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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
Ned. Natuurhistorische Vereniging (KNNV), vereniging
voor veldbiologie, afdeling Epe-Heerde. Het wordt ver-
spreid onder de leden en verschijnt 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 juni 2021.
Foto’s graag in hoge resolutie en apart aanleveren.

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.
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Foto Voorpagina

Waterhoentjes
Foto: Gerrit Jan van Dijk

Oproep!
In de Algemene leden vergadering van 4 februa-
ri jl. is Ab Rodenburg gekozen als Algemeen
Bestuurslid. Inmiddels heeft hij (zelf) besloten
om zich terug te trekken.
Daarom een oproep aan iedereen die actief wil
meedenken binnen het bestuur door zich be-
schikbaar te stellen als Algemeen Bestuurslid. 
Vervolgens een oproep aan iedereen die het
leuk vindt om invulling te geven aan de functie
van Contactpersoon Evenementen-commissie.
Het is over het algemeen geen tijdrovende
functie.
Belangrijkste werkzaamheden: er wordt met de
leden van de commissie 1 x per jaar vergaderd
over wat er het hele jaar op de agenda staat, wie
wat doet, verzorging van materiaal, inrichting
kraam en het aanwezig zijn op 2 tot 4 markten
per jaar.
Margriet Maan heeft dit 25 jaar(!) met veel
enthousiasme op zich genomen maar wil graag
deze functie overdragen.
Uiteraard onze grote dank aan Margriet. Zij wil
gelukkig wel verder actief blijven in de commis-
sie. 
Wilt U meer informatie of reageren, neem
contact op met de secretaris: 
secretaris@epe-heerde.knnv.nl of 0578-620505.
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Stuurpraat

“Ik heb begrip voor de kap van veel zieke bomen,
maar niet voor de kap van gezonde oudere bomen! In
deze tijd van klimaatverandering willen we de biodiver-
siteit toch niet vergroten door ook gezonde bomen te
kappen?”.
Deze vraag werd door een KNNV-lid voorgelegd aan
onze nieuwe landelijke natuurvisie- en beschermings-
groep. We hebben geantwoord dat gezonde oudere
bomen inderdaad tot 2 keer meer CO2 opnemen dan
een jong aangeplant bos. Dit feit is te vinden in de
“Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en
Natuur” (2020) van de Universiteit Wageningen. Wel
neemt uiteindelijk de CO2-uitstoot door afsterven van
bomen uiteraard toe, zodat er in een volwassen bos
per saldo door bomen niets meer wordt vastgelegd. Ik
laat het ingewikkelde maar belangrijke proces van bo-
demvorming voor het gemak hier buiten beschouwing.
Of het kappen van een bos zinvol is, hangt ook af van
de samenstelling van het bos. Het deels kappen van
naaldbomen op leeftijd (zoals op de Veluwe) en ver-
vangen door struiken en loofbomen levert meer
biodiversiteit op; ook al door toename van licht en een
hogere grondwaterspiegel vanwege minder verdam-
ping.
Maar willen we dat ook? Veel hangt af van de lokale
geografische situatie en de nagestreefde belangen.
Veenweiden en moerassen leggen meer CO2 vast dan
bos, mits er groei van plantaardig materiaal mogelijk is
door gericht waterbeheer. Bij verdroging oxideert het
veen en komt juist veel CO2 vrij: op dit moment lande-
lijk ongeveer 2% van de totaal uitgestoten hoeveelheid
CO2. Methaan (CH4) en lachgas (NOx) hebben bo-
vendien een 25x tot 330x sterker broeikasgaseffect
dan CO2. We moeten alle feiten onder ogen willen
zien en elkaar daarbij zeker niet de les willen lezen.
De vragensteller wilde de feiten die haar standpunt on-
dersteunen graag horen, maar de andere feiten eigen-

lijk liever negeren. Het mooie van de KNNV is dat haar
wortels liggen in het delen van natuurfeiten en niet in
het moralistisch verkondigen van meningen over de
natuur. De door de mensheid sterk beïnvloede natuur
is zeer complex. Mens en natuur zijn weliswaar van el-
kaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te schei-
den. En geen van beiden zijn absoluut goed of slecht.
Volgens mij is het de kunst om de feiten te bekijken
vanuit zowel – subjectieve - gezichtspunten als – ob-
jectieve - “informatieposities” (zie freddybrugmans.nl).
Daarom propageer ik meer bezinning op wat de natuur
voor ons betekent en meer samenwerking als het gaat
om het bestrijden van natuurvernietiging en klimaatver-
andering; voor zover het nog kan. Ik ben blij dat nu
één van de 7 door de landelijke strategiegroep gefor-
muleerde “idealen” invulling heeft gekregen; in tijden
van corona toch een mooi resultaat.
Maar ook ik zie natuurlijk erg uit naar het weer samen
in het veld kunnen delen van “natuurweetjes”.
                                                                                       
                                              Freddy Brugmans
 

Van de Redactie

Dankzij de inzending van interessante artikelen en
mooie foto’s is het ons weer gelukt een kwartaalblad te
maken.
Na een jaar met weinig activiteiten door de corona-
maatregelen hopen we dat in de komende seizoenen
de inventarisaties en wandelingen/excursies weer ge-
start kunnen worden.
Ook leden die geen lid zijn van een werkgroep zijn
welkom bij deze activiteiten. Neem dan contact op met
de coördinator of de secretaris. De adressen staan op
pagina 1 van Natuurklanken.
Aan de werkgroepen zal het niet liggen, de Planten-
werkgroep heeft een inventarisatieoverzicht gemaakt
voor het hele jaar. De Paddenstoelenwerkgroep start
31 juli weer. Voor de vogel liefhebbers zijn er verschil-
lende activiteiten o.a. onderhoud van de Oeverzwaluw-
wand. De Insectenwerkgroep gaat verder met monito-
ren van de bekende routes en het nachtvlinderproject
met de ledemmer gaat definitief starten.
Kijk op de website om op de hoogte te blijven! Daar
staat de informatie van alle werkgroepen.
En dan hebben we dit jaar ook iets te vieren! Onze
plaatselijke KNNV afdeling bestaat 75 jaar! Het be-
stuur heeft besloten om het in het najaar te vieren. In
de volgende Natuurklanken kunt u hier meer over
lezen.
Na 8 jaar redactielid te zijn geweest geef ik het stokje
door aan Herwin Looman. Ik heb het met veel plezier
gedaan, maar een frisse wind is altijd goed.
                                                                                      
