe wordt dit vastgesteld? Van een mineraal
wordt een heel dun plaatje geslepen van 30 µm(0,003
mm). Onder een polarisatie microscoop laat elk mine-
raal een eigen kleur zien, zo ook bij sillimaniet. Een
nogal ingewikkeld klusje. Om de witte bolletjes liggen
ook nog zichtbare zwarte randjes van zwarte glimmer.
Van deze stenen zijn veel varianten bekend. Wat het
erg lastig maakt ze goed te kunnen beoordelen! Over
de samenstelling en de vorming daarvan, diep in de
aardkorst ,zullen we het maar niet hebben, dat is gro-
tendeels onbekend terrein.
Het is echter wel heel fascinerend om onder een heel
klein tipje van de geologische sluier door te kunnen kij-
ken.                                                                               
                                                      Bauke Terpstra

Waarneming

Rups van de Plakker
 
Van Ard Leurs kregen we een mooie foto van de rups
van de Plakker. Dit is een nachtvlinder en zoals goed
te zien heeft ook deze rups witte haren, net als de Ei-
kenprocessierups. Volgens sommige bronnen worden
de twee soorten wel eens door elkaar gehaald. De
rode en blauwe stippen zijn echter onmiskenbaar.
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Een sidderende ervaring

Stel: u weet weinig van de natuur en al helemaal niets van insecten. Oog in oog te komen staan met een negen
centimeter lange, knalgroene, vingerdikke rups, doet je griezelen. Dat overkwam mijn schoonzoon toen hij bij de
stobbe van een Hazelaar, een bladerdeken van de Winde weghaalde. Het bleken twee rupsen van de
Windepijlstaartvlinder te zijn. Een zeldzame soort. Het is een trekvlinder die door de warme zomers steeds meer
in Nederland te zien is. Het is een nachtvlinder die ’s nachts actief is, waardoor je hem toch maar zelden te zien
krijgt. Hij heeft een enorme roltong, waarmee hij net als de kolibrievlinder nectar uit de bloem zuigt. De Winde is
de waardplant. De rups is werkelijk een schoonheid, hard groen met zwarte vlekken en een oranje pijl op zijn
achterlijf. Hij kruipt in de grond om te verpoppen.                                                                                                     
                                                                                                                                                           Margriet Maan

Kleine parelmoervlinder

Het was een goed jaar voor de
Kleine parelmoervlinder. Zowel Hetty Verstraaten als
Mariet van Gelder hebben de vlinder in hun tuin ge-
zien. De foto waarop de vlinder op de aster zit is van
Hetty, genomen op 13 september bij Epe. Ruim een
maand eerder (8 augustus) zag Mariet de vlinder op
een vlinderstruik bij Heerde.
In de duinen is het een vrij algemene vlinder en op de
zandgronden in Noord Brabant wordt hij ook regelma-
tig gezien.
De vlinder is goed mobiel en verplaatst zich steeds
meer naar het noorden. De waardplanten van deze
soort zijn de verschillende wilde viooltjes.
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Nieuwe soorten

In de zomer van 1971 vertrok ik samen met mijn botanische vriend Hans in zijn kanariegele Fiat 127 op weg
naar Valkenburg. We hadden de tent bij ons en kampeerden op camping de Gele Anemoon bij Wijlre. Behalve
een lijst van bekende plekken die we zouden aflopen, was er het rangeerterrein van Valkenburg waar we zeker
naar toe wilden. Er was een nieuwe soort kruiskruid gevonden en die moesten we zien. Het gaat hier natuurlijk
om het Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens)
Toen nog zeer zeldzaam, maar nu zomers als gele linten de snelwegen begeleidend in ons land.
 
In 2017 was ik samen met Lucie in de Verenigde Staten. We toerden onder andere door het Zuidwesten in een
camper en genoten van het landschap en de planten en bomen. Onderweg vond ik, een voor mij nieuw plantje,
wat tussen de stenen van een parkeerterrein groeide. Gedroogd nam ik het mee en thuis met de Jepson, de
grote flora van California, kwam ik tussen 24 andere nauwverwante soorten uit op Chamaesyce maculata. Deze
zelfde soort bleek in de Heukels (22ste druk) bij Euphorbia te zijn ondergebracht. Mijn verbazing was groot toen
ik het jaar daarop, in Epen, deze soort tussen de tegels vond naast de lokale super. In augustus van dit jaar
vond ik deze Straatwolfsmelk (Euphorbia maculata) in grote hoeveelheden tussen de straatstenen in Angeren tij-
dens een familie bezoek.
 
