
Jaarverslag 2021 KNNV Epe-Heerde

Leden
Eind 2021 stonden er 128 leden, 22 huisgenoten, 1 jeugdlid en 5 elfjesleden ingeschreven in het ledenregister.
 
Bestuur
Ongewijzigd: Freddy Brugmans, Voorzitter, Wim Oosterloo, Algemeen bestuurslid, Ron Roovers, Penningmees-
ter en Yvonne Zeegers Secretaris. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 6 februari 2021 is Jenneke
Kamphuis afgetreden en is Ab Rodenburg gekozen tot Algemeen bestuurslid. Op eigen verzoek heeft Ab
Rodenburg op een later tijdstip van het jaar deze functie neergelegd. Op dit moment is er een vacature.
 
Algemene ledenvergadering 
Op 4 februari 2021 is de Algemene ledenvergadering per Zoom gehouden. 13 Leden hebben deze vergadering
bijgewoond. Belangrijke punten waren o.a. de financiën, de begroting, Landelijke KNNV, activiteiten m.b.t. diver-
se projecten, communicatie – met name de drukkosten van Natuurklanken.
 
Bestuursvergaderingen
Dit jaar zijn er 3 bestuursvergaderingen gehouden. Deze zijn digitaal gehouden vanwege de corona-maatrege-
len. De belangrijkste punten die werden besproken zijn:
· Voorbereiding en evaluatie van de diverse activiteiten, in het bijzonder de organisatie van de 1000-soortenda-
  gen en de viering van het 75-jarig jubileum
· Financiën
· Onderwerpen die uit de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering van de landelijke KNNV komen
  en die meegenomen worden in het programma van KNNV Epe-Heerde
· Meerjarenplan
· Natuurklanken, Facebook, e-mail en website
· Activiteiten Natuurbescherming en Natuurbeheer
 
Commissies
- Kascommissie
  De Kascommissie bestaat dit jaar uit Herman Snoek, Henk Dirkzwager en Peter Maas Geesteranus.
 
- Programmacommissie
  Er is 1 lezing verzorgd nl: 28 oktober 2021 “Reptielen op de Veluwe” verzorgd door Tariq Stark van Ravon.
  De jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Nieuwjaarswandeling en veel werkgroepenavonden zijn vanwege
  de corona-maatregelen niet georganiseerd.
  De 1000-soortendagen zijn gehouden op Camping De Helfterkamp in Vaassen, van 10 t/m 12 september 2021.
  Er zijn diverse excursies georganiseerd met als onderwerp vleermuizen, insecten, vogels, paddenstoelen,
  planten, een wandeling sprengen en beken en een excursie landschap en cultuurhistorie. Er was een stenen-
  spreekuur en een excursie waterdiertjes zoeken en op naam brengen.
  Het 75-jarig jubileum werd met name in de maand oktober gevierd. Er was een uitgebreid aanbod aan activitei-
  ten: vogelexcursie Vorchterwaarden, 4 middagen stoepplantjes benoemen en namen met krijt op de stoep aan-
  geven, waterdiertjes zoeken, paddenstoelenexcursie, excursie sprengen en beken en een wandeling op de
  Renderklippen met als motto “wat het landschap je vertelt”. Aan deze laatste activiteit hebben bijna alle werk-
  groepen een bijdrage geleverd. In de pers is hieraan uitgebreid aandacht besteed.
 
Public Relations – website en Facebook
De PR en de website worden door Herman Snoek en Joke van Litsenburg verzorgd. Natuurklanken nummer 4
was in zijn geheel gewijd aan het 75-jarig jubileum. Binnen de redactie van Natuurklanken heeft Mariet van Gel-
der, het stokje overgedragen aan Herwin Looman. Facebook wordt door Ron Roovers bijgehouden.
 
Evenementencommissie
De commissie was op 30 oktober 2021 onderdeel van de excursie op de Renderklippen, georganiseerd door de
werkgroep Geologie en Landschap. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de commissie geen verdere ac-
tiviteiten ondernomen. Margriet Maan, de coördinator, heeft na vele jaren deze functie neergelegd (vacature).
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6 juli Vossenbroek, 5 km. 8 deelnemers
3 augustus 't Welsums Kippeneindje, 6 km. 8 deelnemers
7 september Tongerense Heide, 5 km. 9 deelnemers
5 oktober deel van het Fliertpad bij Twello, 7 km. 11 deelnemers
2 november ten oosten van Emst, 5 km. 12 deelnemers
7 december Vosbergen bij Heerde 11 deelnemers

 
Commissie natuurpad
In 2021 is alleen het meest noodzakelijke onderhoud gepleegd.
 