                                                Mariet van Gelder
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Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Epe-Heerde op 4 februari 2021. In verband met de Coronamaatre-
gelen is er dit jaar per zoom vergaderd. In deze uitzonderlijke situatie heeft een aantal leden hun stem al van te
voren uitgebracht door middel van een stemformulier.
Aanwezig: 13 leden inclusief het bestuur
Bestuur: Freddy Brugmans(voorzitter), Ron Roovers (penningmeester), Jenneke Kamphuis (algemeen lid), Wim
Oosterloo (algemeen lid), Yvonne Zeegers (secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Gerlof Luehof, Erik Murris, Matthijs Bootsma, Tjada  Amsterdam, Lita Keuskamp,
Joke van Litsenburg, Annemiek van Loon en Arrienne Bosch
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Positief is het nieuws dat zich 8 nieuwe leden zich hebben aangemeld.
Er is besloten om de uitreiking van de “Pluim” dit jaar niet te doen. In plaats daarvan zijn er een aantal mensen
aan wie extra aandacht wordt gegeven:
- Hetty Verstraaten: zij heeft afgelopen jaar Egbert de Boer van de Plantenwerkgroep vervangen.         
- Herman Snoek: heeft gewerkt aan de nieuwe website
- Adrie Hottinga: heeft zich met heel veel zaken bezig gehouden (o.a. het Steenuilenkast-project)
- Henk van Woerden: heeft weer voor prachtige foto’s gezorgd
- verder is genoemd de redactie van Natuurklanken, Wim en Paula Bijlsma en alle bezorgers van Natuurklanken
2. Notulen Algemene Ledenvergadering op 6 februari 2020
Verslag stond in Natuurklanken 2020 –  nummer 2, bladzijdes 5 en 6.
Er waren geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
3. Bestuursverkiezing
Wim Oosterloo, Algemeen bestuurslid  is aftredend en herkiesbaar. De vergadering heeft zich akkoord verklaard
met zijn herbenoeming.
Jenneke Kamphuis, Algemeen bestuurslid is aftredend en niet herkiesbaar. Zij blijft wel de nieuwe leden verwel-
komen. Ab Rodenburg is voorgedragen als Algemeen bestuurslid. De vergadering heeft ingestemd met zijn be-
noeming.
4. Algemene Mededelingen 
 a.  Landelijke KNNV
● De beleidsraad heeft in november 2020, eveneens per zoom vergaderd, in 2 sessies. De volgende
   Beleidsraad zal op 18 februari en 4 maart 2021 worden gehouden.  De voorzitter en secretaris zijn
   afgetreden. Voor een jaar hebben zich 2 leden beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat voor beide functies
   een vacature bestaat voor  4 jaar.
● Er is gevraagd aan de KNNV-afdelingen om na te denken over een  andere “beschrijvende naam” voor de
   KNNV. 11 van de 16 afdelingen die hebben gereageerd, willen de naam behouden. KNNV Epe- Heerde
   heeft ook gekozen voor de bestaande situatie: KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.
● In Natuurklanken 2021-nummer 1 heeft Freddy Brugmans in “Stuurpraat” al aangegeven dat hij deelneemt
   aan een Strategiegroep. Er zijn inmiddels 10 zoom-meetings gehouden.
● Freddy Brugmans en Ab Rodenburg nemen deel aan een spin-off van de strategiegroep, namelijk aan de
   nieuwe landelijke inspiratiegroep Natuurvisie en Natuurbescherming.
b. Gewestelijke KNNV
Er zijn in 2020 geen contacten geweest.
5. Jaarverslag 2020 – Natuurklanken 2021 nummer 1 – bladzijdes 5 t/m 9
Verslag is goedgekeurd.
6. Financiën
a. Verslag Penningmeester 2020
Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.
b. Kascommissie
De kascommissie,  gevormd door Herman Snoek en Arrienne Bosch, heeft de stukken gecontroleerd en goed
bevonden. Decharge wordt verleend.  Met dank aan de kascommissie.
c. Begroting 2021
Een begroting voor het jaar 2021 is natuurlijk moeilijk te maken in deze Coronatijd. Er zijn in 2020 weinig activi-
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teiten geweest en er is een  besparing van bijna € 400,00 op de drukkosten van Natuurklanken gerealiseerd. Er
is op dit moment dus ruimte in het budget. Advies is dan ook: zodra het weer mogelijk is zoveel mogelijk  activi-
teiten organiseren.
d. Aanpassing contributie
In 2021 is de  contributie verhoogd met € 2,50 voor leden en € 1,50 voor huisgenootleden (dus de contributie be-
draagt nu  € 30,-- voor een volwaardig lid  en € 12,50 voor huisgenootleden). Deze verhoging is noodzakelijk
omdat de afdracht naar het bureau van de KNNV (in Zeist) ieder jaar wordt geïndexeerd.
e. Benoeming nieuwe kascommissie
Voor 2021 zijn als kascommissie-leden aangemeld: Herman Snoek, Henk Dirkzager en Peter Maas
Geesteranus.
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 17 april 2021
De vraag aan de aanwezigen van  de vergadering  is: wie  van de leden wil deelnemen aan deze (zoom)-verga-
dering ?
8. Bijstelling meerjarenplan en goedkeuring jaarplan
Beide zijn terug te vinden op de site. Geen op- en/of  aanmerkingen vanuit de vergadering. Herman Snoek com-
plimenteert Wim Oosterloo voor het opstellen en bijstellen van het  jaar- en  meerjarenplan.
Ab Rodenburg vraagt naar het, in het oude jaarplan opgenomen, Natuurmenu. Yvonne Zeegers licht toe dat er,
ondanks alle moeite, tijd, enthousiasme, het geven van proeflessen en het actief benaderen van scholen, weinig
of geen respons is geweest. De deelname van de KNNV aan dit programma is dan ook gestopt. Maar mochten
er alsnog aanvragen komen vanuit scholen dan zal dit zeker weer worden opgepakt.
9. Activiteiten
a. Jaarplannen werkgroepen
De jaarplannen 2021 van de werkgroepen zijn terug te vinden op de website. Natuurlijk zal de uitvoering hiervan
sterk afhangen van de dan geldende coronamaatregelen.
b. Gezamenlijke activiteiten
●  Wim Oosterloo is bezig om een gezamenlijk project op te zetten, waaraan alle werkgroepen deel kunnen
    nemen. In maart zal dit zijn beslag krijgen.
● Het verzoek wordt gedaan om met ideeën te komen voor activiteiten waarin iedereen kan participeren,
   zowel leden met veel kennis als leden met weinig kennis. Een mooi initiatief van de Vogelwerkgroep bijvoor-
   beeld  is het om met nieuwe VW-leden 1 op 1 naar vogelgeluiden op landgoed Vosbergen te gaan luisteren.
   Verzoek aan de coördinatoren om dit te bespreken binnen hun werkgroep.
● Vitens. Herman Snoek vraagt of het verzoek van Vitens aan de KNNV  om 4 terreinen te inventariseren,
   doorloopt in 2021 en 2022. Inmiddels  hebben een aantal leden van de plantenwerkgroep vergunning
   gekregen om op de terreinen van Vitens in Epe en Wezep aan het werk te gaan. Herman wordt geadviseerd
   om zelf contact op te nemen met Renee Assema van Vitens over een vergunning voor de Paddenstoelen-
   werkgroep. Wim Oosterloo meldt dat het definitieve programma nog niet rond is en zal Renee Assema
   hierover benaderen. Het einddoel van dit project is om te komen tot een rapportage. Hiervoor zijn inventari-
   satielijsten nodig.
● 1000-soortendagen. In antwoord op de door Wietske van Apeldoorn gestelde schriftelijke  rondvraag of dit
    weekend eventueel wordt verplaatst naar de herfst, meldt de voorzitter dat het mogelijk naar september zal
    worden verschoven. Ook de viering van het 75-jarig jubileum, loopt hierin mee. Verdere informatie is altijd
    terug te vinden op de website.
10. Communicatie (Natuurklanken, website, facebook)
In deze tijd is communicatie bijzonder belangrijk. Met de Natuurklanken, de website (met de rubriek Natuur-
weetjes) en  regelmatige memo’s  naar de leden zijn er diverse manieren om het contact met de leden te onder-
houden. De vraag wordt gesteld hoe we omgaan met facebook. Is dit het middel om onze leden op de hoogte te
houden en nieuwe leden te werven? Cruciaal is dan wel dat er voldoende materiaal wordt aangeleverd en dat er
naast Ron mensen zijn die facebook willen beheren. Er is al vaker een oproep gedaan, maar er waren weinig
reacties. Men vraagt zich af of er onder de werkgroepen-leden gebruikers zijn van facebook.
De Vogelwerkgroep werkt succesvol met een groeps-app.
Belangrijk blijft natuurlijk: de media op de hoogte te houden van onze activiteiten. Inmiddels is er goed contact
met Jan Nitrauw; hij heeft “ingang” bij de pers.
11. Rondvraag
 ● Wietske van Apeldoorn heeft schriftelijk gevraagd naar het opnemen van een artikel in het Huishoudelijk
    Reglement, betreffende het koppelen aan automatische incasso of uiteindelijk royeren van “wanbetalers”,
    zoals in de Algemene Leden Vergadering van 2020 is geadviseerd. Hoewel in de Statuten (Artikel 4) al
    voldoende is vermeld over betaling van de contributie, zal het Huishoudelijk Reglement alsnog worden

