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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.
 
Coördinatie bezorging
Wim en Paula Bijlsma
 
(opvolging wordt gezocht) 
 
Redactie en digitale kopij
Lita Keuskamp, Joke van Litsenburg, Herwin Looman
Kopij naar: redactie.knnv.eh@outlook.com
Sluitingsdatum kopij volgende Natuurklanken:
1 juni 2022.
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 (via ledenadm.) vóór 1 novem-
ber voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature: contactpersoon Evenementencommissie
De belangrijkste werkzaamheden: 1x per jaar wordt
met de leden van de commissie vergaderd over wat er
het hele jaar op de agenda staat, zoals wie wat doet,
verzorging van materiaal, inrichting kraam en het aan-
wezig zijn op 2 tot 4 markten per jaar.
Heb je belangstelling of wil je meer weten, neem dan
contact op met: 
secretaris@epe-heerde.knnv.nl 
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Wolf, afgelopen zomer gezien.
Foto Gerrit Jan van Dijk Foto achterpagina

Een zoekplaatje. 
Door het hoge water in de IJssel eind februari hebben
de bevers tijdelijk een plekje gevonden boven op de
burcht, lekker in het zonnetje. 
Foto Matthijs Bootsma
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Stuurpraat

Lente is de manier waarop de natuur zegt “laten we feest vieren” !! Gelukkig kunnen we dat dan ook weer doen.
De coronamaatregelen zijn opgeheven. We kunnen weer gezamenlijk op pad. Kennis met zijn allen delen en
overbrengen. Genieten van de natuur o.a. door inventarisaties, wandelen en excursies. Plannen kunnen worden
gemaakt en uitgevoerd. De eerste wandeling van Wim Oosterloo begin maart telde al weer veel deelnemers. 
 
Dit jaar start er een gezamenlijk project van alle werkgroepen in het Korte Broek in Vaassen. Juist dit samenwer-
ken aan een waardevol onderzoek is iets waar iedereen zich op verheugt. 
 
De 1000-soortendagen zullen worden gehouden op 20 en 21 mei op Landgoed Vosbergen in Heerde. Recente-
lijk is verschenen het door Gerard Plat en Herwin Looman  opgestelde “Rapport Pluizenmeer en Wollegrasven -
nulmeting insecten 2021”. Dit rapport is te vinden op onze website. En als U dan onze website bezoekt, kijk dan
ook eens naar het “Verslag Wapenveldsche Broek – Weidevogels in de kijker” en vooruitlopend op de 1000--
soortendagen kan ik U aanraden: “Broedvogels van het Landgoed Vosbergen in 2021”.  
 
Ook tijdens de afgelopen Coronaperiode is Natuurklanken gewoon verschenen en bezorgd. Maar Wim en Paula
Bijlsma die er altijd voor hebben gezorgd dat ons blad op tijd in de bus werd gedaan, gaan er na 40 jaar mee
stoppen. Helaas. Een dringende oproep wordt dan ook gedaan voor iemand die dit van ze over kan nemen. 
De lente is het jaargetijde waarbij we weer energie krijgen. Van de vogels die de wekker vervangen. De stinsen-
planten die weer te bewonderen zijn. Vlinders beginnen te vliegen. Kikkers ontwaken en er zijn padden die over-
gezet moeten worden. Volgens de wetenschap kan de lente er écht voor zorgen dat je je gelukkiger voelt! Dit
komt door de dopamine en serotonine die je lichaam aanmaakt door bijvoorbeeld wandelen buiten in de zon.
Deze stoffen zorgen ervoor dat je je blijer voelt. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we hier in zo’n prachtige
omgeving wonen waar we die mogelijkheid hebben. 
De natuur laat zich niet van de wijs brengen door de afschuwelijke gebeurtenissen op 2000 kilometer van ons
verwijderd. Laten we hopen dat het daar ook spoedig lente zal zijn. 
                                                                                                                                               Yvonne Zeegers 

Foto Henk van Woerden
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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Epe-Heerde op 17 februari 2022. In verband met de Coronamaatre-
gelen is er dit jaar per zoom vergaderd. 
Aanwezig: 13 leden inclusief het bestuur 
Bestuur: Freddy Brugmans (voorzitter), Ron Roovers (penningmeester), Wim Oosterloo (algemeen lid), Yvonne
Zeegers (secretaris) 
Afwezig met kennisgeving: Tjada Amsterdam, Wietske Jansen, Angela Leusink, Annemiek van Loon        
 
