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Wat doen wij
KNNV Epe-Heerde is een actieve vereniging. Naast
ontspanning doen we inventarisaties van flora en
fauna, gegevens die de landelijke databanken voor-
zien van nuttige informatie in ons werkgebied. Op het
gebied van natuuurbescherming houden we de ontwik-
kelingen in de regio bij en geven we advies en com-
mentaar in het belang van de natuur.
 

Over Natuurklanken
Natuurklanken is het afdelingsblad van de Koninklijke
Vereniging voor Veldbiologie (KNNV) afdeling Epe-
Heerde. Het wordt verspreid onder de leden en ver-
schijnt vier maal per jaar.
 

Redactie en digitale kopij
Mariet van Gelder 
Lita Keuskamp, Joke van Litsenburg
Kopij naar: redactie.knnv.eh@outlook.com
Sluitingsdatum kopij volgende Natuurklanken:
1 maart 2021.
Foto’s graag in hoge resolutie en apart aanleveren.

Coördinatie bezorging
Wim en Paula Bijlsma

Contributie en lidmaatschap
Leden € 30,-- per jaar
Huisgenootleden € 12,50 per jaar
Leden van andere KNNV afdelingen € 10,- per jaar
Contributie betalingen steeds vóór 1 maart naar:
Rabobank IBAN: NL69RABO0101.219.865 t.n.v.
penningmeester KNNV afd. Epe-Heerde, Weteringdijk
47, 8166 KS Emst
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit
schriftelijk te gebeuren vóór 1 november voorafgaand
aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.
Graag opzeggingen, adreswijzigingen enz. berichten
aan de ledenadministratie.

Welkom Nieuwe Leden
 
    Wouter Veenings - Heerde
    Dirk Haasjes - Heerde

Adressen

Voorzitter Freddy Brugmans             
                          voorzitter@epe-heerde.knnv.nl
Secretaris Yvonne Zeegers
                          secretaris@epe-heerde.knnv.nl
Penningm. Ron Roovers
                          penningmeester@epe-heerde.knnv.nl
Algemeen lid Wim Oosterloo
                         contactpersoon natuurbescherming
Algemeen lid Jenneke Kamphuis
 

Bestuur

  
Ledenadministratie 
Chris Drevijn      ledenadministratie@
                           epe-heerde.knnv.nl

Website
landelijk             www.knnv.nl
afdeling              www.epe-heerde.knnv.nl
Webmaster        Herman Snoek
                           info@epe-heerde.knnv.nl
 
Contactpersonen werkgroepen
Planten              Egbert de Boer
Paddenstoelen  Herman Snoek
Insecten             Gerard Plat
Geologie en
Landschap         Tjada Amsterdam
Mossen              Mariet van Gelder
Vogels               zie website www.epe-heerde.knnv.nl
Zoogdieren        Frans Bosch
 
Evenementencommissie 
Margriet Maan
 
Natuurpadcommissie 
Tjada Amsterdam, Margriet Maan
 
Tuinambassadeur 
Elly ter Stege    
Vacature           
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Foto's: Henk van Woerden
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Het gaat vooral om het bevorderen van natuurwaarde-
ring bij zoveel mogelijk mensen.
Kortom, we willen in verbondenheid met de natuur én
met elkaar, de natuur nog meer stem geven. De strate-
giegroep formuleerde 3 “idealen”. Ten eerste, dat alle
Nederlanders de natuur waarderen; dat kunnen we
zeker niet alleen. Daarom ten tweede, dat alle natuur-
organisaties in Nederland samenwerken. En ten
derde, dat de biodiversiteit in Nederland toeneemt. Het
zijn deze “idealen” die leiden tot 7 KNNV-kerndoelen:
 
1. Ontwikkelen natuurbasiscursus “Citizen Science”
2. Creëren ecologie kennisgroep
3. Ontwikkelen laagdrempelige
    natuurbelevingsactiviteiten
4. Instellen natuurvisiegroep, die vanuit deskundigheid
    naar buiten treedt
5. Kiezen adoptiegebied per afdeling en/of samen met
    Land van Ons (zie website www.landvanons.nl)
6. Samenwerking tussen afdelingen, delen
    “best practices” en inspireren
7. Instellen landelijke netwerkgroepen voor
    organisatorische onderwerpen
 
De strategiegroep heeft inmiddels verslag gedaan aan
de landelijke beleidsraad, waarna over de 7 kerndoe-
len door de deelnemers in kleinere groepjes van ge-
dachten is gewisseld.
                                 Freddy Brugmans, voorzitter
 
 
 
 

Stuurpraat

Zoals ik in een vorige stuurpraat heb verteld, neem ik
deel aan een landelijke KNNV-visiegroep, die zich ove-
rigens strategiegroep is gaan noemen. Andere vaste
deelnemers zijn Marije Bakker, Yvonne van Putten,
Janneke Hoekstra, Huub van ’t Hart, Erik Jongejan,
Anneloes ter Horst, Johannes Nieboer en Bart Heijne.
Ik doe in deze stuurpraat verslag van wat volgens mij
de essentie is van hetgeen in deze strategiegroep in
10 videosessies is besproken.
 
De strategiegroep is overtuigd van de noodzaak om,
als natuurliefhebbers, waar mogelijk bij te dragen aan
het stoppen van de natuurvernietiging op aarde. De
persoonlijke motivaties verschillen, maar alle strategie-
groepsleden voelen zich verbonden met de natuur en
zijn sterk doordrongen van het belang van samenwer-
king - intern en met anderen - bij het ontdekken, bele-
ven en vooral ook beschermen van natuur. De aarde
stelt grenzen. Voorkomen moet worden dat eco-
logische grenzen zodanig worden overschreden, dat
het leidt tot het uitsterven van leven, inclusief de
mensheid. Wij willen niet, dat de gedurende miljarden
jaren door levende en niet-levende natuur opgebouw-
de biologische informatie in decennia wordt vernietigd.
Wat de KNNV kan doen, is vanuit onze sterktes bijdra-
gen aan bewustwording van waarden én bedreigingen
van de natuur. Wat KNNV-leden gemeen hebben, is
de drang om de ‘natuur’ samen preciezer te bekijken.
Dit geeft zowel begrip van, als plezier in de ontzag-
wekkend rijke wereld die de ‘natuur’ is. Onze natuur-
verbondenheid is bijzonder en het delen meer dan
waard. Door ons enthousiasme te delen bevorderen
we genoemde bewustwording. Van belang is, dat zo-
veel mogelijk Nederlanders de schoonheid van de na-
tuur gaan zien én hun afhankelijkheid ervan leren in-
zien.

Van de Redactie

De verschillende werkgroepen hebben al een voorzet
genomen met het maken van een programma voor
2021. We weten echter niet wat ons te wachten staat.
Daarom heeft de redactie ervoor gekozen om deze
programma’s niet op te nemen. Wel staan ze op de
website www.knnv.nl/epe-heerde.
De nieuwjaarswandeling gaat niet door.
Gelukkig is er veel kopij binnengekomen. Alle auteurs
en fotografen hartelijk dank. Het aanleveren van grote-
re bestanden is soms lastig. Neem dan even contact
met ons op om te overleggen wat hiervoor de beste
manier is. Mede door jullie inzet hebben wij een mooi
en informatief afdelingsblad.
De redactie wil iedereen fijne feestdagen toewensen.
Kijk naar elkaar om en schroom niet om contact op te
nemen met een mede KNNV-er om bij te praten over
wat ons bezighoudt. Of om samen even naar buiten te
gaan om te genieten van onze mooi omgeving.