6Epe-Heerde



    aangepast. Als antwoord op de vraag : hoe is het nu met het ontvangen van de contributie….. wordt ge-
    meld dat er nog een aantal leden zijn die niet hebben betaald over 2020. Zij zijn inmiddels persoonlijk, per
    mail of per brief benaderd.
● Ab Rodenburg maakt melding van zijn zorgen over de (gewijzigde) plannen met betrekking tot de inrich-
    ting van het Wisselse Veen. Het betreft het afsluiten van een doorgaande zandweg. In de daarop volgende
    gedachtenwisseling worden deze zorgen niet door iedereen van de vergadering  gedeeld.
 ● Mariet van Gelder geeft aan dat ze (helaas) wil stoppen met haar werkzaamheden voor de redactie van
    Natuurklanken. Ze heeft dat vele jaren gedaan, altijd met enthousiasme maar het is tijd voor een opvolger.
    Mariet zal zelf wat mensen benaderen. Maar hierbij ook een oproep aan de leden om zich aan te melden !!! 
12. Sluiting
De vergadering wordt om 21.10 gesloten.
                                                                                                                   Yvonne Zeegers, secretaris
 
 
 

Een bijennest buiten de kast

Rijdend op de Nieuwe Zuidweg in zuidelijke richting zag ik een grote schijf aan een boomtak. Het leek net of er
een wieldop in geschoten was. Er gebeuren vreemde dingen, maar dat leek me toch te onwaarschijnlijk.
 
Het was net voor de afslag naar de Dellenweg. Daar stopte ik even om beter te kijken. Het bleek om een groot
bijennest te gaan. De bijen hadden een aantal schijven van was gebouwd onder aan de tak. Tussen de stukken
raat waren nog bijen te zien. Al werd dat pas op de foto’s duidelijk. Of de bijen nog leefden, was niet te zeggen.
Ik weet dat bijen vaker in de vrije natuur een nest bouwen, maar zo mooi en groot als dit had ik nog nooit gezien.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  Frans Bosch
 

Dodaars

Deze foto van twee Dodaars werd ons toegezonden
door Matthijs Bootsma, die de Dodaars op 12 februari
2021 vastlegde bij het gemaal Veluwe. Ze hadden de
uitstroom van het gemaal opgezocht als open water
om toch voedsel te kunnen vinden in de vorstperiode.

                                   Het was net voor de afslag naar
                                   de Dellenweg. Daar stopte ik
                                   even om beter te kijken. Het
                                   bleek om een groot bijennest te
                                   gaan. De bijen hadden een aan-
                                   tal schijven van was gebouwd
                                   onder aan de tak. Tussen de
                                   stukken raat waren nog bijen te
                                   zien. Al werd dat pas op de fo-
                                   to’s duidelijk. Of de bijen nog
                                   leefden, was niet te zeggen. Ik
                                   weet dat bijen vaker in de vrije
                                   natuur een nest bouwen, maar
                                   zo mooi en groot als dit had ik
                                   nog nooit gezien.
                                                               Frans Bosch
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Natuurliefhebbers zijn over het algemeen ruim geïnte-
resseerd naar alles wat zich aan de oppervlakte en in
de lucht van het Nederlandse landschap en daarbuiten
afspeelt.
Planten, insecten, vogels, paddenstoelen en vele an-
dere onderwerpen kunnen tegenwoordig rekenen op
een brede belangstelling. Wat anders wordt het als we
de bodem in moeten, zeker als het naar dieper gele-
gen lagen gaat. Hier ligt echter wel de basis waarop
Nederland is ontstaan, een complexe samenstelling
van verschillende sedimenten. Ooit schijnt Napoleon
gezegd te hebben “Nederland is het aanslibsel van de
rivier de Maas”, een nogal chauvinistische opmerking;
inderdaad, de Maas ontspringt als een miezerig beekje
op het plateau van Langres en loopt (slechts) een
ruime 150 km door het NO van Frankrijk. Gemakshal-
ve vergat hij daarbij de veel grotere invloed van de Rijn
te vermelden. De Maas is een echte regenrivier terwijl
de Rijn vijf maal grotere hoeveelheden smeltwater af-
voert uit Zwitserland. Toch hebben beide rivieren, die
zelfs ooit door één bedding liepen, samen met het
Schelde rivieren systeem en andere Duitse rivieren de
opbouw van Nederland vorm gegeven. Ook de witte
zanden (foto 1) van het grote Eridanos rivieren

systeem (dat boven Scandinavië lag en door de ver-
gletsjering aan het einde van het Pleistoceen volledig
verdwenen is), hebben hieraan een niet onaanzienlijke
bijdrage geleverd. Deze witte zanden worden slechts
sporadisch aangesneden, op de Veluwe zijn ze soms
terug te vinden.
Zand afgravingen, diepe bouwputten en andere ont-
grondings activiteiten kunnen ons hier en daar wel
eens een prachtige inkijk geven op de vorming en

samenstelling van onze bodem. In 2011 werden bij het
afplaggen van een deel van het Vossenbroek al enkele
eenvoudige vorst/dooi structuren in afzettingen
ontdekt. Die mogelijkheden om dieper in de bodem te
kunnen kijken doen zich wel eens voor bij wat grotere
graafwerkzaamheden. Zo ook bij het aanleggen van
een nieuwe transportleiding voor drinkwater van Epe
naar Zutphen, in september 2015.
 