1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom. 
Er volgt een korte introductie van Theo en Lidwina Tan, zij zijn recentelijk lid geworden. 
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 4 februari 2021 
Verslag in Natuurklanken 2021 – nummer 2. Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd. 
3.  Bestuursverkiezing 
Ron Roovers, penningmeester, is aftredend en herkiesbaar. De vergadering heeft zich akkoord verklaard met
zijn herbenoeming. De vacature van een algemeen bestuurslid is helaas nog niet ingevuld. 
4.  Algemene Mededelingen       
De voorzitter geeft aan dat het een bijzonder jaar is geweest door alle coronamaatregelen.  KNNV Epe-Heerde
heeft veel leden die tot de kwetsbare groep behoren. Hij hoopt dat het een beter jaar gaat worden. 
5.  Jaarverslag 2021 – Natuurklanken 2022 - nummer 1  
Verslag is goedgekeurd.  
6. Financiën 
a. Verslag penningmeester 2021 
a. Ron Roovers geeft een toelichting (via sheets) op de Kasstroom 2021 – Verlies en Winst-overzicht 2021. 
Het positieve resultaat bedraagt € 900,00. Door Corona zijn er weinig of geen activiteiten geweest. 
Aandacht is er voor de betaling van de contributie. Door de nieuwe ledenadministratie is het registeren gemak-
kelijker. Ieder lid krijgt een mailtje om te betalen (ook als men betaald heeft via automatische incasso). Een aan-
tal leden is geroyeerd vanwege grote betalingsachterstand. De contributie is “oninbaar” en zal worden afge-
schreven. De lage drukkosten van Natuurklanken geeft een bijdrage aan het positieve resultaat. 
b. Verslag Kascommissie 
De kascommissie, gevormd door Herman Snoek, Peter Maas Geesteranus en Henk Dirkzwager, heeft de stuk-
ken gecontroleerd. Aan de hand van de getoonde sheet maakt Peter nog een opmerking over de plaats van de
inkomsten via de wandelgroep. Het verslag zal op de website worden geplaatst.  
Er is een document opgesteld. Decharge wordt verleend. Met dank aan de kascommissie. 
c.  Begroting 2022 
De penningmeester verwacht dat er meer uitgaven in 2022 zullen zijn t.o.v. 2021. Er is geen jeugdlid meer. De
afdracht aan de KNNV Zeist wordt elk jaar door het hoofdkantoor van de KNNV vastgesteld. Dank aan de Pen-
ningmeester. 
d. Benoeming nieuwe kascommissie 
Voor 2022 zijn als kascommissie-leden aangemeld: Theo Tan, Peter Maas Geesteranus en Henk Dirkzwager 
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 23 april 2022 
De vraag van de vergadering is: wie van de leden wil deelnemen aan deze vertegenwoordigende vergadering? 
Er zal een oproep om aan deze vergadering deel te nemen, aan alle leden worden gemaild. 
8. Bijstelling Meerjarenplan en goedkeuring Jaarplan 
Beide zijn terug te vinden op de site. Geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering. Met dank aan Wim
voor het opstellen.  
Wim Oosterloo geeft aan dat het meerjarenplan gebaseerd is op het vorige meerjarenplan. Er staan nu wel voor-
stellen in om de werkgroepen te stimuleren om er mee aan de slag te gaan. Omdat er al 2 jaar geen coördinato-
renoverleg is geweest, is het zeker zinvol om eind maart dit overleg te plannen, met als doel te bekijken of er
wat voorstellen kunnen worden opgepakt.  
9. Activiteiten 
a. Jaarplannen werkgroepen  
De jaarplannen 2022 van de werkgroepen zijn terug te vinden op de website.  
b. Gezamenlijke activiteiten 
● Wim Oosterloo en Adrie Hottinga zijn bezig om een gezamenlijk project op te zetten, waaraan alle
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werkgroepen deel kunnen nemen. Dit project zal “Het Korte Broek” in Vaassen zijn. Het beslaat ca 45 Hectare
en is eigendom van het GLK (Geldersch Landschap en Kasteelen). 
Adrie Hottinga is al op pad geweest, met leuke resultaten. Daarnaast heeft Adrie contact gehad met visclub De
Prik, gelieerd aan Ravon, over de vissen in de Egelbeek. 
De wens van het GLK was om te onderzoeken of er een samenhang  bestaat tussen de Geologie en de Hydro-
logie. Freddy meldt zich aan om dit te willen doen. Hij zal contact opnemen met Tjada Amsterdam. 
● 1000-soortendagen 
Het Korte broek is niet erg geschikt voor excursies. Er worden twee andere mogelijkheden genoemd: Tongeren
of landgoed Vosbergen. Mogelijke datum is 20/21 mei 2022. 
De werkgroepen zullen worden gevraagd naar hun voorkeur.  
● Emst-Achterhegge – Herman Snoek vraagt of er iets bekend is over dit project.  
Wim geeft aan dat de aannemer van het project Emst-Achterhegge al een eind gevorderd is met het project en
er is al veel grond afgegraven en afgevoerd. Wim heeft vragen gesteld over de afvoer van de afgegraven grond.
Omgevingsverordening Gelderland (2022).  
10. Communicatie (Natuurklanken,  website, facebook) 
Facebook leeft niet echt.   
De (nieuwe) website wordt de afgelopen 2 jaar goed bijgehouden. Inmiddels houdt Angela Leusink zich bezig
met de verkoop van tweedehands boeken van de KNNV. Dit is terug te vinden op de website. 
Adrie heeft samen met Matthijs Bootsma in 2021 broedvogels gekarteerd in het ANLb gebied Wapenveldsche
Broek. Matthijs is actief als dronepiloot en heeft geholpen om nesten op te zoeken met behulp van een drone
met warmtecamera. Er is een rapportage opgesteld en in overleg met de coördinator van de agrarische natuur-
vereniging Veluwe-IJsselzoom is deze rapportage afgerond en hij zal worden verzonden aan de provincie Gel-
derland. Doel van de rapportage is om de continuering van de gesubsidieerde weidevogelbescherming te bor-
gen. In de rapportage zullen voorstellen zijn opgenomen voor opname van het Wapenveldsche Broek in het
Aanvalsplan Grutto, wat beoogd om weidevogelgebieden voor een langere termijn te voorzien van beheersubsi-
dies voor agrariërs die een aangepast graslandbeheer toepassen ten behoeve van de weidevogelbescherming. 
In Natuurklanken zal een samenvatting van de rapportage worden opgenomen. 
11. Rondvraag 
Adrie Hottinga is benaderd door Dorpsbelangen Welsum. Het betreft deelname van de KNNV aan de biodiversi-
teitsmarkt. Margriet Maan zal dit met Lita Keuskamp oppakken. 
12. Sluiting
Met dank aan alle aanwezigen. De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
                                                                                                                                    Yvonne Zeegers, secretaris