► Vliegenzwam Foto: Ger Breman
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 04 februari 2021 - Aanvang 20.00 uur
 
AGENDA  
1.    Opening 
2.    Notulen Algemene Ledenvergadering 06 februari 2020,  conceptverslag in Natuurklanken 2020 nr 2        
3.     Bestuursverkiezing
        ▪  Wim Oosterloo – Algemeen bestuurslid: aftredend en herkiesbaar
        ▪  Jenneke Kamphuis – Algemeen bestuurslid: aftredend en niet herkiesbaar
        Het bestuur stelt voor Ab Rodenburg te benoemen als Algemeen bestuurslid
4.     Algemene Mededelingen 
        ▪  Landelijke en gewestelijke KNNV 
5.      Jaarverslag KNNV Epe-Heerde 2019 (Natuurklanken 2021 – nummer 1) 
6.       Financiën 
        ▪  Verslag penningmeester 2020
        ▪  Verslag kascommissie 2020
        ▪  Begroting 2021 
        ▪  Aanpassing contributie
        ▪  Benoeming nieuwe kascommissie 
7.     Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 07 april 2021
        Regelen vertegenwoordiging door afdeling. 
8.     Bijstelling Meerjarenplan en goedkeuring Jaarplan 2021
        (bijlagen staan op de website bij informatie voor de leden)   
9.     Jaarplannen werkgroepen  – de verslagen van 2020 staan op de website
        Gezamenlijke activiteiten:
         -Algemeen programma
         -1000 soortendagen – mei 2021
10.    Communicatie (Natuurklanken, facebook/website)
11.    Rondvraag*
12.    Sluiting
 
 *Vragen voor de Rondvraag zo mogelijk voor 28 januari 2021 (per mail of schriftelijk)  indienen bij de secretaris
(Secretaris@epe-heerde.knnv.nl ) of Norelholtweg 4, 8161 NA Epe.
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.  
Het Meerjarenplan staat bij “Informatie voor leden”. 
Vanwege de omvang van de bijlagen zijn deze op de website gezet, ook bij “Informatie voor leden”.
Als u ze zelf wilt ontvangen, stuurt de secretaris deze graag digitaal naar u toe.
 
                                                                                                                 Yvonne Zeegers, secretaris

 
 

Op dit moment is het nog niet bekend of de vergadering fysiek of online zal worden gehouden.
Zodra hierover een besluit is genomen zullen we dit op de website zetten.

5Epe-Heerde



Jaarverslag 2020
 

Leden
Eind 2020 stonden er 119 leden, 24 huisgenoten, 1 jeugdlid en 3 elfjesleden ingeschreven in het ledenregister.

Bestuur
In de algemene ledenvergadering is Freddy Brugmans gekozen tot voorzitter.
Ongewijzigd: Ron Roovers, Penningmeester, Wim Oosterloo, Algemeen Bestuurslid, Jenneke Kamphuis,
Algemeen Bestuurslid en Yvonne Zeegers- Secretaris.

Algemene ledenvergadering
Op 6 februari 2020 is de Algemene Ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 25 leden. Belangrijke pun-
ten waren o.a. de financiën, de begroting, aanpassing contributie, Landelijke en Gewestelijke KNNV, activiteiten
m.b.t. diverse projecten, de contacten met de gemeenten Epe en Heerde, het Meerjarenplan en de communica-
tie. De heer Mulderij, vakspecialist “Groen” van de gemeente Apeldoorn, heeft een interessante presentatie ver-
zorgd over het bermbeheer in de gemeente Apeldoorn.
 
Bestuursvergaderingen
Dit jaar zijn er 3 bestuursvergaderingen geweest. Hiervan zijn de laatste 2 digitaal gehouden. De belangrijkste
punten die zijn besproken, zijn:
- Voorbereiding en evaluatie van de diverse activiteiten
- Financiën
- Onderwerpen die vanuit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de Vertegenwoordigende
   Vergadering door ons opgenomen worden in het programma van KNNV Epe-Heerde
-  Meerjarenplan
-  Natuurklanken, facebook, e-mail en website
-  Activiteiten van Natuurbescherming en Natuurbeheer
-  Contacten met de gemeente Epe en de gemeente Heerde
 
Commissies
- Kascommissie
  De Kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goed bevonden.  
 
- Programmacommissies  
   Er is 1 lezing verzorgd nl.:11 maart 2020: Het Renkums Beekdal door afdeling Geologie & Landschap.
   De andere lezingen die voor het najaar stonden gepland zijn vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
   Daarnaast stonden op het programma:
   12 januari               2020                        Nieuwjaarswandeling Heerderstrand
   30 januari               2020                        Werkgroepenavond
   06 februari             2020                        Algemene Ledenvergadering
 
Public Relations – website en facebook
De PR en de website worden door Herman Snoek en Joke van Litsenburg verzorgd.
Facebook wordt door Ron Roovers bijgehouden.
 
Evenementencommissie
De commissie heeft aan geen activiteiten deelgenomen, dit als gevolg van de coronamaatregelen.
 
Commissie natuurpad
Een nieuw gevormde werkgroep kwam in februari voor het eerst bijeen om zich te oriënteren op  vernieuwing
van de natuurpaden Epe en Heerde. Vanaf maart is alleen het meest noodzakelijke onderhoud gepleegd.
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Andere activiteiten
Cursussen
•  Minicursus Tuinvogels herkennen.
   Adrie Hottinga heeft begin 2020 een minicursus Tuinvogels Herkennen georganiseerd.
•  Minicursus Geologie en Gesteente
   Op 13, 20 en 29 februari werd een minicursus Geologie en Gesteente georganiseerd. Twee avonden theorie   
   en een halve dagexcursie naar het Hulshorsterzand. Met dank aan Bauke Terpstra en Tjada Amsterdam.
   De cursussen waren allen zeer succesvol en hebben veel aandacht in de pers gekregen.
 
Wandelingen
Onder leiding van Wim Oosterloo gaan elke eerste dinsdag van de maand ongeveer 15 deelnemers op pad voor
een route van 4 tot 7,5 kilometer, telkens in een andere gebied in onze regio. Regelmatig wordt er even stil ge-
staan bij een paddenstoel, vogel of plant, een mooi landschap of welk opvallend object dan ook. Het is een hete-
rogene groep wat betreft kennis van flora, fauna en landschap. Leerzame wandelingen, ook wat betreft de ge-
bieden. Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen.
Wandelingen KNNV Epe-Heerde 2020:
06 januari               2020        Westkant Vaassen vanaf Cannenburg                   17 deelnemers
04 februari              2020        Wezepsche heide                                                  13 deelnemers
03 maart                 2020        Berg en Bos gemeente Apeldoorn                         21 deelnemers
 
Tuinambassadeur
Er zijn geen activiteiten te melden.

Werkgroepen/commissies en contactpersonen
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen: 
• Geologie en Landschap (coördinatie Tjada Amsterdam)
• Insecten (coördinatie Gerard Plat)
• Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)
• Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)
• Planten (coördinatie Egbert de Boer)
• Vogels (geen vaste coördinator) 
• Zoogdieren  (coördinatie Frans Bosch)
• Evenementen (contactpersoon: Margriet Maan )
• Natuurpad (contactpersonen: Tjada Amsterdam en Margriet Maan)
 
Daarnaast zijn er contactpersonen voor:
• Tuinambassadeurs: Elly ter Stege 
• Wandelingen: Wim Oosterloo
 
Alle werkgroepen hebben een zeer beperkt programma verzorgd met bijeenkomsten en interessante excursies.
Meer informatie hierover in op de website.
 
Natuurbescherming en Natuurontwikkeling
Door de Coronamaatregelen kon men beperkt aandacht schenken aan Natuurbescherming en natuurontwikke-
ling binnen onze regio. Onderstaand is het overzicht van acties weergegeven met het aanspreekpunt binnen
onze afdeling.
Oranjeweg 100 Emst. Wij, evenals een aantal andere organisaties en bewoners, hebben bezwaar aangetekend
tegen de door de gemeente Epe verleende omgevingsvergunning voor de teelt van kerstdennen en lage bomen.
De rechtbank moet nog tot een besluit komen (Adrie Hottinga en Wim Oosterloo).
 