Deze transport leiding werd aangelegd op ruim 2,5
meter onder het maaiveld en liep,“gelukkiger kon het
niet”, parallel langs de Tolweg aan de overzijde, door
het weiland van de buurman. Hier openbaarde zich
een prachtig voorbeeld van bodemvorming tijdens het
Weichselien, de ongeveer 115.000 jaar durende laat-
ste koude periode van het Pleistoceen. In deze sleuf
openbaarde zich in volle glorie, wat ik in het Vossen-
broek al vermoedde, een pracht van een kryoturbate
bodem. Nadat de humus houdende bovenlaag was af-
gegraven kwamen er allerlei ring-vormige bodemstruc-
turen (foto2) te voorschijn. Vol verwachting werd de
volgende fase van het graafwerk tegemoet gezien.   

Een bijzondere bodemvondst

   Foto 1

   Foto 2
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  Foto 3

  Foto 4

                                                                         Foto 5

Wat is, en hoe ontstaat, kryoturbatie nu? Om dat te
kunnen zien moeten we eigenlijk naar gebieden met
permafrost, in het Russisch ook wel merzlota (bevro-
ren grond) genoemd, maar die liggen nogal ver weg, in
streken nabij en rond de poolgebieden en in hoogge-
bergten. In deze streken kan de bodem tot wel 400
meter diep bevroren zijn, hier in Nederland is dat tij-
dens het Weichselien waarschijnlijk nooit meer dan en-
kele tientallen meters geweest. Boven deze permafrost
kan de bodem, als de gemiddelde jaartemperatuur het

toelaat, in de zomer maanden wel één tot twee meter
ontdooien. Deze laag raakt dan verzadigd met water
waarin boven liggende bodemlagen al of niet met
humus als donkere druppels uitzakken (foto 3).
Langs de Tolweg zag je bij sommige druppels een
vlakke onderzijde. Dat duidde erop dat deze druppels
de harde ijslaag bereikten en daar bleven hangen. Ook
liepen er roodbruine slingerende lijnen (Liesegang
lijnen, door infiltratie van ijzer) door deze zandige sedi-
menten waarin mogelijk ook de witte kwartsrijke afzet-
ting van Eridanos te zien waren. Op andere plaatsen
waren soms twee lagen uitgezakte druppels boven
elkaar te zien in een mozaïek van diverse sedimenten
vaak met grint snoertje, mogelijk uit spoelzand-
afzettingen. Het hele profiel liet zich lezen als een
spannend verhaal. Dit aanschouwend gingen mijn

gedachten een aantal jaren terug naar een tocht over
de Demster Highway, een 600 km lange grintweg tus-
sen Dawson city en Inuvik in het Yukon gebied van
Noordwest Canada, waar op enkele plaatsen grote
brokken permafrost (foto 4) te zien waren. Deze bevro-
ren bodems werden zichtbaar na het afglijden (met be-
groeiing en al) van bovenliggende ontdooide bodems,
veelal vanaf hoog gelegen rivieroevers. Niet overal zag
je deze verschijnselen omdat de permafrost daar niet
aaneengesloten lag. Elders op de meer beboste delen
van deze sub-arctische toendra’s zakten sparren,
wilgen of berken soms schots en scheef door elkaar in
de met water oververzadigde dooilaag boven het
Permafrost. De herinneringen aan deze fantastische
beelden waren min of meer te projecteren op de situa-
tie aan de Tolweg. En daardoor een zeldzame gele-
genheid om kennis te nemen van een stuk bodem vor-
ming uit het Weichselien glaciaal. Overigens is het erg
moeilijk om te bepalen uit welk deel van het 115.000
jaar durende Weichselien dit profiel afkomstig is.
Mogelijk vond dit plaats tijdens het begin en/of einde
van het Pleniglaciaal, het middelste en tevens koudste
deel van het Weichselien.
 
Ten slotte nog een overzicht van deze sleuf met lei-
ding (foto 5).
                                                          Bauke Terpstra
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De Bosvleermuis is in Nederland een vrij zeldzame
soort. Tot een jaar of vijf geleden waren er maar wei-
nig waarnemingen bekend. Dat was een beetje
vreemd, omdat de soort wel bekend was uit ons
omringende landen. In Ierland is het zelfs een algeme-
ne soort. Dat is dan ook wel weer bijzonder, omdat de
soort vooral in bomen huist. Ierland is toch niet bekend
om zijn bossen. De soort is onlangs weer op de
nieuwe Rode Lijst gekomen als gevoelig. Dat is vooral,
omdat er weinig van bekend is. De totale populatie
wordt geschat op 100 tot 250 dieren die aan de voort-
planting deelnemen.
 
Langs de Elburgerweg zijn in 2018 veel beuken ge-
kapt. In die bomen waren door onderzoek twee vleer-
muiskolonies gevonden. Daarom zijn er zestien vleer-
muiskasten opgehangen ter vervanging van de holten
in de bomen. Het eerste jaar zijn die kasten nog gemo-
nitord door een ecologisch adviesbureau. Daarbij heb
ik geholpen. Daarna heb ik de controles voortgezet.
In de kasten werd ook een keer een groepje
Bosvleermuizen aangetroffen.

Op 28 augustus 2020 vonden we in een kast zeven
Bosvleermuizen en een paar honderd meter verder in
een andere kast acht.
Bij de kast met de zeven vleermuizen zijn twee dagen
later filmopnamen gemaakt van het uitvliegen. De
boom waaraan deze kast hangt, staat buiten het bos,
wat het filmen veel makkelijker maakt. Tot onze verba-
zing kwamen er 31 vleermuizen uit. Dit succes nodig-
de uit tot herhaling. Deels om betere opnamen te
maken en deels om te volgen hoeveel dieren er aan-
wezig zouden zijn. Inmiddels had ook de Zoogdierver-
eniging gevraagd om een filmpje te maken om de
zoogdieren van de nieuwe Rode Lijst te presenteren.
Met tussenpozen van een paar dagen is er toen ge-
filmd. De aantallen liepen snel terug: 31 – 15 – 8 – 3.
Bij de kastencontrole van 9 november was er nog
maar één Bosvleermuis aanwezig. De afname kan mo-
gelijk verklaard worden. Bosvleermuizen trekken in het
najaar naar overwinteringsgebieden. Het kan zijn dat
wij hier net een piek in de aankomsten hebben meege-
maakt van vleermuizen die hier een tussenstop maak-
ten.
                                                                                       
                                                               Frans Bosch

Bosvleermuizen

Waarnemingen gebundeld
KNNV Epe-Heerde heeft een groep in Waarneming.nl die wordt onderhouden door Matthijs Bootsma. Op
de website worden overzichten gegeven van wat onze leden aan inventarisaties doen wat een waardevol
inzicht geeft. Hebt u een account op Waarneming.nl dan kunt u ook uw gegevens bij deze groep toevoe-
gen. Ook als u daarnaast een account op een andere waarnemingssite hebt. In uw profiel kunt u dat in de
rubriek Lidmaatschappen bij de Instellingen doen. Zoek naar de groep KNNV Epe-Heerde. Op de home-
pagina van de website een directe link naar het overzicht.