 
  
 
 
 
 
 

Leden met een gouden                             randje
        Ook in onze vereniging zijn er leden die zich al jaren inzetten voor een
        goede gang van zaken. Zo regelen Wim en Paula Bijlsma al meer dan
        40 jaar dat de Natuurklanken elk kwartaal bij iedereen wordt bezorgd. 
        Het blad dat door veel leden met veel plezier wordt gelezen! 
        Hoe belangrijk is het dan ook dat Natuurklanken op tijd door de bus 
        wordt gedaan of persoonlijk wordt afgegeven.
        Wim en Paula hebben dit met ontzettend veel enthousiasme gedaan….. ,
        met name Wim keek  er naar uit om zijn rondje te rijden en gezellig bij
                                                                  sommige mensen een praatje te
                                                                  maken. Ook een kopje koffie
                                                                  drinken was een mooie gelegen-
                                                                  heid om weer even contact te heb-
                                                                  ben. Zeker als je al zo lang lid bent
                                                                  van de KNNV Epe-Heerde, want
                                                                  dan zijn er veel mooie herinne-
                                                                  ringen op te halen.
                                                                  Wim en Paula, heel erg  bedankt ! 
                                                                  Velen zullen jullie vertrouwde ge-
                                                                  zichten, één keer in de 3 maanden,
                                                                  gaan missen. 
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24e Rudi Heideveld PTT telling 

Op zondag 19 december 2021 werd de 24e (Rudi Heideveld) PTT telling gehouden door de Vogelwerkgroep.
Zoals gebruikelijk gingen er weer 4 groepjes op pad om, verspreid over de gemeenten Epe en Heerde, ieder op
5 telpunten te tellen. Tijdens zo’n telling worden gedurende 5 minuten alle vogels genoteerd die gezien en ge-
hoord worden vanaf die plek. De tellingen worden verwerkt in de SOVON database en geven, samen met alle
andere PTT tellingen die uitgevoerd worden in Nederland een statistisch beeld van de vogelstand in Nederland.
 
De telling wordt traditioneel altijd afgesloten met een gezamenlijk stamppottenbuffet als afsluiting van het vogel-
jaar. Helaas kon dit in 2021 (net als in 2020) niet doorgaan door de Coronamaatregelen. 
 
Het weer zat op 19 december niet mee. Grauw, grijs, wat mistig en soms wat miezerregen. Weer waarbij de vo-
gelsoorten zich stil hielden of moeilijk lieten zien. Toch werden er in totaal 60 verschillende soorten gezien, on-
geveer gelijk aan andere jaren. Wel lagen de aantallen lager. De Kolgans werd het meest gezien. Op 10 telpun-
ten werden in totaal 933 exemplaren gezien. Ook andere watervogels zoals Grauwe Gans, Knobbelzwaan,
Smient, Wilde Eend en Meerkoet werden veel gezien. Deze soorten zijn natuurlijk in de winter goed zichtbaar, in
tegenstelling tot de kleine zangvogels die stil zijn en zich weinig laten zien. Van deze groep werden de Huismus,
Vink, Spreeuw, Pimpelmees, Koolmees en Merel het meest gezien. 
 
Opvallend was de waarneming van een Boomleeuwerik. Hoewel deze trekvogel altijd vroeg in het jaar komt
(eind februari zijn er al baltsende exemplaren) is eind december wel erg vroeg.  Van de IJsvogel was er maar
1 waarneming. Een teken dat de stand nog moet herstellen na de korte vorstperiode van begin 2021. 
Naast vogels worden tijdens de PTT telling ook de zoogdieren geteld. Dit jaar werd er 1 Haas gezien. Op de
Dellen werden 30 Edelherten gezien vanaf het telpunt. Een bijzondere waarneming. 
In de tabel op de volgende blz. staan de totale resultaten van de telling 2021. Eind 2022 hopen we voor de 25e
keer deze telling te doen. In een volgende Natuurklanken zal een uitgebreider verslag komen van 24 jaar tellen.
Met dank aan de tellers, aan Henk van Gelder voor de organisatie en aan Gert Prins voor het elk jaar verwerken
van de resultaten in de SOVON database. 
 