Snelle fietsroute Apeldoorn Epe (F50). Het project wordt kortweg F50 genoemd, omdat het fietspad ongeveer
parallel aan de snelweg A50 gaat lopen. Wij hebben zitting in de klankbordgroep, die dit jaar niet meer bijeen is
geweest. De bestuurlijke besluitvorming gaat langzaam, wellicht door bezwaren van met name omwonenden.
(Wim Oosterloo)
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Regionale Energie Strategie (RES). Er is een reactie gegeven op het commentaar van Natuur en Milieu
Gelderland (NMG) op de Regionale Energie Strategie (RES) in de Clean Tech Regio (Freddy Brugmans).
 
Omgevingsverordening Gelderland. Er is in het kader van de wijziging van de omgevingsverordening een
korte zienswijze verzonden naar College van gedeputeerde staten van Gelderland (Adrie Hottinga). De zienswij-
ze richt zich vooral op de bescherming van de open broekgebieden in de gemeente Heerde.
 
Landschapszone Hoogwatergeul. Er is regelmatig contact met de gemeente Heerde betreffende het Beheer-
plan Zuidelijke landschapszone (Adrie Hottinga). Er is nog geen gerechtelijke uitspraak over het handhavingsbe-
leid voor het noordelijk gedeelte van de landschapszone.
 
Belevingspad Vaassen. Samen met twee recreatiebedrijven in Vaassen en de Stichting Promotie Epe is een
conceptvoorstel voor een belevingspad (voor kinderen en volwassenen) bij Vaassen opgesteld. Afspraak is dat
de gemeente Epe contact op zal nemen met het kroondomein Het Loo. Dit is tot op heden nog niet gebeurd
(Wim Oosterloo).
 
Camping Helfterkamp. Advies is gegeven op welke wijze de natuurcompensatie ingericht moet worden als ge-
volg van een beperkte uitbreiding van de camping. Er is ook overleg met de Veluwse bekenstichting over de be-
scherming van het gedeelte van de beek waar de camping wordt uitgebreid. De bekenstichting heeft ook een
zienswijze ingediend, zodat zij op ambtelijk niveau betrokken blijft bij de planning van het proces
(Adrie Hottinga).
 
Motorcrossterrein Heerde. Er is een zienswijze ingediend tegen de nieuwe aanvraag “Omgevingsvergunning
van het motorcrossterrein in Heerde” (Adrie Hottinga).
 
Provinciale gronden Zuuk. Wij hebben actief meegedacht aan de inrichting van ca. 5 ha landbouwgrond tot
natuurgebied. Inmiddels heeft de provincie vergunning bij de gemeente aangevraagd voor de uitvoering van de
plannen (Wm Oosterloo en Adrie Hottinga).
 
Bomenbeleid Epe. De gemeente Epe geeft de KNNV inzicht in een voor- en najaar kaplijst. Wij hebben zitting
in de klankbordgroep (Wim Oosterloo).
 
Omgevingsvisie gemeente Heerde. De gemeente Heerde is sinds 2019 gestart met het opstellen van een om-
gevingsvisie. Wij draaien actief mee in de werksessies van de gemeente (Adrie Hottinga, Mariet van Gelder,
Wietske van Apeldoorn).
 
Omgevingsvisie gemeente Epe. De gemeente Epe is ook gestart met het opstellen van een omgevingsvisie.
Wij nemen deel aan de werksessies van de gemeente (Wim Oosterloo).
 
Overleg gemeente Epe betreffende de biodiversiteit in de gemeente. Ook in deze werksessies  draaien wij
actief mee (Wim Oosterloo en Kees Planqué).
 
Overleg gemeente Heerde betreffende de biodiversiteit in de gemeente. Mariet van Gelder en Adrie Hottinga
zijn betrokken bij uitvoering van een toegekende subsidie van de provincie Gelderland voor verbetering van de
biodiversiteit.
 
Xentari. In mei 2020 heeft de KNNV naar de gemeente zijn grote zorgen uitgesproken over het schadelijke ge-
bruik van Xentari als bestrijdingsmiddel van de Eikenprocessierups. De gezamenlijke imkerverenigingen hebben
vragen gesteld bij de WUR en bij de NVWA (Adrie Hottinga).
 
Strategiegroep Landelijk KNNV. In het afgelopen half jaar heeft de strategiegroep  nagedacht over de toe-
komst van de KNNV en nieuwe doelen geformuleerd, die hopelijk leden aanspreken (Freddy Brugmans).

De omgevingswet. Er is binnen het Landelijk Bestuur een gesprekgroep opgericht met als doel de kennis en er-
varing op dit onderwerp binnen de verschillende afdeling van de KNNV te delen en te verdiepen. Wij nemen deel
aan dit overleg (Ab Rodenburg).
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Bosbeheerplan gemeente Epe. De gemeente heeft een nieuw bosbeheerplan voor het bosgebied van de ge-
meente opgesteld. Wij hebben actief in de klankbordgroep meegedaan (Frans Bosch).
 
Meer informatie over de meeste van de voornoemde acties vindt U op de website van onze afdeling,
onder het kopje Natuurbescherming.
 
Natuurklanken 
In 2020 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers verschenen. De coördinatie is verzorgd door Mariet van Gelder,
Lita Keuskamp en Joke van Litsenburg. De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma en een netwerk van be-
zorgers geregeld. Natuurklanken wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd naar leden en relaties. Er is diverse
malen de nadruk gelegd op het ontvangen van een digitaal verzonden uitgave, met als voornaamste reden kos-
ten beperking.
 
Landelijke en gewestelijke KNNV
Het bestuur is aanwezig geweest op de Vertegenwoordigende vergadering (1 x per jaar), bij de Beleidsraad (2 x
per jaar) en bij de Gewestelijke vergadering .
Het gewest Gelderland bestaat uit de KNNV-afdelingen van Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, NW
Veluwe, Oostelijke Achterhoek, Wageningen en Epe Heerde. Allen behorend tot de provincie Gelderland.
Wim Oosterloo vertegenwoordigt onze afdeling.
 
Contacten met gemeenten
Jaarlijks hebben wij overleg met gemeente Epe en gemeente Heerde (wethouder en ambtenaren). Een breed
scala aan onderwerpen staat op de agenda. De goede contacten leiden er ook toe, dat KNNV Epe-Heerde een
gemakkelijke ingang heeft bij beide gemeenten.
 
Contacten met andere organisaties
KNNV Apeldoorn, IVN Apeldoorn, IVN Zwolle en IVN Gelderland, Staatsbosbeheer, Floron, Sovon,
Ravon, Vereniging Milieuzorg Epe (VME), Vlinderstichting, Vogelbescherming, Zoogdiervereniging,
Nederlandse Mycologische Vereniging, Natuur en Milieu Gelderland (voorheen Gelderse Natuur en Milieu Fede-
ratie ), Landschapsbeheer Gelderland, BLWG  (Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek), Beken-
stichting, OME (Ons mooi Epe).
In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties en natuurbeheren-
de organisaties zoals Staatsbosbeheer, Gelders Landschap Natuurmonumenten en gemeenten Heerde en Epe.
 
Uitwisseling tijdschriften
Afdelingen van KNNV – IVN  Provincie Gelderland, Nationaal Herbarium, Streekarchief, Vogelbescherming Ne-
derland, Bibliotheek, Openbare bibliotheek Heerde, Mooi Gelderland (GLK).