De nieuwe Heukels (24ste druk) is juist daarom ook zo dik geworden. Steeds sneller maken nieuwe soorten hun
opwachting en breiden zich supersnel over heel Nederland uit. Het heeft te maken met ecologische
veranderingen. Zo wisten de pekeladventieven, waaronder Deens lepelblad (Cochlearia danica) zich binnen zo’n
20 jaar langs alle snel- en hoofdwegen te verspreiden. Dit kon gebeuren door de verzilting van de bermen door
het strooien van zout op de wegen.
De verstening van onze steden en dorpen leidt weer tot de verspreiding van andere soorten, zoals Harig vinger-
gras en de Straatwolfsmelk. In de nieuwste Heukels is daar alweer een nauwverwante soort aan toegevoegd
namelijk de Geribde wolfsmelk (Euphorbia prostrata).
 Een aardige manier om de voor- en/of achteruitgang van soorten zichtbaar te maken kan je vinden op de digitale
verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl).
Naast de verspreidingskaartjes is een gedeeltelijk oranje balk te zien waarbij je zowel de onderste als de boven-
ste knop kan schuiven met de computermuis. Op tablets en IPads e.d. werkt het niet goed. Roep als voorbeeld
de Straatwolfsmelk op. Er is naast het verspreidingskaartje maar een klein stukje van de balk zichtbaar. Logisch
voor een soort die nog maar een klein aantal jaren in ons land voorkomt. Schuif de bovenste knop naar beneden
en je ziet de jaartallen voorbij komen. Bij het jaartal 2004 zijn vrijwel alle blokjes blauw. Schuif je de bovenste
knop naar 2014 dan zie dat vrijwel alle blauwe blokjes rood zijn geworden. Bij Bezemkruiskruid is dat ook heel
mooi te zien. Zet de onderste knop een eind naar beneden en zet dan bovenste knop op 1954. Je ziet dan dat in
die tijd deze soort langs de Maas voorkwam. Pas na 1984 vindt hij zijn plaats langs de snelwegen. Een leuk in-
strument om te kijken hoe soorten hun areaal uitgebreid hebben of juist zien inkrimpen
                                                                                                                                              Menno Boomsluiter

                                                                       Straatwolfsmelk
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Een verrassing in het Vossenbroek

Kleine marterachtigen zie ik bijna nooit meer. Als ik ze zie is het doorgaans als verkeerslachtoffer. En dat is
geen prettig gezicht. In onze omgeving huppelen erg weinig wezels, hermelijnen en bunzingen rond. Dan is het
natuurlijk des te leuker als je er wel een ziet.
 
Aan het begin van een wandeling door het oostelijk deel van het Vossenbroek zag ik wat voor me uit hobbelen.
Hobbelen is de omschrijving waar ik aan dacht, eigenlijk maakten de beestjes galopsprongen. Twee donkerbrui-
ne, bijna zwarte bolletjes die van me af stuiterden. Ik vroeg me even af wat ik nu weer zag. Maar het tweetal
kwam tot stilstand en keek even rond. Beide hadden grote witte delen in het gezicht: bunzingen! En verder gin-
gen ze weer. Ik had al bedacht dat dit het was voor deze waarneming. Leuk! Twee bunzingen gezien.
 
Even verder, ze waren inmiddels bijna honderd meter bij me vandaan, stopten ze weer. Ze leken zich te realise-
ren dat ze toch wel ver van huis waren. Ze hobbelden zoals ze gedaan hadden, maar dan weer terug. Zo rustig
mogelijk had ik de fotocamera gereed gemaakt. Ze merkten niet dat ze geportretteerd werden tot ze al vrij dicht
bij me waren. Een schoot links de begroeiing in; de ander rechts. Het foto`s maken was wel klaar. Nog even
bleef ik onbeweeglijk staan. Dat leverde nog wel wat op. Een van de twee keek precies waar ik stond of het vei-
lig was. Op nog geen meter afstand moest het beestje hoog op kijken om me helemaal te zien. Toen besloot het
dat het toch maar beter de dekking op kon zoeken.
                                                                                                                                                    Frans Bosch
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Woudaap 10 juni - Foto Gerjan Petter