Coronaproof tellen bij het Heerderstrand

Tekst & foto Matthijs Bootsma
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Soort                                      Totaal                                  Soort                                Totaal

                                Resultaten Rudi Heideveld PTT telling 2021 

Grote Canadese Gans 37
Toendrarietgans 4
Nijlgans 1
Smient 117
Tafeleend 11
Nonnetje 1
Fuut 3
Aalscholver 34
Waterhoen 3
Wulp 1
Zilvermeeuw 2
Houtduif 146
Groene Specht 2
Ekster 4
Raaf 4
Koolmees 22
Boomklever 5
Merel 22
Roodborst 3
Vink 49
Haas 1
Grauwe Gans 102
Kolgans 933
Slobeend 1
Wilde Eend 48
Kuifeend 21
Grote Zaagbek 1
Blauwe Reiger 4
Sperwer 1
Meerkoet 62
Kokmeeuw 27
Kleine Mantelmeeuw 1
IJsvogel 1
Slechtvalk 1
Kauw 68
Glanskop 1
Boomleeuwerik 1
Boomkruiper 8
Kramsvogel 7
Huismus 15
Goudvink 1
Edelhert 30
Soepgans 9
Knobbelzwaan 58

 
 

 

Krakeend 14
Soepeend 2
Brilduiker 1
Dodaars 2
Grote Zilverreiger 8
Buizerd 12
Kievit 5
Stormmeeuw 4
Holenduif 10
Grote Bonte Specht 7
Gaai 14
Zwarte Kraai 81
Pimpelmees 16
Winterkoning 5
Spreeuw 35
Koperwiek 8
Heggenmus 1
Sijs 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto's Joke van Litsenburg
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De gebutste planeet 

Het is 1970, ik ben ergens liftend tussen Flagstaff en Winslow in Arizona, (door het Zuidwesten van de VS) met
de bedoeling een aantal van de meest iconische Nationale parken daar te bezoeken om landschappen en geo-
logie daarvan beter in beeld te krijgen.  
 
Onderweg valt in het kale en enigszins vlakke woestijnachtige gebied een bijzondere verhoging op. De chauffeur
was zo vriendelijk mij er even heen te brengen om er eens rond te kijken. 
 
Tot mijn grote verbazing bleek het een inslagkrater van een meteoriet te zijn. Het was de Barringer krater, ge-
noemd naar de man die op jacht was naar het fortuin dat hem ten deel zou vallen als hij de ingeslagen meteoriet
van ijzer en nikkel zou kunnen bergen en verkopen. Na jaren van enorme inspanningen en geploeter, stierf hij
een illusie armer en volledig berooid, de verwachtte “goudmijn” werd niet gevonden. Vele jaren later werd
bekend dat de nikkelijzer kern op vele honderden meters diepte werd gelokaliseerd onder de zuidrand van de
krater.  

 
Bij het kleine bezoekers centrum kreeg ik toestemming om via een smal rotsachtig pad naar beneden te gaan,
mits ik 2 liter water bij mij had. De krater heeft een doorsnede van 1300 meter en is ongeveer 180 meter diep.
Het werd geen simpele wandeltocht, na een half uur struikelend de parabool vormige bodem te hebben bereikt
bleek er in het centrum van de krater een temperatuur meter te staan, die de onaangename temperatuur van
53 ᵒC aangaf. De terugweg werd een nog heter klauterpartij. Overigens was het een hele ervaring als je, je reali-
seert wat de impact is als zo’n buitenaards projectiel de Aarde treft. 
 
Kijk in dat geval eens met een stevige kijker naar de Maan, op de grens van licht en donker, het “asgrauwe 
schijnsel” zoals dat wordt genoemd. Daar zie je vele kleine en grote inslag kraters die allemaal nog volledig in-
tact zijn. Maar omdat de Maan geen atmosfeer heeft bestaat er ook geen erosie, en dat is goed te zien. Op
Aarde zijn er maar enkele inslag kraters redelijk zichtbaar zoals de Wolf Creek krater in West Australie met een
diameter van 875 m. De meeste zijn echter niet of nauwelijks te zien of zelfs nog niet ontdekt. In het noorden
van de VS in Iowa is ook een grote krater ontdekt met een diameter van 35 km, deze ligt echter verscholen
onder een 90 m dik sediment van glaciale ouderdom. En werd pas ontdekt na vele diepe boringen i.v.m. het
zoeken naar drinkwater bronnen. Deze inslag moet een totale vernietiging van een groot gebied op gang