       Bosvleermuizenkast - Foto Eric Janssen
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Op 15 februari is de nieuwe website van onze vereni-
ging van start gegaan. Deze is een vervanging van de
Drupal website die ongeveer 7 jaar dienst heeft
gedaan.
De aanleiding van de vernieuwing was dat de oude
site niet goed meer kon worden onderhouden en dat
een nieuw systeem beter aansluit op onze wensen.
Ook biedt het meer mogelijkheden die we graag willen
gebruiken. Al bijna een jaar zijn we in gesprek met de
nieuwe provider waarmee het eisenpakket, de wijze
van inbrengen van de gegevens en de ondersteuning
van de meer dan 60 webmasters besproken werd.
Wordpress is het nieuwe programma waarmee wordt
gewerkt.
 
De periode tot aan de zomervakantie 2020 is vooral
benut voor de voorbereidingen. Het eisenpakket is
opgesteld, providers zijn geselecteerd, er is afstem-
ming met het bestuur geweest en tenslotte is besloten
om met bureau Max uit Apeldoorn in zee te gaan.
Vanaf september is de vormgeving en de techniek
ontwikkeld en vanaf november zijn de sites gevuld en
gecontroleerd.
 
Om het geheel te begeleiden heeft de algemene
KNNV webmaster Marijke van Woerkom samen met
4 webmasters van de afdelingen een instructie-
programma voorbereid. Omdat afgelopen jaar geen
gezamenlijke bijeenkomsten konden worden georgani-
seerd is alles met videobellen gedaan. Zowel het
wekelijkse overleg van de voorbereidingsgroep als de
instructiebijeenkomsten voor de afdelings-webmasters.
Zo zijn er 4 instructie bijeenkomsten met ca. 15 web-
masters verzorgd waarin zowel uitleg over het systeem
is gegeven, als een globaal inzicht in de techniek en
de planning. De webmasters werden daarna gecoacht
door leden van de voorbereidingsgroep. Er zijn
instructiefilms gemaakt, handleidingen geschreven, er
is een vraag en antwoord lijst opgesteld en er was per-
soonlijk video- of telefooncontact met de webmasters.
Begin februari was alles zover dat heel KNNV live kon
gaan wat op 15 februari is gebeurd. Vooral het laatste
kwartaal was bijzonder intensief om alles op de rails te
krijgen.
 
Het resultaat is te zien op het internet. De oude site is
verdwenen en de nieuwe site (met een nieuw adres)
laat ons programma zien. Nieuw is een kennisbank
waarin alle producten van de afdelingen (en landelijk)
beschikbaar komen via een eenvoudige zoekfunctie.
Joke en ik hebben zowel voor de invulling van afd.
Epe-Heerde als bij hulp aan andere webmasters een
rol gespeeld.

We zijn er nog niet want na de start moeten controles
worden gedaan, wellicht nog hier een daar wat gere-
pareerd en houden we de voortgang goed in de gaten.
In dit systeem kunnen we sitebezoek, communicatie
met de bezoekers, vragen en contacten beter beheren.
Aan de hand van de ervaringen kunnen we bijstellen
en verbeteren. Ook is er regelmatig contact mogelijk
tussen de webmasters om ervaringen uit te wisselen
en van elkaar te leren.
 
Hiermee hopen we de communicatie van de KNNV
met de leden en bezoekers verbeterd te hebben en is
de huisstijl van een moderne jas voorzien. We staan
graag open voor opmerkingen en suggesties die je
makkelijk via de website naar ons kunt toesturen.
Ons nieuwe adres is epe-heerde.knnv.nl
Als je bladwijzers hebt naar de oude site is het handig
om die aan te passen. Voorlopig wordt alles nog door-
geleid naar de nieuwe.
                                                Herman Snoek
                                                Joke van Litsenburg
 

Nieuwe website voor Epe-Heerde
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Waterhoentjes in de gemeente Heerde

Er zijn vogelsoorten waar je meer tijd aan besteedt dan aan andere vogels. Zo vergaat het denk ik iedere voge-
laar. Ik heb een zwak voor Steenuilen, omdat deze uil meer aandacht verdient in onze transitie van het land-
schap. Maar ook een minder opvallende soort als het waterhoen heeft mijn warme belangstelling. Waarom?
 
Het Waterhoen is (nog) niet opgenomen in de Rode Lijst van vogelsoorten die het moeilijk hebben in ons
Nederlandse landschap, dat wordt ingenomen door industrialisatie, intensieve landbouw en energie transities.
Het Waterhoen kan zich nog handhaven in de turbulentie van vele opgaven die het platteland opgelegd worden.
Blijkbaar zijn er vooralsnog genoeg niches voor het voortbestaan van deze soort. Waterhoentjes baltsen kort en
laten af en toe een roepje horen. Wanneer je Waterhoentjes wilt inventariseren moet je vaak in het veld zijn.
Vooral het doordringende kr-r-rk of kittik roepje intrigeert mij voor vaststelling van de territoria van Waterhoen-
tjes. Alleen de naamgeving zou je al verleiden voor het inventariseren van deze vogelsoort: in het Duits Teich-
huhn en in het Verenigd Koninkrijk Moorhen. Ook de vertaling “groenpotig kipje” van de wetenschappelijke naam
Gallinula chlorupus is interessant vanwege het gedrag, omdat het Waterhoentje kipachtige verschijnselen ver-
toont.