Andere activiteiten
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 ander gebied in onze regio. Regelmatig wordt er even stil ge-
staan bij een paddenstoel, vogel, plant, een mooi landschap of welk opvallend object dan ook. Het is een hetero-
gene groep wat betreft kennis van flora, fauna en landschap. Leerzame wandelingen, ook wat betreft de gebie-
den. Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00 per wandeling) kunnen hieraan deelnemen.
Wandelingen KNNV Epe-Heerde 2021:

 
Tuinambassadeurs
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)                              - Planten (coördinatie Egbert de Boer)
- Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)                       - Vogels (geen vaste coördinator
- Evenementen (contactpersoon - vacature)                          - Zoogdieren (coördinatie Frans Bosch)
- 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 Natuurklanken en op de website.
 
Publicaties
De volgende publicaties zijn verschenen in 2021
Verslag Vorchterwaarden broedvogelinventarisatie (Vogelwerkgroep), Verslag Inventarisatie planten begraaf-
plaatsen Epe (Egbert de Boer), 2021 Rapport Landgoed Vosbergen (diverse werkgroepen).
Deze rapporten zijn op onze website te vinden, evenals vele eerder verschenen rapporten.
 
Natuurbescherming en Natuurontwikkeling
Onderstaand is het overzicht van acties weergegeven met het aanspreekpunt binnen onze afdeling:
 
Motorcross terrein Heerde Door de KNNV is een zienswijze ingediend voor het verlenen van een omgevings-
vergunning van de Gemeente Heerde. De gemeente Heerde wil de bestaande illegale situatie, die negen jaar is
gedoogd, legaliseren (Adrie Hotttinga).
 
Oranjeweg 100 Emst De rechtbank in Arnhem heeft na behandeling een uitspraak gedaan over de zaak Oran-
jeweg 100 in Emst. De Bekenstichting en de KNNV Epe-Heerde hebben zich voor de rechtbank laten vertegen-
woordigen door Natuur en Milieu Gelderland. Bernhard Oosting van NMG heeft tijdens de zitting prima de belan-
gen voor natuur en vooral milieu verwoord. Wij kunnen tevreden zijn over de rechtszitting en dat een belangrijk
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deel van het beroep is gehonoreerd. Vooral de uitspraken over de gevolgen voor de vervuiling van het grondwa-
ter in relatie tot de drinkwatervoorziening en de mogelijke gevolgen op de gezondheid van omwonenden geeft
hoop voor mogelijk nieuwe procedures. Het inhoudelijk beroep tegen de aantasting van het leefgebied van das
en steenuil is voor beide soorten niet gehonoreerd. Dit hadden we ook niet verwacht in verband met de margina-
le biotoop voor beide fauna soorten in dit deel van het dal van de Smallertse beek.
 
Adoptiesoorten gemeente Heerde In 2020 heeft de gemeente Heerde, in overleg met o.a. KNNV Epe-Heerde,
geregeld dat de egel en de blauwtjes extra aandacht krijgen in de hoop dat het de biodiversiteit in het algemeen
ten goede komt. Men is in het afgelopen jaar gestart met de eerste acties. De percelen, die zijn ingezaaid met
wilde planten mengsels, worden gevolgd in de ontwikkeling en we geven advies. Inzaai is niet overal wenselijk.
Alleen in de bebouwde kom kan het een meerwaarde hebben. Over het beheer van de bermen in het
buitengebied is regelmatig contact (Mariet van Gelder).
 
Project Wisselse Veen Er komt een nader hydrologisch onderzoek naar de gevolgen voor bewoners, landbouw
en Flora (Freddy Brugmans).
 
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 (Wim Oosterloo).
 
Regionale Energie Strategie (RES) Gemeente Heerde. Namens de KNNV is er een reactie verzonden op het
Uitnodigingskader van de RES in de gem. Heerde (Adrie Hottinga).
 
Regionale Energie Strategie (RES) Gemeente Epe. Wij hebben deelgenomen in de klankborgroep (Wim Oos-
terloo).
 
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. Bewust is er in
eerste instantie voor gekozen geen digitale versie te maken (men zit al te veel achter beeldschermen), maar
voor paaltjes en borden. Kroondomein Het Loo vond dit echter geen goede oplossing. Nu wordt alsnog naar een
digitale versie gekeken (Wim Oosterloo).
 
Bomenbeleidsplan Epe De gemeente Epe heeft in 2021 voor de bomen in de openbare ruimte een bomenbe-
leidsplan opgesteld. Wij hebben actief meegedaan in de klankbordgroep (Wim Oosterloo).
 