Tekst & foto's Bauke Terpstra

Barringer krater (foto Pinterest)
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hebben gebracht. Aanvankelijk dacht men dat deze inslag ook de oorzaak was van het uitsterven van de
Dinosaurussen. Maar later bleek de inslag enkele tientallen miljoenen jaren ouder dan het verdwijnen van deze
grote reuzen. Het uitsterven van deze reuzen fauna wordt nu algemeen toegeschreven aan, voor zover bekend,
de grote inslag op het eiland Yucatan waar de Chicxulub krater ligt. Deze krater met een diameter van 170 km
ligt onder water en werd ontdekt na metingen van het aardmagnetisme, waarna een ringvormige structuur werd
waargenomen die als inslagkrater werd herkend. Dit samen met het vermoeden van twee Amerikaanse weten-
schappers (vader en zoon Alvarez) en de Nederlandse geoloog Jan Smit, die onderzoek deden naar het voor-
komen van een wereldwijde, millimeter- tot een enkele centimeter dikke kleilaag die veel Iridium bevat, een
element dat normaal niet op de Aarde voorkomt. Dit bevestigde het gevolg van deze gigantische inslag. Ook in
Limburg werd deze laag in het krijt terug gevonden. Overigens is er wereldwijd onder wetenschappers nog
steeds een stevige discussie gaande over de vraag of het uitsterven van de Dino’s het gevolg is van deze enor-
me inslag of van een ander fenomeen van vulkanische aard, dat zich min of meer gelijktijdig afspeelde in het
westen van India waar  gedurende lange tijd lava uitvloeiingen plaats vonden in een gebied van ongeveer
50.000 km² met een totale dikte van ongeveer 2 km. Ook werd wel eens gedacht dat deze inslag indirect deze
enorme uitvloeiingen op gang heeft gebracht. 
 
Maar nu naar de situatie in Europa. Ook hier is het nodige te beleven, mogelijk wat minder spectaculair ..........
De meest tot de verbeelding sprekende impact krater ligt in Zuid Duitsland. Het Nordlinger Ries in Beieren, met
een diameter van 24 km. In deze krater waarvan nog een licht verhoogde rand zichtbaar is (waar boven soms
een kring van bewolking hangt onder bepaalde atmosferische omstandigheden), liggen zelfs nog enkele dorpjes.
Ook deze inslag moet een verwoestende uitwerking hebben gehad op een groot gebied er omheen. Een meteo-
riet slaat een enorm gat in het aardoppervlak. Het aardoppervlak veert weer terug en werpt dan als reactie enor-
me hoeveelheden bodem materiaal ver naar boven. Dit is te vergelijken met wat je ziet als je een grote steen in
het water laat vallen. In de puinkegel van deze inslag werd veel breksie (hoekig puin) gevormd, waarin het mine-
raal Sueviet werd gevormd. Ook In Scandinavië liggen een aantal meteoorkraters, (voor zover bekend 7 stuks), 

deze hebben zich in de tijd allemaal tot grote meren
gevormd. In midden Zweden liggen de bekende Del-
lenmeren (Norra Dellen en Södra Dellen) van een uit-
een geslagen meteoriet. Ook de Siljansringen bij de
plaats Mora in Dalarna (van de bekende Dalarna
paardjes) waar een groot ringvormig meer ligt, is een
inslagkrater. In de directe omgeving ervan liggen grote
hoeveelheden afzettingslagen van Devonische ouder-
dom die door de inslag bijna rechtop gezet zijn. Ook in
Zuid Zweden ligt nog een inslagkrater, het Mienmeer.
Van deze impact gesteenten zijn voor zover mij be-
kend in Nederland geen zwerfstenen gevonden. Je
moet ze dus daar ter plaatse zoeken. Het zijn echter
donkergrauwe en lastig herkenbare gesteenten waar-
door ze mogelijk makkelijk aan de aandacht ontsnap-
pen.

Enkele jaren geleden vond ik op het Dwingelder veld in
Drente een breksieus gesteente van onbekende her-
komst, met porfierachtige en scherpkantige brokjes in
een niet te determineren uiterlijk. In het gesteente cen-
trum van Borger wist men er geen weg mee, er werd
wel gespeculeerd over een zwerfsteen van impact ma-
teriaal uit Finland, daar ligt inderdaad een meteoriet-
krater (in ZW Finland), mogelijk van de Sjääksjärvi
inslag.

Vanuit Zuid Finland ligt er inderdaad een brede strook met veel Fins materiaal tot over Groningen en Drente.
Maar tot op heden blijven bevestigingen uit. Het zal er op neer komen dat de wens de vader van de gedachte is.

Sueviet 
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 Impact gesteente Siljansringen   

Ook in Nederland kennen we een meteorietinslag(je). Op 7 april 1990 sloeg er een kleine meteoriet door het dak
van een woning in Glanerbrug waarvan de volgende dag kleine brokjes op zolder werden terug gevonden. 
Ook, nog niet zo lang geleden, werd vanuit Duitsland door veel mensen een fel lichtspoor gezien wat mogelijk
eindigde ergens in midden Nederland. Velen zochten fanatiek naar de bekende speld in de hooiberg. Er werd
niets gevonden. Mogelijk verbrandde de meteoriet al in de atmosfeer. 
 

Programma insectenwerkgroep 2022

Werkgroep avonden
Aangenomen dat het dit najaar weer mogelijk is zullen er een paar avonden gepland worden. 
 
Buitenseizoen 
Inventarisatie project Korte Broek. 
Het bestuur heeft er voor gekozen het natuurgebied het Korte Broek bij Vaassen als gezamenlijk inventarisatie
project te kiezen. Een aantal leden van de werkgroep hebben aangegeven dat ze graag aan dit project willen
mee doen, dus dat gaan we organiseren. 
Er is op insectengebied nog niet veel bekend over het Korte Broek dat in eigendom is bij het Geldersch Land-
schap en Kasteelen. Vorige week ben ik daar op verkenning geweest. Langs de randen van het gebied stroomt
de Egelbeek, een kwelbeek, waar we libellen zouden kunnen inventariseren. Waarschijnlijk zijn er in de natte
weilanden wel leuke vlindersoorten te vinden en zullen de natte plekken in deze broeklanden nog weleens voor
wat bijzondere insecten kunnen zorgen. Er moet wel voor een vergunning worden gezorgd en goed kaart-
materiaal is onontbeerlijk. 
 