Maar ook de Nederlandse naamgeving is boeiend; een greep uit de vele streeknamen: Rode Bleskop, Woater-
eendje (Gr), Waterhuuntjen (Ach), Rietkip (W.Fr), Modderkuke (Lb) en Schiet eendje (NB).
In mijn eerste Petersons Vogelgids van 1972 wordt het Waterhoen nog aangeduid als een algemene broedvogel
van met riet begroeide sloten, kanalen en vijvers. Na bijna 50 jaar is deze status gewijzigd. In de Avifauna Grote
Rivieren (publicatie datum 1979) heeft het Waterhoentje de status van zeer talrijke broedvogel. In de periode
van inventarisatie gedurende de jaren 1972-1976 wordt gesteld dat wateren in bebouwde kommen door weinig
paren bewoond worden. Nu na bijna 50 jaar treffen we Waterhoentjes ook in bebouwde kommen aan, in de par-
ken en grote tuinen met vijvers.
Waterhoentjes zijn bijna wereldwijd verspreid en in Nederland kunnen we deze soort in vrijwel alle zoetwaterbio-
topen aantreffen. Waterhoentjes hebben een vrij klein territorium en kunnen op korte afstanden van elkaar broe-
den. Het zijn echte omnivoren en alles wat eetbaar is wordt gegeten.
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Interessant is dat er grote verschillen zijn tussen de aanwezigheid van Waterhoentjes in de loop van de seizoe-
nen. Gedurende de wintermaanden kunnen de aantallen wel 60 procent hoger liggen dan gedurende het broed-
seizoen, aangezien exemplaren uit de oostelijke landen in Nederland overwinteren. In de gebieden langs de
grote rivieren blijft de populatie stabiel, maar in een aantal akkerregio’s van Zuidwest-Nederland, noordelijk
Friesland en Groningen en in het westelijk rivierengebied is een afname te bespeuren.
Vooral in intensief beheerde agrarische gebieden vindt een afname van het aantal broedparen plaats.In de
broedvogelatlas van 2018 is het aantal broedparen berekend op 25.000 – 35.000 en de winterpopulatie op
50.000 – 90.000 (bron: Vogelatlas van Nederland).

Hoewel Waterhoentjes tijdens het broedseizoen een verborgen levenswijze hebben, zijn ze gedurende de win-
termaanden goed zichtbaar, omdat ze zich dan ophouden in de weteringen en het Apeldoorns kanaal. Ook gaan
Waterhoentjes die in vijvers in grote tuinen en parken broeden in de winter naar het open water. Ik ken grote tui-
nen met vijvers waar Waterhoentjes broeden, maar waar tijdens de wintermaanden geen Waterhoentjes aanwe-
zig zijn. Het landschap van een Waterhoentje in de landschapszone kent ruige begroeiingen, rietkragen en
pitrus- en zeggenvegetaties en ondiep water om te foerageren. Als broedlocatie is een ruige begroeiing een
vereiste.

In het beheerplan voor de ontwikkeling en beheer van de landschapszone Veessen Wapenveld is een klein ge-
deelte ter hoogte van Wapenveld opgenomen als beheertype nat schraalland. De ontwikkeling van dit vegetatie-
type is van evident belang voor schraallandsoorten, insecten en bijzondere broedvogels.
In deze landschapszone zijn in 2018, 2019 en 2020 meerdere territoria van Waterhoentjes vastgesteld (in 2020:
13 territoria). In 2018 heeft in het type nat schraalland een Porseleinhoentje een territorium gehad en in 2020
hebben wij een territorium van een Watersnip vastgesteld. Het zijn zeldzame biotopen in Heerde!

Landschapszone Veessen-Wapenveld met ontwikkeling nat schraalland en ruige oeverzones: belangrijk biotoop
voor Waterhoentjes
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Waterhoen landschap: landgoed Vosbergen
Landgoed Vosbergen (foto) herbergt ook voor Waterhoentjes een geschikt  landschap met in 2020 vier vastge-
stelde territoria en is ook gedurende de wintermaanden een belangrijk biotoop voor Waterhoentjes. De Water-
hoentjes broeden op het landgoed in de gracht en in de aftakkingen van het grachtenstelsel. Ook in de rietkraag
van het aangrenzende Apeldoorns kanaal broeden Waterhoentjes. Zowel in het broedseizoen als in de winter-
maanden foerageren Waterhoentjes op het gazon en de kaden van de gracht. Ook op het Apeldoorns kanaal bij
de mondig van de zuiveringsinstallatie zijn vrijwel altijd Waterhoentjes aanwezig. In parken en grote tuinen be-
vinden zich de nesten in begroeiingen met vaste planten en onder dichte struiken.
 
Resultaten                                                                                                                                       
In 2019 zijn op 35 locaties territoria van Waterhoentjes vastgesteld en in 2020 38 territoria. Er zijn locaties waar
meerdere paren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld op het landgoed Vosbergen en op landgoed De Nijensteen.
De hoogste aantallen zijn vastgesteld in de landschapszone Veessen-Wapenveld; respectievelijk in 2019: 10
territoria en in 2020: 13 territoria. Waterhoentjes zijn dag en nacht actief en dat maakt het inventariseren een-
voudiger in vergelijking met zangvogels die veelal de eerste uren van de dag actief zijn.
 
Analyse                                                                                                                                       
Zijn deze aantallen van de aanwezigheid van Waterhoentjes in de gemeente Heerde representatief voor de
populatie in Nederland?  Deze vraag kan ik niet beantwoorden, aangezien er in de gemeente Heerde geen
gebied dekkende inventarisatie van Waterhoentjes voor 2019 zijn verricht. Uiteraard zijn er voor de drie broed-
vogelatlassen (1979, 2002, 2018) inventarisaties uitgevoerd door leden van de Vogelwerkgroep, maar dat geeft
geen uitsluitsel van aantallen op locatie niveau. Op zich ook niet zo relevant in het kader van dit artikeltje over
Waterhoentjes.
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 Waterhoen landschap bij het Apeldoorns kanaal; uitmonding Molenbeek

Epiloog 
Van belang is dat wij ons bewust zijn van het belang van een verantwoord beheer van de biotopen van het
Waterhoen landschap voor de instandhouding van veel (avi)fauna soorten. En met wij bedoel ik de KNNV afde-
ling Epe-Heerde, omdat wij een doelstelling hebben en fauna soorten monitoren. Verslaglegging van de monitor
gegevens is een eerste vereiste om beleidsverantwoordelijke organisaties te ondersteunen in hun taken voor
een verantwoord natuurbeheer onder vaak een ingewikkeld politiek gesternte. Dat geldt ook voor de instandhou-
ding en het beheer van het Waterhoen landschap; het is een landschap dat bij een goed beheer perspectieven
biedt voor veel fauna soorten die gebonden zijn aan (relatief) extensief beheerde biotopen. Wij hebben in de ge-
meente Heerde veel interessante landschappen en in deze landschappen weer veel  verschillende biotopen.
Veel biotopen in deze diverse landschappen staan onder druk door intensieve agrarische exploitatie.
Een positief lichtpunt aan de horizon is de introductie van natuur inclusieve landbouw met in achtneming van
biodiversiteit rendement. Zonder biodiversiteit rendement zijn er alleen maar verliezers en geen winnaars. Dit
betekent dat landbouw en natuur in ons buitengebied samen op moeten trekken voor het behoud en het beheer
van ons Waterhoen landschap. Hiervoor zijn andere organisaties dan de KNNV verantwoordelijk! De KNNV kan
via monitoring een initiërende rol vervullen.
 