Gegevensverspreiding
Floron, Sovon, Ravon, Rijksherbarium, Nederlandse Mycologische Vereniging , Vlinderstichting, Trekvlinderregi-
stratie, Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering, Waarneming.nl en telmee.nl, BLWG.
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Yvonne Zeegers, secretaris
 
 

Uit: de Volkskrant: Sigmund - Peter de Wit
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Oeverzwaluwwand Landschapszone Veessen-
Wapenveld-2020

In Natuurklanken derde editie van 2020 schreef ik het “Oeverzwaluw bericht 2020”. In dit bericht was opgeno-
men dat op 29 april door vijf leden van de vogelwerkgroep aan de oeverzwaluwwand in de landschapszone ten
noorden van de Breeweg onderhoud is gepleegd. Deze oeverzwaluwwand is in onderhoud bij het waterschap
Vallei en Veluwe, maar de aannemer had de nestpijpen dicht gestopt met leem. Tijdens een veldbezoek voor de
inventarisatie van de landschapszone op 24 april probeerden Oeverzwaluwen nestholten in de leem uit te krab-
ben, wat niet lukte. Na overleg met Sjaak van den Bosch van het waterschap is een sleutel van het hek geregeld
en konden wij op 29 april de nestpijpen ontdoen van leem en vullen met een mengsel van zand en zavel. Op 30
april waren de eerste Oeverzwaluwen al actief met het uitkrabben van nestholten. Deze éénmalige actie van de
vogelwerkgroep was net op tijd om de Oeverzwaluwen in de landschapszone aan een nestlocatie te helpen.
Begin mei waren in 78 nestgaten krabsporen en holten aanwezig. Onze verwachtingen waren hoog gespannen,
maar de Akkerdistels, die op de met klei bedekte broedwand groeiden, wortelden in de nestpijpen die open ge-
krabd waren.
Medio juni heb ik bij minimaal 25 nestpijpen de Akkerdistels zo goed mogelijk uitgestoken en met succes. De
Oeverzwaluwen nestelden weer in de nestpijpen en op 16 juni konden 60 broedparen vastgesteld worden. Het
uiteindelijk resultaat was: eind juni 76 bezette nestpijpen.
 
Inventarisatie methodiek:
om vast te kunnen stellen of de nestpijpen bezet waren, zijn:
• alle pijpen in een excelbestand van een nummer voorzien;
• regelmatig op de Westdijk met een telescoop invliegende Oeverzwaluwen genoteerd;
• enkele malen waarnemingen van roepende jongen per nestpijp genoteerd.
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De laatste ontwikkelingen
in het Vossenbroek 

Na de presentatie van het rapport Vossenbroek in
2005 is het misschien goed om nog eens te kijken
naar wat er zich in de afgelopen tijd in dit gebied heeft
afgespeeld. Na een relatief rustige periode, is het de
laatste jaren aanzienlijk drukker geworden. Steeds
meer mensen ontdekken de aantrekkelijke kanten van
dit natuurgebied. Er wordt veel gewandeld en (wat
minder) ook gefietst; hoewel het terrein daarvoor
minder geschikt is.
Echter…..aan deze toegenomen belangstelling kleven
ook schaduwkantjes.
Ook al kun je er wandelen en mag je er fietsen, de toe-
gangsregels van het Gelders landschap zijn daarin niet
helemaal eenduidig, als je de verschillende borden
leest. En dat lezen doen de bezoekers meestal niet.
Vaak kom je er ruiters tegen en soms ook aangespan-
nen rijtuigjes. Zelfs zocht een verdwaalde automobilist
er een parkeerplaats(!) of jakkert er een verkeerd afge-
slagen motorrijder door het terrein. Kwalijker vind ik
het gedrag van honden bezitters die zich vrijwel nooit
houden aan de verplichting hun hond aan te lijnen.
Echter de meeste bezoekers waarderen hun verblijf

daar en handelen er naar.
We kijken eens terug vanaf de uitgebreide inventarisa-
tie van 2004.
In 2011 ondergaat het zuidelijk deel van het Vossen-
broek een flinke gedaante verwisseling. Een 20-30 cm
dikke laag, voedselrijk grasland wordt afgeplagd, om
plaats te maken voor een natuurlijker aanzien. Er bleef
een legpuzzel van veen, zandige plekjes en roestbrui-
ne kwel gebieden (evenals oude slootjes) over, die het
gebied enig gradiënt meegaf. Op verschillende zandi-
ge plaatsen werden, heel verrassend, sporen van
kryoturbatie (zie foto) aangetroffen.

 
Nabeschouwing
Het blijkt dat een éénmalige actie voor het herstel van de nestpijpen onvoldoende is voor het broedsucces van
de Oeverzwaluwen in deze kunstmatige broedwand. Vooral de Akkerdistels zullen in een vroeg stadium verwij-
derd moeten worden. Het maaien van de Akkerdistels op de broedwand, is zinloos want een oude boerenwijs-
heid is: distels maaien is distels zaaien. Het blijkt dat de nummering van de nestpijpen in een excelbestand een
goed houvast biedt voor de tellingen. Deze methodiek is ook toegepast voor de tellingen van de bezetting van
de broedwand in de Werverdijk.
Met dank aan Gerjan Petter en Gert Prins voor aanvullende telgegevens.                                                               
                                                                                                                                          Adrie Hottinga
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Tijdens zeer koude perioden in een ver verleden werd
de bodem door dooien en weer opvriezen flink omge-
woeld tot zeldzame en zeer kenmerkende structuren.
Na het plaggen werden er ook nog twee poelen gegra-
ven. Hierna speelde zich hetzelfde af aan de oostzijde
van de snelweg. Er werd daar toen een vuurstenen
kling (verloren stukje steentijd gereedschap) gevonden
op één van de zand opduikingen die boven het omrin-
gende veen uitstaken. Op het westelijk deel van het
Vossenbroek werden sporen gevonden van oude be-
woning: resten oude (hand gevormde) bouwstenen,
roestige ijzeren voorwerpen en enkele potscherven
van Jacoba kannetjes, mogelijk afkomstig van boerde-
rijen. Dat was niet helemaal een verrassing omdat
oude kaartjes van Nicolaas van Geelkercken, van om-
streeks 1634, al gewag maakten van enkele boerderij-
en die daar ooit stonden (zie ook het rapport van Het
Vossenbroek van 2005).
Na de grootschalige verwijdering van de verrijkte bo-
vengrond, werd de hoop gevestigd op een rijkere flora
dan voorheen. Nu een aantal jaren later, blijkt deze
verwachting voor een interessant deel te zijn ingevuld.
De inventarisatie van 2004 herhalen lijkt mij iets te veel
van het goede, maar opvallende waarnemingen zijn
desondanks altijd de moeite van het vermelden waard.
De eerste jaren ontstond er al een rijkere kruidenlaag
met voornamelijk pionier planten, o.a. veel Liggend
hertshooi, Kruipend zenegroen en talloze kiemplantjes
van berk en els. Het spreekt voor zich dat geleidelijk
aan deze pionier vegetatie weer zou plaats maken
voor andere nieuwkomers. Ongetwijfeld zullen de
leden van de Plantenwerkgroep een beter beeld kun-
nen schetsen van deze successie. Maar ook de laatste
jaren zien we nog steeds nieuwelingen verschijnen. De
eerste 12 planten van de Gevlekte orchis verschenen
in 2017, in de jaren erna werden 60 respectievelijk 125
planten gevonden. Na 600 planten ben ik gestopt met
tellen.