De gezamenlijke werkgroep inventarisaties zullen op zaterdag zijn. Altijd vanaf 11.00 uur. Het startpunt is bij het
bruggetje aan de Kouwenaarsweg. 
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1e excursie Zaterdag 14 mei 
2e excursie Zaterdag 18 juni 
3e excursie Zaterdag 16 juli 
4e excursie Zaterdag 20 augustus 
 
Algemene excursies 
Op verschillende plaatsen registreren we alle insecten.
Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt voor publiek. 
 
Zaterdag 23 april
Algemene insectenexcursie Emst (Hanendorperweg).
We volgen hier het klompenpad. 
Zaterdag 28 mei
Algemene insectenexcursie Speulderveld.  
Zaterdag 23 juli
Algemene insectenexcursie Weerribben 
Zaterdag 27 augustus. Algemene insectenexcursie Bloemkampen en Veluwemeerkust 
Alle excursies beginnen om 11.00 uur en het startpunt moet nog gepland worden. 
 
Nachtvlinders
Vrijdagavond 20 mei aan de vooravond van de 1000- soortendag op het landgoed Vosbergen bij Heerde. 
Zaterdag 21 Mei zal de insectenwerkgroep ook enkele onderdelen verzorgen. 
                                                                                                                                                       Gerard Plat         
                                                           Volg de website voor het juiste tijdstip                         
 
 
 Project Korte Broek

Het is alweer 5 tot 6 jaar geleden dat de werkgroepen van onze afdeling gezamenlijk een gebied inventariseer-
den (Schaveren). Hoog tijd om een nieuw gebied aan te pakken. Er is voor gekozen om in 2022 gezamenlijke in-
ventarisaties in het Korte Broek (ten zuidwesten van Vaassen) uit te voeren. De meeste werkgroepen doen mee
aan dit project. Mogelijk dat de werkgroep geologie en landschap ook een uitdaging in het gebied kan vinden.
Het Korte Broek is eigendom van het Geldersch Landschap en Kasteelen en is ongeveer 45 ha groot (zie
figuur).  

Tekst & foto's Wim Oosterloo
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Het is een laaggelegen gebied in een erosiedal op de flanken van het Veluwemassief en ligt lager dan de noor-
delijk en zuidelijk aangrenzende gebieden. Er treedt veel kwelwater op uit het Veluwemassief. Het uittredende
kwelwater wordt door de Egelbeek afgevoerd naar de Grift.
 

De Egelbeek is dus een kwelbeek en heeft een vrij na-
tuurlijk karakter. Hij heeft z’n oorsprong in het grasland
direct ten westen van het Korte Broek en voor een
deel ten zuiden ervan. Het kwelwater is plaatselijk
ijzerrijk.
 
Door de (hoogte)ligging van het gebied was Korte
Broek van nature een moerassig gebied. Het gebied is
in de 19e en 20e eeuw grotendeels ontgonnen tot
grasland, waarbij sloten zijn aangelegd voor de ontwa-
tering. Het oostelijke deel was voor 1850 al in gebruik
als grasland en het westelijke deel volgde veel later.
Rond 1900 bestonden zowel het oostelijk deel als de
rand van het westelijk deel van Korte Broek en het
westelijk daaraan grenzende gebied uit grasland. Het
centrale deel (meer westelijk gelegen in het GLK-
eigendom) bestond toen nog uit heide en moeras met
opslag van hout- en broekbos. Vanaf 1900 werd het
gebied steeds intensiever ontwaterd en verder in agra-
risch gebruik genomen. In de jaren negentig van de
vorige eeuw en in 2013 zijn ingrepen uitgevoerd om
het gebied natuurlijker en dus natter te maken. De
nutriëntenrijke grond werd afgegraven en sloten wer-
den gedempt of minder diep gemaakt.
 
 
 

Egelbeek bij Kouwenaarsweg Vaassen

  Noordelijke bovenloop
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Het Korte Broek behoort vrijwel geheel tot het Gelders Natuur Netwerk. Het gebied westelijk  van het Korte
Broek, waar de Egelbeek ontspringt, ligt in een Groene Ontwikkelingszone. De noordelijke tak van de Egelbeek
betreft Natura-2000 gebied. De Egelbeek is een zogenaamde HEN-beek, dat betekent dat aan deze beek de
hoogste ecologische doelstellingen zijn toegekend door provincie en waterschap.