Gemeentelijke kaplijst Epe De gemeente Epe stelt halfjaarlijks een lijst op van te kappen gemeentelijke
bomen; een voorjaar – en een najaarskaplijst. Op het ambtelijke rapport kunnen wij op- en aanmerkingen
maken. In 2021 is hier weinig van terecht gekomen, omdat met de werkwijze in 2021 de te kappen bomen in het
veld vrijwel niet te vinden zijn. Overleg met de gemeente en Axent is nodig om de bomen gemakkelijker te vin-
den (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).
 
Omgevingsvisie gemeente Epe De gemeente Epe is begonnen met het opstellen van een omgevingsvisie. Wij
nemen deel aan de werksessies van de gemeente (Wim Oosterloo).
 
Bosbeheerplan De gemeente Epe heeft een nieuw bosbeheerplan voor het bosgebied van de gemeente opge-
steld. Wij hebben actief in de klankbordgroep meegedaan (Frans Bosch).
 
Biodiversiteit Openbaar groen gemeente Epe Gemeente Epe heeft in 2021 een concept biodiversiteitsplan
opgesteld. Eind 2021 wordt het concept verspreid voor commentaar (Wim Oosterloo en René Harleman).
 
Zonnepark Heerderstrand Boven het parkeerterrein van het Heerderstrand worden zonnepanelen geplaatst.
KNNV Epe-Heerde heeft dit eerder geadviseerd, toen de eigenaar het voornemen had zonnepanelen op een
groot deel van de plas te leggen. Wij hebben advies gegeven om het terrein zo groen mogelijk in te kleden (Wim
Oosterloo en Adrie Hottinga).
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Zonnepark Epe Wij hebben samen met Natuur en Milieu Gelderland advies gegeven over de inrichting van het
park; een ecologische zone langs de Grift, overige randen en binnen het park. De projectleider heeft aangege-
ven dat wij verder kunnen meedenken over de inrichting (Wim Oosterloo).
 
Eikenboom Heerde Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen een vergunning van de gemeente Heerde
om een mooie solitaire eikenboom op een parkeerterrein te kappen. Wij hebben advies gegeven (Wim Oosterloo
en Adrie Hottinga). De rechtbank Gelderland heeft de vergunning vernietigd. Met onderhoudsnoei, zoals ook de
omwonenden hebben voorgesteld, is volgens de gemeente de risico’s te verhelpen.
 
Meer informatie over de meeste van de voornoemde acties vindt U op de website van onze afdeling,
onder het kopje Natuurbescherming.
 
Natuurklanken
In 2021 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers verschenen. De redactie bestaat uit Lita Keuskamp, Joke van
Litsenburg en Herwin Looman. In verband met het 75-jarig jubileum is er veel aandacht gegeven aan nummer 4.
De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma en een netwerk van bezorgers 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: de kosten beperken.
 
Landelijke en provinciale KNNV
Het bestuur is aanwezig geweest op de Vertegenwoordigende vergadering en de Beleidsraad. Op provinciaal
niveau zijn geen bijeenkomsten geweest.
 
Contacten met gemeenten
Vanwege de Coronamaatregelen is er geen officieel overleg geweest. Zowel in Heerde als in Epe heeft de
KNNV regelmatig contact met afdelingen van de gemeentes.
 
Contacten met andere organisaties
KNNV Apeldoorn, IVN Apeldoorn, IVN Zwolle en IVN Gelderland, Staatsbosbeheer, Floron, Sovon, Ravon, Ver-
eniging Milieuzorg Epe  Vlinderstichting, Vogelbescherming, Zoogdiervereniging, Nederlandse Mycologische
Vereniging, Natuur en Milieu Gelderland, Landschapsbeheer Gelderland, BLWG (Vereniging voor mossen- en
korstmossenonderzoek), Bekenstichting, OME (Ons mooi Epe) en Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK).
 
In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties natuurbeherende
organisaties zoals Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en gemeenten Heerde en Epe.
 
Uitwisseling tijdschriften
Afdelingen van KNNV, IVN, Provincie Gelderland, Nationaal Herbarium, Streekarchief, Vogelbescherming
Nederland, 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
                            
 

Hazelwormen zijn pootloze hagedissen van
maximaal 40 cm lang, die vaak voor slangen
worden aangezien en zijn eierlevendbarend. De
kans op het vinden van een Hazelworm is het
grootst in de vroege ochtend en late middag. In
juli en augustus kun je drachtige vrouwtjes wat
vaker tegenkomen als ze liggen te zonnen om
de ontwikkeling van de embryo's te stimuleren.
Het voedsel bestaat vooral uit regenwormen en
slakken.

Zonnende Hazelworm

Deze Hazelworm lag eind augustus bij Wies de Vries
(Bakhuisbos, Heerde) voor de deur op de warme ste-
nen.
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