Inmiddels hebben ook enkele Rietorchissen en een
Breedbladige wespenorchis hun opwachting gemaakt.
En in september 2018 werden ook 2 plantjes Duizend-
guldenkruid gesignaleerd.
De topper van 2020 is ongetwijfeld de vondst van een
achttal planten Moeraswespenorchis en na enig toeval
trof ik er in augustus zelfs geheel onverwachts 2 bloei-
ende planten Parnassia aan, samen met een heel mie-
zerig plantje dat Liggende vleugeltjesbloem bleek te
zijn, een wat verlaat pionierplantje.
Het Duizendguldenkruid kwam dit jaar ook massaal
voor, naast het Moeraskartelblad dat zich er al eerder
liet zien.
 
Ondertussen is ook de bosontwikkeling van voorname-
lijk els en berk op gang gekomen in een strook langs
de snelweg. Bij planten horen ook insecten.

 Moeraswespenorchis

 Parnassia
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Vlinders waren er dit jaar in overmaat door het warme
weer; 20 soorten dagvlinders werden er geturfd, met
een Groentje en de Kleine parelmoervlinder als nieuwe
soort. Echter: er werden ook soorten gemist, vooral de
Argus- en Distelvlinder waren de grote afwezigen, zon-
der duidelijke oorzaak. Wel verrassend was de waar-
neming (enkele jaren terug) van de Grote weerschijn-
vlinder langs de rand van het gebied, mogelijk een
éénmalige passant van elders omdat het sterke vlie-
gers zijn. Van de nachtvlinders was de Grote spikkel-
spanner de meest verrassende vondst, dankzij hun
voortreffelijke camouflage zijn ze nauwelijks zichtbaar
op een eiken stam (zoals in dit geval) en moet je er
met je neus boven op staan om ze goed te kunnen
waarnemen. De meest bizarre bezoekers waren een
aantal Buxusmotten op één dag die ongevraagd het
Vossenbroek aandeden. Deze invasieve soort, vooral
de rupsen ervan, veroorzaken nogal wat ellende bij
tuinliefhebbers. Een andere invasieve bezoeker in het
Vossenbroek, naast de al veel langer aanwezige Ja-
panse duizendknoop rond de oude vijver, is het nogal
agressieve Watercrassula dat zich massaal in het nabij
gelegen vijvertje heeft genesteld.
Ook veel libellen profiteerden van het fraaie warme zo-
merweer met 2 nieuwe soorten: de beide sexen van de
Grote keizerlibel en de Vuurlibel. In september van
2012 werd zelfs al een fraai exemplaar van de
Bandheidelibel in het Vossenbroek waargenomen.
Deze prachtlibel werd in 1981 voor het eerst in Neder- 

     land gezien, maar wordt nu vaker opgemerkt. Wat   
     de vogels betreft kan ik nauwelijks een vergelijking 
     maken met de inventarisatie van 2004, waaraan ik 
     alleen de Bergeend en een (niet zekere) waarne-
ming van een Strandplevier, op de modderige bodem
van Het Vossenbroek-oost na het afplaggen, aan toe
kan voegen. Het lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat de
ruim honderd soorten van toen nu nog gehaald zullen
worden. Zoogdieren zullen er nog steeds zijn, vooral
de dassen zijn er nog steeds actief, terwijl reeën maar
schaars worden gezien. Wel een éénmalige ontmoe-
ting met een eekhoorn. Van de reptielen ontbreekt in
het Vossenbroek volgens de laatste gegevens tot nu
toe elk spoor van de Hazelworm, toch heb ik in de af-
gelopen jaren op de naast gelegen Wiemanstraat een
aantal keren plat gereden exemplaren gevonden; dus
ze zijn in de omgeving. Op letten dus!
Van beheersmaatregelen zie je door het jaar heen
nauwelijks iets. Wel is er enige tijd geleden, met Euro-
pese subsidie, een poging gedaan om grondwater
beter in het gebied vast te houden door een aantal
slootjes te “verontdiepen”. De afwateringssloten om
het gebied werden juist dieper gemaakt, om omwonen-
den niet met de voeten in het water te zetten bij water-
overlast! Zo nu en dan wordt er gekapt. Een aantal
prachtige oude knotwilgen aan de noordrand werden,
naar mijn idee om onduidelijke en onnodige redenen
omgelegd. Ooit nestelde er een Steenuil in. Ook cen-
traal werden een aantal bomen gekapt, gelukkig zijn
daarbij de Koningsvarens gespaard gebleven. Recent
zijn alle Essen, die op sterven na dood(ziek) waren, in
het zuidelijke deel van het Vossenbroek gekapt. Jaar-
lijks wordt ook de kruidenlaag geheel of in delen ge-
maaid.
Ondanks alles en dankzij veel, blijft het nog steeds de
moeite waard het gebied regelmatig te bezoeken,
zeker als je op korte afstand woont. Vele verrassingen
liggen er mogelijk nog te wachten om ontdekt te wor-
den, hier vlak bij “Om de hoek”.
                                                         Bauke Terpstra

                                                               Bandheidelibel

Kleine parelmoervlinder
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Leeuwen en Beren op de weg..........!

 
Foto's: Hetty Verstraaten (2,5,8,9,11,12); de Verspreidingsatlas: Willem Braam (6), Han Beeuwkes (10), Adrie
van Heerden (1,3); Stadsplanten: Peter Hegi (7) en Wikipedia (4)
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Wat er van komt ........

Zo half juni, op een van die zorgwekkend mooie
dagen, kwamen vrienden over om onze vorderingen
op de nieuwe stek in Oene te bekijken. Een jaar eerder
toen we het huis net gekocht hadden, waren we een
rondje IJsselvallei met ze gaan maken, met ooievaars
op hun nesten en de fruitbomen bij de boerderijen vol
in bloei.
Wij hadden sindsdien de terreintjes rond Villa Bakhuis
ontdekt en de bloeiende Moeraswespen- en
Bijenorchissen en ook de Handekenskruid varianten
wilden we ze niet onthouden. Zomaar naast de deur.
Terwijl we op het dijkje rond het, op een droogvallende
vijver lijkend moeras, rondliepen, zei Anne-Marie:

“wat is dat?” en wees naar een groep van drie bloem-
stengels van een mij onbekende soort; kleur, habitus ,
bloemgrootte en uitzonderlijke onderlippen riepen
geen associaties met bekende soorten op. Maar deter-
minatie met de Google Lens app resulteerde in Wollig
vingerhoedskruid.
Aangezien de plant niet in mijn Heukels uit 2005 wordt
genoemd, mailde ik met Leni Duistermaat of ze materi-
aal in het Rijksherbarium hadden. Er was eén exem-
plaar in de collectie en of ik het maar wilde verzame-
len. En of ik uit kon vinden wat er op de Nijensteen ge-
beurd had kunnen zijn. Wietske wees me de weg naar
de terrein eigenaren, de DOB foundation die Nijen-
steen en de boomgaard bezitten en verpachten.