Vogelaars

Beste KNNV leden,
Zo nu en dan bericht ik jullie over de vogelzeilexcur-
sies die we organiseren. Hoewel we de afgelopen
twee jaar niet veel bericht hebben vanwege corona. Dit
bericht gaat over wat heel anders, maar interesseert
jullie mogelijk ook. 
Een tijd terug ben ik een onderzoek naar vogelaars ge-
start. Hoe beginnen vogelaars? Wat doen ze en waar-
om. Van welke vereniging zijn ze lid? Waarom zijn ze
lid? Over waarnemingen doorgeven, lievelingsvogels
en veel meer. Ook kijken we naar de uitkomst: ver-
schillen tussen vrouwelijke en mannelijke deelnemers
en vergelijken we vogelaars met de rest van Neder-
land, met als doel het ware beeld van vogelaars laten
zien maar ook anderen inspireren om te gaan vogels
kijken.  
Dit idee is iets uit de hand gelopen en uiteindelijk
deden er meer dan 1000 vogelaars mee. De KNNV uit-
geverij kwam vervolgens met het idee om er een boek
van te maken. 
En nu is dit onderzoek dus verwerkt in een heus boek:
Vogelaars (nooit) uitgevogeld.
 
 

Knopschimmel

Knopschimmel, een mogelijk parasitaire schimmel die
voorkomt op verschillende mycena's.
Het vruchtlichaam van deze schimmel is bol- of knop-
vormig met een diameter van circa 1 mm en een steel-
tje van 5 - 15 mm. 
 
Deze foto werd gemaakt door Willie van Eldert, tij-
dens één van de paddenstoeleninventarisaties.

 
In het gebied lopen weinig wandelpaden. Aan de zuidkant van het gebied loopt een wandelpad van de Kouwe-
naarsweg naar de Kortenbroekweg. Wandelend op het pad krijg je een mooi beeld van het gebied. Het is zeker
geen straf de terugweg over hetzelfde pad te lopen.
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Wanneer er interesse is in een lezing over het onder-
zoek: ik ga nu werken aan een presentatie over dit on-
derzoek, nu het boek af is. Wil je er meer weten dan is
hier meer informatie te vinden:
https://www.fogol.nl/onderzoek (daar ook een inkijk-
exemplaar). Het boek bestellen kan hier: https://www.
fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-
uitgevogeld  
Wanneer men via mijn website het boek bestelt ont-
vangt men ook een gratis ansichtkaart (afbeelding op
de website), met het idee dat men deze kaart kan ver-
sturen om iemand uit te nodigen mee te gaan vogelen.
Want het doel van het onderzoek/boek is, onder ande-
re, het inspireren van vogelaars in de dop. 
Na jaren van werken aan het onderzoek in mijn eigen
bubbel ben ik heel benieuwd wat iedereen er van zal
vinden! 
                                                   Vriendelijke groeten,
                                                   Debby Doodeman
                                                   0630021816 

Foto Henk van Woerden

Coördinator bezorgen Natuurklanken
Natuurklanken is een belangrijk communicatiemiddel 
binnen de afdeling Epe-Heerde. 
Wie wil één keer in de drie maanden organiseren dat
Natuurklanken wordt bezorgd bij die leden die nog de 
papieren versie willen ontvangen. Dit met behulp van
nog 13 andere leden die elk een aantal exemplaren
bezorgen bij hen in de buurt.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden, stuur een
mail naar: 
secretaris@epe-heerde.knnv.nl of bel met
Yvonne Zeegers, secretaris – 0578 620505 
 

Algemeen bestuurslid
Als lid van het bestuur spreek en beslis je mee over
het wel en wee van onze vereniging. Je neemt deel
aan de bestuursvergaderingen en vervult een stimule-
rende rol bij het organiseren van activiteiten. De taken
worden door het bestuur in goed onderling overleg ver-
deeld. Het algemeen bestuurslid draagt de visie en
missie uit van de vereniging en reageert op signalen
van de leden en de werkgroepen.

Vacatures
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Datum Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking 
Za 19-03 excursie Schovenhorst 10.00, ? opgeven 
Ma 28-03  Nog niet bekend   
Ma 18-04  Pasen    
Ma 25-04 193-477 Vaassen, Berkenholt P. bij zwembad De

Koekoek 
 

Ma 02-05 201-491 Wapenveld / Hoorn P. bij brug Hoorn 18 srt sinds 2000 
Ma 09-05 193-485 Epe, Oude Tongerenseweg Koekenbergweg X Lichtt.

weg
58 srt sinds 2010 

Ma 16-05 199-484 Oene  begraafplaats Het Nieuwe Str.
    (2017 → 271 srt) 
Za 21-05  Vosbergen, Heerde  1000-soortendag 
Ma 23-05 193-476 Kortenbroek Vaassen, Kortebroekweg  
Ma 30-05   Hertenkamp – perceel 3-4 Einde Hertenkampsweg  
Ma 06-06  Pinkster    
13 / 17-06  Kampweek Ameland   
Ma 20-06 191-477 Niersen, Motketel Niersen, P. Elburgerw. KROONDOMEIN 
Wo 22/29-06 ? Determinatieavond   
Ma 27-06  Niersen, percelen RodeBK Niersen, P. NiersensewegKROONDOMEIN 
Ma 04-07 200-490 Heerde, Hoorn Beatrixweg x Singelweg Km-hok 
Ma 11-07 197-481 Vossenbroek P. Wiemansstraat Gelders Landsch. 
Ma 18-07  Wezep, Vitens-terrein   
Ma 25-07 191-488 Eperholt P. v.a. Zuidweg Het Nieuwe Str. 
Ma 01-08 198-479 Vaassen, Eeuwhorstweg  3 srt sinds 2000 
Ma 08-08 193-477 Vaassen, Berkenholt P. bij zwembad De

Koekoek
 

Ma 15-08  Hertenkamp – perceel 1-2 Einde Hertenkampsweg  
Ma 22-08 193-476 Kortenbroek Vaassen, Kortebroekweg  
Ma 29-08 191-477 Niersen, percelen RodeBK Niersen, P.