Matthijs Bootsma heeft ook gezorgd voor aanvullende waarnemingen tijdens zijn veldwerk. Dank!           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                         Adrie Hottinga
 
Bronnen
Bergh van den L.M.J., W.G. Gerritse, W.H.A. Hekking, P.G.M.J. Keij en F.Kuyk. Vogels van de Grote Rivieren.
1979.
Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaar veran-
dering. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.
Prins Gert & Adrie Hottinga. Broedvogelkartering Landschapszone Veessen-Wapenveld 2018, 2019 en 2020.
Rapport in voorbereiding.
KNNV afdeling Epe- Heerde. Landgoed Vosbergen. Geschiedenis en inventarisatie van flora en fauna. 2020
 

Waterhoen landschap bij het Apeldoorns kanaal; uitmonding Molenbeek
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Sinds 2014 organiseert Floron in de periode tussen
Kerst en Oud-en-Nieuw een zoektocht naar bloeiende
planten. Als er (nog) geen vroege vorstperiode is ge-
weest, zijn er planten die hun bloeiseizoen nog niet
hebben afgesloten. Maar ook eerstelingen zijn al te
vinden!
Opzet van deze plantenjacht is dat er in een periode
van een uur zoveel mogelijk bloeiende planten worden
gespot en doorgegeven! Ook onze plantenwerkgroep
doet al een aantal jaren mee. Een mooie gelegenheid
om elkaar aan het einde van het jaar te ontmoeten en
met een groep het jaar af te sluiten. Zo zochten we
samen naar planten bij de Nijensteen (2016), bij de
Klaarbeek in Epe (2018) en in de omgeving van de
Laan van Fasna in Vaassen (2019).
Maar het jaar 2020 met zijn corona en lockdown maak-
te zo’n gezamenlijke excursie minder geschikt……,
echter niet getreurd: verschillende leden gingen alleen
of met z’n tweeën op stap in een bepaald gebied in
onze omgeving! Ze zochten natuurlijk wel op een plek
waarvan ze verwachtten veel bloeiende planten te vin-
den: aan scoringsdrift geen gebrek! Dus op zoek naar
late of vroege bloeiers in de bebouwde kom, op een
ruderaal terrein, of in een bloemrijke wegberm.
HOE LIEP HET AF?                                                       
                                                 
Er werden 28 lijsten gemaakt door 14 deelnemers, met
als topper Lucie met 8 lijsten. Op alle lijsten samen
werden 103 verschillende bloeiende soorten gemeld.
En op alle lijsten kwamen Paarse dovenetel,
Straatgras en Vogelmuur voor.

Landelijk deden er 891 mensen mee. Ze zorgden voor
1697 lijsten met 25.336 waarnemingen van 624 ver-
schillende bloeiende (!) planten. Het zal niemand ver-
bazen dat de lijsten in het westen van het land langer
waren dan in het oosten door het verschil in
temperatuur!

Wat mij dan interesseert is: in hoeverre wijkt de lijst
van de Oost Veluwe af van de landelijke lijst?
Floron scoort graag met de landelijke top-25. Ik zet
onze Oost-Veluwse top-25 er naast met het aantal lijs-
ten waarop ze gemeld worden.En dan zien we dat de
landelijke nummer-één (Madeliefje) bij ons op nummer
7 staat. En dat ‘onze’ nummer-één (Paarse dovenetel)
landelijk niet verder komt dan nummer 6!!
 
DISCUSSIE:
Zoals bij elke excursie leverde ook deze PLANTEN-
JACHT af en toe discussies op! Over de Hazelaar, bij-
voorbeeld. Rond de kerst waren er al Hazelaars in
onze omgeving waarvan de mannelijk (stuifmeel)katjes
zich begonnen te strekken. Maar zolang er geen stuif-
meel geproduceerd wordt, bloeit hij (nog) niet. Hoewel
ze al eerder waren gemeld, zag ik zelf de eerste

Eindejaarsplantenjacht van Floron

Voorjaar, zomer, najaar: plantenzoekers lopen vaak met de neus naar beneden op zoek naar planten……
logisch toch!  Maar wat te doen in de winter als de meeste planten niet in bloei staan?
Floron vond er wat op !

Paardenbloem - Foto Mariet van Gelder

Witte dovenetel - Foto Mariet van Gelder
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bloeiende Hazelaar pas na Nieuwjaarsdag!
Hetzelfde geldt voor de Zwarte els. Ik heb wel regel-
matig verlengde stuifmeelkatjes gezien, maar  stuif-
meelproductie ontbrak nog. Dan telt hij bij mij niet mee.
En zo dachten de andere deelnemers er blijkbaar ook
over!

oost 
veluwe

aantal 
lijsten

landelijk       naam

1 28 6 Paarse dovenetel
2 28 2 Straatgras
3 28 4 Vogelmuur
4 25 22 Gewone hoornbloem
5 25 5 Herderstasje
6 25 3 Klein kruiskruid
7 25 1 Madeliefje
8 24 9 Canadese fijnstraal
9 23 7 Paardenbloem
10 20 8 Duizendblad
11 19 12 Tuinwolfsmelk
12 18 15 Kleine veldkers
13 15 39 Gewone spurrie
14 15 17 Klein streepzaad
15 14 31 Kluwenhoornbloem
16 14 13 Scherpe boterbloem
17 12 11 Witte dovenetel
18 11 30 Hazelaar
19 10 29 Boerenwormkruid
20 10 14 Gewone kropaar
21 10 18 Gewoon jacobskruid
22 10 20 Grote brandnetel
23 9 71 Zandraket
24 8 102 Veldereprijs
25 8 51 Vroegeling

 5 10 Gewone melkdistel
 5 16 Fluitenkruid
 6 19 Reukloze kamille
 2 21 Harig knopkruid
 3 23 Gewone berenklauw
 3 24 Rode klaver
 2 25 Bezemkruiskruid

Top-25 Eindejaarsplantenjacht
          van de Oost-Veluwe 
 

 

JAARROND BLOEIERS;
Hierbij gaat het om planten die vaak het hele jaar
bloeien. Alleen als er vorst- en sneeuwomstandighe-
den zijn laten ze het even afweten. Duidelijke voor-
beelden: Madeliefje en Straatgras. Maar ook Klein
kruiskruid, Herderstasje en in tuinen Tuinwolfsmelk
kun je hiertoe rekenen. Bij gebrek aan vorst bloeit ook
de Paardenbloem vrijwel jaarrond.
 
LATE BLOEIERS:
Duizendblad is een mooi voorbeeld: hij is in allerlei
schralere bermen nog volop bloeiend te vinden. Ook
de Scherpe boterbloem houdt het lang vol, terwijl de
Kruipende boterbloem nauwelijks bloeiend te vinden
is.
 
VOORJAARSBLOEIERS:
In allerlei wegbermen met platgereden randen waren
de mini-rozetjes van de Vroegeling al massaal aanwe-
zig. Je moet dan wel door je knieën om een bloempje
te ontdekken. Meestal zonder resultaat. Zelf heb ik
maar eenmaal een bloeiende Vroegeling kunnen vin-
den.
 