Woudaap in Wapenveld 
 juni 2020

Op zondagavond 7 juni hoorde Herwin Looman om
half elf een bijzonder geluid van een roepende vogel in
het riet ter hoogte van de Werverdijk. De rietzone waar
Herwin dit geluid hoorde bevindt zich langs een uitwa-
teringskanaal aan de zuidzijde van de Werverdijk tus-
sen gemaal Veluwe en de Werverweg. Herwin kende
het geluid niet, maar zocht thuis uit welke vogel dit ge-
luid in de avondschemer liet horen. De euforie was
groot, toen na analyse bleek dat in het riet een manne-
tje Woudaap een territorium verdedigde dan wel een
vrouwtje Woudaap wilde verleiden. Via social media
was het snel bekend dat in Wapenveld een Woudaap
aanwezig was. De volgende morgen waren bij dag en
dauw al meerdere vogelaars aanwezig voor een foto
shoot. Gerjan Petter lukte het om een goede foto te
maken, omdat de Woudaap zich in het riet langs de

waterkant ophield. Gedurende een korte week hebben
veel vogelaars genoten van de aanwezigheid van de
Woudaap. Het bleef echter bij één exemplaar en de
laatste waarneming was dinsdagavond 15 juni (AH).
 
Status 
De Woudaap is zeldzaam in Nederland en de Rode
Lijst status is ernstig bedreigd. Volgens de informatie
van SOVON ligt het aantal broedparen in Nederland
tussen 20 en 40 broedparen, wat nog vrij optimistisch
is. De broedgebieden in Nederland bevinden zich
vooral in de uitgestrekte rietmoerassen in West-Neder-
land, Friesland en in de omgeving van de Ooipolder.
 
Waarnemingen in onze omgeving
Is dit de eerste waarneming van een Woudaap in het
werkgebied van de KNNV? Matthijs Bootsma stelde
deze vraag via de app groep van de vogelwerkgroep.
Deze vraag moet met nee beantwoord worden. Gedu-
rende de inventarisaties voor de Avifauna Grote Rivie-
ren zag Adrie Hottinga in 1975 ’s nachts een Woudaap
in de Veesserhank. Matthijs is uitgegaan van de

waarnemingen die in waarneming.nl zijn ingevoerd.
Terecht dus dat Matthijs dacht dat de Wapenveldse
Woudaap de eerste waarneming was in ons werkge-
bied van de vogelwerkgroep. De waarneming van de

Woudaap in 1975 is nog niet ingevoerd in de landelijke
database van waarneming.nl en dus valt er nog wat te
doen de komende jaren om al die vorige vogel waar-
nemingen in te voeren!
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Biotoopbescherming en beheer
Het is van belang dat langs de watergangen de oever-
stroken extensief beheerd worden. Dat kan in meerde-
re vormen uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat het
maaien van riet en ruigten gedurende de wintermaan-
den plaatsvindt en dat maaien en opruimen van de ve-
getatie gefaseerd wordt in ruimte en tijd. Oud over-
staand riet is van belang voor overwinterende insecten
en geeft stevigheid aan nieuwe rietkragen. Voor broe-
dende rietvogels die hun nesten in de rietstengels

maken is dit van wezenlijk belang.
Op de foto hierboven is goed te zien dat mede dankzij
een goed beheer van het waterschap Vallei en Veluwe
zich brede rietstroken hebben ontwikkeld langs de wa-
tergang ter hoogte van de Werverdijk. In dit gedeelte
heeft zich gedurende één week een mannetje Woud-
aap opgehouden. In dit type vegetaties broeden veel
Rietgorzen en hoge aantallen Kleine karekieten.
                                                                                       
                     Adrie Hottinga en Herwin Looman           
                     Foto's: Gerjan Petter
 
 

Gewone ossentong

Langs de Leemculeweg in Hattem is deze fraaie plant
te vinden. 
De inzender van de foto is Pim van der Knaap. 

17Epe-Heerde



Biotoop rondom een Zomereik

Menno vond vorige week een Knoppergal en ik ben eens gaan nadenken, wat er zo al op en bij een
(Zomer)eik leeft.
Aldus dit artikel: een biotoop rondom de Zomereik (Quercus robur). 
 