                                                      Hetty Verstraaten
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seerd, maar dat rond de plek, waar we Wollig
vingerhoedskruid hadden gevonden, weinig bijzonders
te melden was.
Zo op het oog lijkt het gebied langs de Terwoldse we-
tering, het veld waar de Moeraswespenorchissen
groeien, maar ook het aanliggende grasveld met de
parkeerplaatsen voor de campers, op een nat hooi-
land. Veel Zegges, o.a. Blauwe zegge. Is er sprake
van binnendijkse kwel hier?
Het gesprek met Albert Hassink bracht ons bij zijn ex-
tensieve boerenbedrijf (alle krachtvoer wordt zelf ver-
bouwd) en zijn Fleckviekoeien, waarvan het jongvee
geweid wordt in de 45 ha uiterwaard tussen Welsum
en Veessen. De uiterwaarden worden niet bemest. We
raakten in gesprek over verdere natuurontwikkeling in
dit Natura 2000 gebied en stelden voor een inventari-
satie van de begroeiing te maken. Het gebied is buiten
de inventarisaties van “Rijn in Beeld” gebleven. Daarbij
werden over 2009-2011 wel o.a. de Duursche Waar-
den bij Fortmond, de Ossenwaard bij Deventer en Cor-
tenoever onder Zutphen geïnventariseerd. Een paar
wandelingen door het deel ten zuiden van de aanslui-
ting van de Houtweg-IJsseldijk leverde al allerlei moois
op.
Het komend jaar ga ik er intensiever aan de slag. Op
zoek naar schralere terreintjes, die voor het vee min-
der interessant zijn, maar botanisch bijzonder. Dus het
brengt me bij stagnante en mee stromende strangen,
gedempte afvoerpoelen, rivierduinen en oeverwallen
en ook ooibos en kwelmoeras. Met allemaal hun eigen
natte en droge vegetatietypen. De streeplijst, die ge-
bruikt werd voor “Rijn in beeld” omvat een kleine 200
soorten, waarvan ik de helft nooit gezien heb. Mijn bui-
tendijkse leven beperkte zich tot de getijden Biesbosch
en de grienden van Zuid-Holland. Met een enkel
uitstapje naar het Limburgs fluviatiel.
Waar zo’n Wollig vingerhoedskruid al niet toe leidt!       
                                                                                       
                                                     Kees Planqué
 

Zij stuurden mij door naar Albert Hassink, degene die
het terrein verder onder zijn hoede heeft.
Uit Waarneming.nl bleek dat ik niet de eerste was die
over Wollig vingerhoedskruid struikelde. Pim van der
Knaap vond op 6 juni de plant net ontluikend met
mooie wollige bloemknoppen (zie foto’s op waarne-
ming.nl). Herwin Looman meldt 3 dagen later dezelfde
plant op dezelfde plaats.
De Floron Verspreidingsatlas vermeldt drie vindplaat-
sen: Wijk bij Duurstede, Elst en Veessen. Waarne-
ming.nl vermeldt er 4 sinds 2010. Ook is er een exem-
plaar (slechts 1 jaar) gevonden op een plek in de 
binnenstad van Gorinchem. De vindplaats in Elst lijkt
stabiel. Ook daar op een plek achter de winterdijk, in
dit geval van de Nederrijn.
Dus was de plant niet nieuw voor Nederland. Het lijkt
een tuinplant die voor zich zelf begonnen is. Afkomstig
uit Hongarije en zuidelijker, de Balkan; hij kan daar 1
meter hoog worden. Hij wordt daar, net als ons Vinger-
hoedskruid hier, gebruikt voor digoxine productie.
Het Rijksherbarium vroeg details over de vindplaats en
dat bracht me in gesprek met Albert Hassink. Bijna
mijn achterbuurman aan de IJsseldijk maar dan wel
1,5 km wandelen. Hij legde me uit wat er afgelopen
jaren rond “Ruimte voor de rivier” was gebeurd. Wat
aan grondverzet hier rond deze plekken was gepas-

 
Antwoorden:
1  Berendruif
2. Moeraswolfsklauw
3  Reuzenberenklauw
4. Tuinwolfsmelk
5. Oranje havikskruid
6. Vertakte leeuwentand
7. Kleine leeuwenbek
8. Stekende wolfsklauw
9. Gestreepte leeuwenbek
10 Kleine leeuwenklauw
11 Gewone berenklauw
12 Wolfspoot
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Een bijzondere steen uit
Drenthe

Het laatste deel van een stenen drieluik. Op 15 juni
2013 vertrok de werkgroep Geologie en Landschap
naar Zuidbarge in Drenthe. Die dag bezochten we
enkele interessante plaatsen waar veel zwerfstenen te
vinden zijn. We vergaapten ons aan een rijke verza-
meling Archeologica van een man die zijn leven lang
verzamelde op zijn oude esgronden. Wij werden ook
bij de familie van één van onze werkgroep leden uitge-
nodigd om in hun tuin te komen zoeken naar interes-
sante zwerfstenen, die daar op een hoop lagen. Echt
veel spectaculairs vonden we echter niet, toch werd er
een steen opgeraapt die veel vragen opriep. Het was
een redelijk groot stuk dat in het geheel niet beant-
woordde aan de bonte gesteenten die we uit het hoge
noorden kennen. Een stuk afzettingsgesteente, was de
enige conclusie (later bleek die juist te zijn), die we
konden trekken. Het bestond uit een zeer donker ge-
deelte dat door een scherpe lijn gescheiden werd van-
een licht crème kleurig ander deel, waarin een zwakke
gelaagdheid was te ontdekken.

Er werd geopperd dat het zuidelijk materiaal was, mo-
gelijk afkomstig van Rijn of Maas. Maar dit werd snel
ter zijde geschoven omdat deze rivieren zo hoog in het
Noordoosten van Nederland geen afzettingen hebben
achter gelaten. Enkele brokken gingen echter mee
naar huis. Na een lange tijd van puzzelen en onder-
zoek zonder resultaat ging het stuk uiteindelijk de kast
in met het predicaat “vindplaats Zuidbarge, naam en
herkomst onbekend”.
Jaren later als ik een verzameling fossielen, gevonden
in 2003 op de eilanden Mors en Fun in de Limfjord, (tij-
dens een vakantie in Denemarken), nog eens herschik
en een stuk gesteente opnieuw bekijk, gaat er opeens

een helder licht branden.
Deze steen lijkt verdacht veel op de steen uit Zuidbar-
ge, sterker nog het is het zelfde materiaal.
Het blijkt “Moler” of “Mo-clay” of ook wel cementsteen
te zijn, deze laag ontstond tijdens het Eoceen onge-
veer 50 miljoen jaar geleden. In die tijd lag een grote
binnenzee in die omgeving waarin miljoenen jaren lang
enorme hoeveelheden kalkskeletjes van diatomeeën
bezonken. Diatomiet heet het gesteente, dat uiteinde-
lijk werd gevormd uit deze marine afzetting. Dit is
slechts een deel van het verhaal. Het Eoceen bleek
ook vulkanisch een explosieve periode. Op IJsland
(dat op de midatlantische rug ligt) en meer oostelijk
daarvan vonden op onregelmatige tijden veel vulkaan
uitbarstingen plaats. Geweldige hoeveelheden vulkani-
sche as werden hoog in de atmosfeer gebracht. Lang-
zaam daalde dit weer neer op het westelijke deel van
de Euraziatische plaat waar nu Denemarken ligt. Deze
as afzettingen worden terug gevonden in deze diato-
miet afzetting. Het zijn de donkere lagen die nogal in
dikte variëren van enkele millimeters tot meerdere cen-
timeters, afhankelijk van de zwaarte van de vulkaan
uitbarsting.In het hele pakket, dat ook wel de “Fun for-
matie” wordt genoemd, hebben Deense geologen zo’n
180 aslagen herkend. Sommige dikke lagen bleken
achteraf uit twee aslagen te bestaan omdat ze ver-
schilden in minerale samenstelling; elke vulkaan heeft
namelijk een eigen minerale vinger afdruk. Deze afzet-
ting van diatomiet, inclusief aslagen, heeft een dikte
bereikt van maar liefst 60 meter.
We maken nu even een tijdsprong van Eoceen naar
Pleistoceen, waarin een aantal warme en koude perio-
den elkaar afwisselden. Tijdens het Saalien drongen
ijslobben vanuit het noorden Nederland binnen, die de
bodem op diverse plaatsen tot stuwwallen opduwden.
In Denemarken speelde zich dat ook af:

de ijslobben hier duwden deze Fun formatie op tot
grote plooien.    
Later werden de toppen van deze plooien weer afge-
schaafd door een nieuwe ijsgolf tijdens het Weichse-
lienglaciaal.
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Het één en ander werd pas goed zichtbaar toen de
Denen de waarde van deze Moclay ontdekten en het
op grote schaal begonnen af te graven. Het materiaal
bleek geschikt voor de productie van isolatie materiaal
en slijppoeder. En het kan zelfs als kattenbak vulling
worden gebruikt. Dit geologische fenomeen heeft ook
nog een andere interessante verrassing in petto. Bij
het afgraven van dit materiaal komen ook grote hoe-
veelheden fossielen vrij die gretig worden gezocht
door vele fossielen liefhebbers. 
Vele soorten vissen groot en klein, losse visschubben,
wervels, haaientanden, krabben en kreeften……kort-
om veel in zee levende organismen zijn er te vinden.
Ook komen vele soorten insecten, waaronder libellen,
kevers, vliegen enz. in deze afzettingen voor. Met de
vermelding van drijfhout (soms zelfs hele stammen),
bladeren van allerlei plantensoorten en zelfs lichaams-
delen van vogels, ragfijne afdrukken van veren, reptie-
len enz, die door rivieren naar deze binnenzee spoel-
den, is zelfs een complete biotoop uit het Eoceen te
reconstrueren. Zo ontdek je een deel van het Eocene

leven na de vondst van een onbekende steen uit een
bijzondere geologische formatie in het noorden van
Denemarken. Dit maakt het zoeken naar zwerfstenen
en de geologische achtergronden ervan zo boeiend.
 
                                                          Bauke Terpstra
 
       
 

Nieuw rapport over
broedvogels op landgoed

Vosbergen

Deze maand is een nieuw rapport verschenen van de
Vogelwerkgroep.
Afgelopen jaar is in opdracht van de eigenaar van het
landgoed Vosbergen het landgoed geïnventariseerd
op broedvogels met de methodiek die SOVON han-
teert. Dit is in het verleden op het landgoed Vosbergen
nog niet eerder gedaan. Dit jaar zijn er 80 vogelsoor-
ten waargenomen waarvan 53 soorten met een territo-
rium op het landgoed. Door de opdrachtgever is toe-
stemming gegeven om de privé terreinen bij het kas-
teel te bezoeken om zo een beter totaalbeeld te krijgen
van de broedvogelbevolking. Het rapport staat op de
website.
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Steenuil nestkast actie 2020

Eind 2019 heeft de Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting een subsidie aan de KNNV verstrekt voor het
maken van 15 steenuil nestkasten, steenmarter proof. Op 30 september hebben Matthijs Bootsma en Adrie
Hottinga een nieuwe steenuil nestkast in een kersenboom geplaatst bij Wietske van Apeldoorn in Markluiden.
Al jaren broedt hier een Steenuil, maar ook in Markluiden zijn steenmarters die eieren en jonge kuikens van
Steenuilen prederen.
Jan Nitrauw schreef een interessant artikel in de Schaapskooi en naar aanleiding van dit artikel zijn meer dan
dertig reacties ontvangen, van bewoners in Epe, Oene, Vaassen en Heerde, met vragen om advies over uilen.
De adviezen liepen uiteen van het verstrekken van een bouwtekening, het verzoek voor een nestkast of tot het
ophangen van nestkasten voor Steen- en Bosuilen.

De predatie van Steenuilen heeft de KNNV ertoe bewogen om een subsidie bij de Heerder fondsen aan te vra-
gen voor de vervanging van een aantal steenuil nestkasten. Van de Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting
in Heerde is voor het maken van 15 steenmarter-proof nestkasten een subsidie ontvangen. De nestkasten zijn
op basis van het model van STONE door zorgboerderij EBC Zorg in ’t Harde gemaakt. Inmiddels zijn vrijwel alle
nestkasten opgehangen en oude nestkasten vervangen. Ook zijn op enkele locaties nieuwe nestkasten opge-
hangen, omdat een fruitboom omgewaaid was omdat Steenuilen in de directe omgeving aanwezig waren. Hierbij
is wel een afweging gemaakt of er in de directe omgeving een nestkast was. De KNNV heeft ook twee nestkas-
ten gekregen van de agrarische natuurvereniging Veluwe-IJsselzoom. De agrarische natuurvereniging heeft een
project waarbij subsidie verleend kan worden voor de inzaai van kleine graanakkers inclusief het plaatsen van
een steenuil nestkast. De nestkasten voor dit project zijn gemaakt door cliënten van zorginstelling de Passerel
op zorgboerderij van Zwier van der Weerd in Oene. De nestkasten die vervangen zijn en nog bruikbaar waren,
hebben wij gegeven aan bewoners die wonen waar weinig last is van predatie door Steenmarters.
Uit de reacties blijkt dat veel bewoners geïnteresseerd zijn in de aanwezigheid van Steenuilen op hun erf, dan
wel in hun directe omgeving.
Wij hebben in 2020 via geluidsopnamen Steenuilen geïnventariseerd in de gemeente Heerde. In totaal hebben
wij van 35 paar territoria vastgesteld; in 2019 waren dat er 33. In 2003 is door leden van de Vogelwerkgroep een

                 Plaatsing nestkast  Foto: Henri van der Beek
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integrale telling georganiseerd in de gemeenten Epe en Heerde en telden wij 73 paar Steenuilen. Dat de Steen-
uil inmiddels op de Rode lijst is geplaatst schept geen verwondering en bescherming is bittere noodzaak. Maar
alleen met het ophangen van nestkasten kunnen we niet beletten dat het aantal paren afneemt. Het is noodza-
kelijk dat er gestreefd wordt naar eco-diversiteit en dat we meer aandacht zullen besteden aan het stimuleren

van biotoop verbetering. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft meerdere acties voor de aanplant van in-
heemse bomen en struiken en hoogstamfruitbomen. Er zijn veel bewoners die daar gebruik van maken en de
Steenuil en overige fauna een warm hart toe dragen. Het verdient aanbeveling dat de KNNV ook in de gem. Epe
aanvragen indient voor subsidiering van steenuil nestkasten, steenmarter proof, gelet op de vragen die wij hier-
over ontvingen. Op de website zijn foto’s en bouwtekeningen opgenomen voor het maken van een steenuil nest-
kast model STONE.
                                                                                                      Adrie Hottinga en Matthijs Bootsma

                     Nestkast model STONE  Foto: Adrie Hottinga

Waarneming

Kaal leermos 
 
Nu de paddenstoelen niet meer zo goed te zien zijn,
ben ik ook naar (korst-)mossen aan het kijken. Deze
soort, het Kaal leermos, heb ik gezien op de Soerense
begraafplaats in Apeldoorn en in het gebied Zuidbroek.
Ik vind het een mooie en aparte verschijning!
 
                                      Carolien Londerman
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Kaaszwammen, die weten wat!