BIJZONDERE VONDSTEN:
* Akkerandoorn was verreweg de zeldzaamste vondst.
Hij staat op de Rode Lijst als KWETSBAAR. Landelijk
bepaald zeldzaam. In onze omgeving duikt hij af en
toe op in een akker, moestuin of berm. In dit geval
groeide (en bloeide) hij in een berm op het Eekterveld
bij Vaassen.
 
* Wat betreft de Fijnstraal bleek dat er ook in onze om-
geving meer soorten voorkomen. Mij viel op dat er veel
grijsachtige planten voorkwamen en maar af en toe
een groene. De ‘groene’ heeft weinig tot geen beha-
ring op stengel en omwindsel (Canadese fijnstraal). De
‘grijze’ heeft ruiger behaarde stengels en een dichtbe-
haard, grijsgroen omwindsel (Hoge fijnstraal).
Wie deze soorten in de flora opzoekt ontdekt dat de
Canadese fijnstraal als bloeiperiode juli-herfst heeft en
de Hoge fijnstraal augustus-december! Ook de
Gevlamde fijnstraal werd gemeld (heeft iets rood aan-
gelopen lintbloemen) en de Zomerfijnstraal (heeft gro-
tere, meer gekleurde lintbloemen).
 
* De vondsten van Muurleeuwenbek, Gehoornde kla-
verzuring en Zilverschildzaad, duiden op groeiplaatsen
in de bebouwde kom.
 
Met dank aan Hetty Verstraaten , die alle lijsten uit-
ploos en de aantallen op een rijtje zette!
                                                                                       
                                          Egbert de Boer
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Tot onze verrassing kwam er een paar afwijkende bo-
vensnijtanden van een veldmuis uit. De tanden zijn
duidelijk langer dan normaal. Waar ze gewoonlijk on-
geveer een halve cirkel beslaan, zijn ze nu bijna de
helft langer: driekwart cirkel. Dit verschijnsel is als oli-
fantstanden wel bekend van tamme konijnen. Als er
een tand afbreekt, groeit de tegenoverstaande tand
door. Normaal slijten de tanden elkaar gelijkmatig af.
Een dierenarts kan doorgegroeide tanden bijknippen,
zodat het dier kan blijven eten. In de natuur is dit na-
tuurlijk niet mogelijk. De veldmuis die dit overkwam,
heeft het wel kunnen overleven tot de Kerkuil hem
pakte. De andere 48 veldmuizen hadden normale tan-
den.

Navraag bij de Zoogdiervereniging leerde dat in jaren
van overpopulatie bij veldmuizen dit vaker voor-
komt…Tot wel 10 procent van de gevonden veldmui-
zen kan dan doorgegroeide snijtanden hebben. In
2019 en 2020 foerageerden een grote aantal roofvo-
gels en andere muizeneters in en rond het Wapenveld-
sche Broek. Dat wees al op een groot aantal veldmui-
zen.
Een week later vonden we in braakballen van de Kerk-
uil die bij Adrie Hottinga verbleef nog een paar op deze
manier afwijkende snijtanden bij een veldmuis. Deze
uil verblijft dichter bij de hoogwatergeul en zal er waar-
schijnlijk vaker foerageren. Toch ging het maar om één
exemplaar van de 124 veldmuizen.
                                                              Frans Bosch
 
 
 

Afwijkende tanden van een veldmuis

Al vanaf 1996 pluizen we jaarlijks met een groepje mensen een partij braakballen van een Kerkuil uit.
Rudi en Johanna Heideveld, wonende aan de Brandweg in Heerde, verzamelden altijd voldoende
materiaal voor dit onderzoek. Helaas zijn Rudi en Johanna beiden overleden, maar toch was er ook dit
jaar weer een aantal braakballen om te pluizen.
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      Na deze “sombere” inventarisatie van deze interes-
      sante stinzeplant wil ik een en ander relativeren.
      Stinzeplanten zijn cultuur gerelateerde soorten en
      door menselijk gedrag in het tuinmilieu terecht
      gekomen.
      Wij zijn dus in staat om via gericht beheer deze
      bijzondere stinzesoorten te helpen om te overleven
      in de veelal grote tuinen bij de IJsselhoeven.
      Wel moeten we bedenken dat door onbekendheid
      van deze soort veel geelsterren door gebruik van
      herbiciden en schoffelen geruisloos verdwijnen.
      Wellicht dat de aandacht die de Stichting IJssel-
      hoeven nu besteedt aan stinzeplanten bij kan dra-
      gen aan het behoud en herstel van geelsterren. Ik
      ben heel erg benieuwd hoeveel groeiplaatsen er
      van de Weide- en Akkergeelster gemeld zullen
      worden tussen Zalk en Deventer
      (mijn voormalige onderzoeksgebied).
                                                                                       
                                                        Adrie Hottinga
 

Op het kaartje is de verspreiding van Akkergeelsterren afgebeeld; het IJsseldal herbergt één van de belangrijk-
ste groeiplaatsen van ons land.
 

Geelsterren - bijzondere stinzeplanten

Geelsterren zijn mysterieuze bolgewassen en geen opvallende bloeiers met grasachtige bladeren en gele ster-
vormige bloemen. Geelsterren worden hierdoor gemakkelijk over het hoofd gezien, omdat de grasachtige blade-
ren verward worden met Straatgras. Enige plantenkennis is wel vereist om de drie soorten geelsterren op naam
te brengen.
De meest algemene is de Weidegeelster, gevolgd door de Akkergeelster en dan de zeldzame Bosgeelster.
Bosgeelsterren groeien voornamelijk in natuurreservaten en zijn niet bedreigd. Dat geldt wel voor de Weide- en
de Akkergeelster, omdat deze soorten voornamelijk groeien in tuinen en onder heggen en op taluds in het boe-
renland. Weide- en Akkergeelster vinden we op oude groeiplaatsen onder oud zwaar geboomte met weinig
grasgroei in het vroege voorjaar. Wanneer bijvoorbeeld oude bomen door ouderdom afsterven en het zonlicht de
bodem bereikt, verdwijnen veelal deze zeldzame bolgewassen.
Gedurende eind jaren zeventig heb ik alle kerkhoven, pastorietuinen en oude boerenhoeven bezocht tussen
Zalk en Deventer en geelsterren geïnventariseerd. Ook heb ik boerenland bezocht langs de IJsseldijken. Na 40
jaar zijn er veel groeiplaatsen door een gewijzigd landgebruik en intensivering verdwenen. Dit geldt ook voor de
Akkergeelster die ik voornamelijk vond onder oud geboomte bij kerken en boerenhoeven. Op tal van locaties zijn
oude bruine beuken van circa 200 jaar doodgegaan en is de groeiplaats verloren gegaan. Deze groeiplaats
onder bruine beuken is kenmerkend voor de Akkergeelster.
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