De Zomereik is onze meest voorkomende inheemse eik. De Wintereik is veel zeldzamer. 
We kennen deze (Zomer)eik allemaal. Deze laat in het najaar eikels vallen wat weer voedsel is voor zwijnen,
eekhoorns, gaaien en muizen.  
Het is een bladverliezende boom. Het afgevallen blad bevat veel looizuur, waardoor er weinig ondergroei is.
Soms groeit er wat Hengel, die de waardplant is voor de bosparelmoervlinder. In het voorjaar(mei) loopt de
boom weer uit en gaat hij bloeien. 
De mannelijke katjes hangen in ijle bundels, de vrouwelijke bloeiwijze zit eindelings aan de jonge loten. 
Dit is de tijd, dat de Eikenprocessierups toeslaat. Deze rups is dol op de jonge eikenblaadjes! 
De eiken geven gelegenheid voor de vogels om er te schuilen en te broeden. Maar ze zijn niet echt afhankelijk
van de boom. Dit in tegenstelling tot enkele vlinders zoals de Eikenpage en de Bruine eikenpage. De eik is hun
waardplant, zodat hun rups net uit het ei komend, lekker van het eikenblad kan eten. 
Als er gaten in de stam zitten door bijvoorbeeld een afgebroken tak of een gat gemaakt door een specht, kan
dit een nest gelegenheid zijn voor andere vogels (bijv. een Bosuil) of een Boommarter. 
Volgens de WUR.(Wageningen University & Research) kunnen er wel 423 verschillende soorten insecten op de
eik voorkomen, bijvoorbeeld: de Meikever en de voor eiken schadelijke Eikenprachtkever.  
Een duidelijk bewijs, dat er insecten zijn geweest, is het aantreffen van gallen. 
De belangrijkste veroorzaker van gallen is de Galwesp, maar ook galmuggen, galmijten, virussen en schim-
mels kunnen gallen veroorzaken. De gallen kunnen voorkomen op jonge twijgen, in de knoppen, op de bladeren,
op de meeldraden en op de eikels. Een veel voorkomende gal is het Galappeltje op het blad.
De Knoppergal begint op de helmknop. En op deze Knoppergal kan dan weer een paddenstoeltje groeien, nl.
de Knoppergalmycena (M cecidiophila). 
Een andere, veel voorkomende aantasting van de eik, is de Eikenbladmeeldauw (of Eikenmeeldauw). De mees-
te eiken gaan er gelukkig niet dood van. 
Op de bast van de stam kunnen mossen en korstmossen groeien. Deze zijn voornamelijk aan de regenachtige
zuidwest kant van de boom te vinden. Het Paarssteelveentrechtertje (Lichenomphalia hudsonia) kan op zo’n
korstmos groeien. 
Er zijn veel paddenstoelen, die in symbiose met de eik leven. Zoals de Zwavelmelkzwam, de Kaneelkleurige
melkzwam en het Schaapje. 
Paddenstoelen die het eikenhout afbreken zijn bv: Eikentrilzwam, Eikenbloedzwam en Eikelbekertje. 
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Waarneming

Een "witte reus" in de tuin.
 
Op de camping in Vierhouten zat dit mooie insect op
de Blauwe knoop. Nadat ik de foto van het insect had
ingevoerd op waarneming.nl, kwam de naam
Witte reus (Volucella pellucens) in beeld. Die naam
verwacht je toch eigenlijk niet bij een zweefvlieg!

Hij komt voornamelijk voor in bossen, hoog in de
bomen, maar het is een goede vlieger en kan overal
gezien worden.
Hij vond de Blauwe knoop aantrekkelijk genoeg om
een poos te blijven zitten.

Ook op het balkon zie je insecten. Bij ons appartement
aan de Soerenseweg zitten Groene wantsen.

Op een gegeven moment zag ik iets vreemds onder
een lupineblad.
Een vrouwtjes wants had hier eitjes afgezet en de klei-
ne wantsjes waren uit de eitjes gekropen. Ze hebben
een paar dagen onder het blad gezeten en daarna
waren ze ineens verdwenen. Waarschijnlijk naar een
minder opvallende plek verhuisd.
                                                                                       
                                                     Carolien Londerman  

Voorbeelden van paddenstoelen die ten koste van de
eik leven zijn de Biefstukzwam, Eikenweerschijnzwam
en de Eikhaas. Ze leiden tot de dood van de eik.
En een dode boom is weer leven voor bijvoorbeeld het
Vliegend hert en talloze andere insecten.
 
Dit stukje is zomaar een niet complete opsomming van
wat er al niet op onze zomereik voorkomt.
En dit allemaal naar aanleiding van de vondst van de
Knoppergal.     
                                                                                       
                                                          Lucie Wessel

                                                          Knoppergal     ►
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