Mijn man en ik wonen aan de Soerenseweg, vlak bij het bosgebied van Hoog Soeren. In de herfst van 2019 gin-
gen we lekker wandelen in het bos, op zoek naar paddenstoelen. Door de langdurige regen die was gevallen
zag je veel soorten staan langs de paden, zoals melkzwammen, amanieten en russula’s . We kwamen bij een
stuk bos met Hemlocksparren. Het zag er sprookjesachtig uit: de bodem was bedekt met donkergroen mos en
de sierlijk gebogen takken van de Hemlocksparren kwamen tot laag bij de grond. Hier en daar waren ook spar-
ren omgezaagd. Op deze halfvergane stronken zagen we een soort kaaszwam. Wat zagen ze er apart uit, met
druppels op en onder de hoed. Thuis bleek dat het de Zwetende kaaszwam was, wat een toepasselijke naam
voor deze zwam! Deze soort was echter zeldzaam, en wij hadden er 30 stuks geteld..... klopt het dan wel, vraag
je je dan af?  Ruud Knol van de paddenstoelenwerkgroep was bereid om mee te gaan kijken. Hij bevestigde dat
het inderdaad de Zwetende kaaszwam was. Tijdens latere wandelingen door Berg en Bos kwamen we deze
kaaszwam vaker tegen. Op de zandgronden van de Veluwe,waar veel naaldbomen voorkomen, wordt de zwam
steeds meer gezien. Hij is de laatst 10 jaar algemener geworden, maar blijft een zeldzame verschijning. Momen-
teel kennen we ruim 20 soorten Kaaszwammen in ons land.
Een andere ontmoeting met een kaaszwam, vond plaats tijdens een excursie van de Bomencursus van IVN
Apeldoorn, in het Prinsenpark in Apeldoorn. Hier zagen we een kaaszwam-achtige paddenstoel in een 150 jaar
oude Zilveresdoorn, op 2 meter hoogte. 
Thuis gaf ik de foto’s die ik had gemaakt door aan Waarneming.nl.  Ik kreeg door dat het de Appelboomkaas-
zwam was, 100 % zeker. 
Oke, leuk, dacht ik, even in de paddenstoelgids nakijken. Dat werd een hele zoektocht. In de meest gangbare
boeken wordt deze soort niet vermeld. Uiteindelijk vond ik een beschrijving. Het is een vrij zeldzame zwam, die
het meest wordt waargenomen in het rivierengebied. Het is een warmte minnende soort, die voornamelijk in

  Zwetende Kaaszwam op een rottende naaldhoutstobbe  Foto's: Ruud Knol
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cultuurlandschap, de hoogstam-fruitboomgaarden, voorkomt. Vroeger verscheen de Appelboomkaaszwam in
wondgaten die ontstonden na bijvoorbeeld takbreuk in de appelbomen. De hoogstamfruitbomen zijn veel ge-
rooid. Daarmee verdween de groeiplaats voor de zwam en werd hij zeldzaam.  
Deze omschrijving vroeg om nader onderzoek. Weer heb ik de Paddenstoelwerkgroep ingeschakeld. Maar nu
was alleen bekijken van de zwam geen optie. Het beste was om sporenonderzoek te doen. Kaaszwammen heb-
ben, anders dan bij gaatjes-en plaatjeszwammen, onder de hoed een poriënlaag, waarin zich de sporenvormen-
de organen bevinden. Pauline Essenstam heeft behoorlijk wat uurtjes achter de microscoop gezeten, maar twij-
felde bij de uitkomst. Waarschijnlijk was het wel de Appelboomkaaszwam, maar 100 % zeker weten .........?
Toen hebben we de hulp van Menno Boomsluiter ingeroepen, mycoloog en lid van de Paddenstoelenwerkgroep
van KNNV Epe-Heerde. We hebben een vers stukje zwam afgesneden en bij Menno thuis afgegeven. Nu kon
ook hij de sporen onderzoeken. Binnen een week had ik de bevestiging: het was de Appelboomkaaszwam! 
Wat zoekt deze zwam nu op een Zilveresdoorn? Van sommige paddenstoelen is bekend dat ze weleens een uit-
stapje maken naar een andere boomsoort. Er zijn al Appelboomkaaszwammen waargenomen op populier, wal-
noot, wilg en paardenkastanje. Bij gebrek aan hun favoriete bomen, zullen we maar denken. En nu hier in Apel-
doorn op een hele oude Zilveresdoorn. Grappig dat je gewoon in een stadspark, waar kinderen spelen, honden
worden uitgelaten, zo’n bijzondere soort tegen kunt komen.                                  
                                                                                                                     Carolien Londerman
         

Kleur in de herfst

Deze herfst is een uitbundig bessenjaar. Sleedoorn
(Prunus spinosa) ziet blauw van de pruimen. Hondroos
(Rosa canina) is prachtig. Evenals de Wilde kardi-
naalsmuts (Euonymus europeus).
Bij de kardinaalsmuts lijkt de vrucht op een oranje

doosje met vier vakjes of hokjes. In elk hokje zit een
wit zaadje. Het zaad wordt omgeven door een rode
"rok". Dat maakt dat de struik in de volle zon als het
ware in brand staat. Vooral spreeuwen zijn gek op die
zaadjes.
Jammer dat het rode rokje op de grond belandt .
                                                                                       
                                               Margriet maan
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Superzeldzame
Roestvlekken cantharel

Op 23 oktober jl. verscheen in De Stentor een bericht
met als titel: "In Zwolle is de superzeldzame
Roestvlekken cantharel gespot." Nou had ik dit niet
zelf gelezen, maar ik werd erop geattendeerd door een
collega. Dit vertel ik, omdat ik er van binnen erg om
moest lachen. Op mijn werk ben ik de enige met een
fascinatie voor paddenstoelen en daar wordt nog wel-
eens “een grapje” over gemaakt. Onwijs leuk dat er
dan toch aan mij gedacht wordt als zulk nieuws de
krant haalt!
Mijn interesse was uiteraard direct gewekt. In de bin-
nenstad van Zwolle zou door ecoloog Melchior van
Tweel een paddenstoel gevonden zijn, gelijkend op de
ons welbekende dooier gele Gewone Hanenkam,
maar dan met een bleker uiterlijk. Van Tweel nam 2
exemplaren mee naar huis om ze te bestuderen, te be-
schrijven en te fotograferen. Hij kwam na uitgebreid
onderzoek uit op de superzeldzame Roestvlekken
cantharel, de Cantharellus ferruginascens. Deze pad-
denstoel werd in Nederland voor het laatst gezien in
Limburg in 2004. 
Alles binnen in mij begon te borrelen: “Dagelijks kom ik
in Zwolle, waar zouden ze nou staan?! Het kon toch
niet zo zijn dat deze ‘once in a lifetime opportunity’ aan
mij voorbij zou gaan!". Via contacten binnen het Zwol-
se IVN en KNNV kreeg ik in vertrouwen de geheimge-
houden locatie door en kon ik de pareltjes gaan be-
wonderen. En ineens was het zover, het fantastische
moment waar ik een paar dagen naar uitgekeken had,
was daar. En ze stonden er nog! Wat een heerlijk ge-
voel ging er door me heen toen ik ineens tussen al het

gevallen eikenblad de Roestvlekken cantharel ontdek-
te! De zwammen zaten in het gras verscholen en het
was maar goed dat die plek (voor leken onopvallend,
maar voor mij duidelijk genoeg), gemarkeerd was, an-
ders was ik waarschijnlijk wel een paar uur aan het
zoeken geweest.
Helaas was er al één platgetrapt, maar gelukkig zag ik
nog een paar mooie, gave exemplaren waar ik snel fo-
to's van nam. Zelfs mijn man die, omdat ik hem vrien-
delijk verzocht had op zijn vrije zondag mee te gaan,
enigszins mokkend in de auto was blijven zitten, be-
merkte mijn enthousiasme en kwam een kijkje nemen.
Wat een top moment.
Het is Van Tweel niet duidelijk waarom de Roestvlek-
ken cantharel juist hier groeit. Ze staan in ieder geval
nabij eikenbomen, normaal gesproken op zandgrond,
maar hier staan ze op klei. De meegenomen exempla-
ren laat hij drogen. Later kunnen ze een plekje inne-
men bij het nationaal herbarium in Leiden.
In de tussentijd tik ik dit stukje en geniet nog steeds
van dit, voor mij spannende, avontuur. Ik kan niet
wachten tot er een jaar voorbij is en de Roestvlekken
cantharellen zich misschien weer laten zien. Mocht dit
niet zo zijn, dan hebben we in ieder geval de herinne-
ring en de foto’s nog!
                                                        Angela Leusink
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Indien onbestelbaar retour: Norelholtweg 4, 8161NA EPE
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