Niersenseweg 
KROONDOMEIN 

Ma 05-09  Nader te bepalen   
Za 10/17-09 ? Dag-excursie Rivierengeb? 10.00 dagexcursie
Ma 26-09  EGW 19.30 determineren 
Ma 31-10  EGW 19.30 determineren 
Ma 28-11  EGW 19.30 ? 
27 of 28-12 ? Eindejaarsplantenjacht   

Voorlopig Programma Plantenwerkgroep 2022
De Plantenwerkgroep is deze zomer weer op maandagavond vanaf 19.00 uur in het veld.                                     
                                        Belangstelling? Loop eens een avondje mee! 

Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving.
Neem altijd je loep en flora mee! Voor belangstellenden van buiten de plantenwerkgroep is het verstandig van te
voren even contact op te nemen, omdat het altijd mogelijk is dat er iets wordt gewijzigd.
                                 Inlichtingen: Egbert de Boer, (0578-572292, edeboer008@planet.nl)    
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Onderzoeksrapport insecten Pluizenmeer en
Wollegrasven 

Op 9 maart jl. werd het onderzoeksrapport “Pluizenmeer en Wollegrasven - nulmeting insecten 2021” door de
coördinator van de insectenwerkgroep (Gerard Plat) officieel overhandigd aan wethouder (Heerde) Yasemin
Cegerek.

De wethouder gaf aan, het zeer belang-
rijk te vinden dat overheid en vrijwilligers
zich samen in zetten voor de biodiversi-
teit van hun directe omgeving.
Met het kappen van een strookje bos tus-
sen het Pluizenmeer en het Wollegrasven
is er een verbinding tussen deze twee
vennen gerealiseerd waardoor er een
aanzienlijke biotoopverbetering is ont-
staan voor kwetsbare soorten insecten.
Ook kan er door die verbinding uitwisse-
ling plaatsvinden tussen de twee vennen.
Het rapport is een weergave van de hui-
dige populaties insecten die in en om de
twee vennen voorkomen. 
Natuurlijk zal de insectenwerkgroep de
komende jaren de ontwikkelingen in de
gaten houden. Met een herhaling van het
onderzoek over drie jaar kan er een ver-
gelijking gemaakt worden. 
 
                            Het rapport is voor iedereen te lezen op de website van de KNNV Epe-Heerde. 

Viervlekwielwebspin

De Viervlekwielwebspin (Araneus quadratus), maakt
het web meestal dicht boven de grond. De spin bevindt
zich doorgaans in een dicht bij het web gesponnen,
koepelvormige schuilhoek. Wanneer de spin via een
signaaldraad er op wordt geattendeerd dat er een
prooi in het web zit, haast ze zich naar het web waarna

ze de prooi inwikkelt, meeneemt naar de schuilplaats
en daar verteerd. Rond het Pluizenmeer waren er tien-
tallen van deze spinnen te vinden. Omdat de foto
rechts min of meer een zoekplaatje is, heb ik een el-
ders gemaakte foto toegevoegd waarop de spin ten
‘poten’ uit is te zien en gelijktijdig de naamgeving wordt
verklaard.

Tekst & foto's Henk van Woerden

Foto Henk van Woerden
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1000-soortendagen 2022

Data en locatie
Wij zijn verheugd dat we dit jaar terecht kunnen op het Landgoed Vosbergen in Heerde. De 1000-soortendagen
vinden plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei. Al eerder zijn daar door diverse werkgroepen onderzoeken en
inventarisaties uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn opgenomen in het Rapport: ‘Landgoed Vosbergen -
Geschiedenis en inventarisatie van flora en fauna 2020’. De resultaten van de 1000-soortendagen 2022 zullen
hierin ook worden opgenomen.
Excursies en inventarisaties
Aan alle excursies en inventarisaties kunnen zowel leden van de KNNV als niet-leden deelnemen. Aan de deel-
name zijn geen kosten verbonden. Voor sommige excursies is aanmelding verplicht i.v.m. het maximale aantal
deelnemers. Aanmelden voor deelname kan via het formulier op de website: epe-heerde.knnv.nl. Op deze site
van de afdeling op “20 en 21 mei de 1000 soortendagen” klikken en onderaan tref je het formulier. Voor de
KNNV-werkgroepleden is opgave bij de eigen werkgroep niet nodig. Wel als je met een andere werkgroep wilt
meegaan. Vanwege de limiet aan het aantal deelnemers willen we graag het aantal deelnemers vooraf weten.
 
Locatie
Het kasteel Vosbergen bevindt zich aan de Vosbergerweg 38, 8181JJ (aan de noordzijde van Heerde nabij het
buurtschap Hoorn). Het verzamelpunt voor alle excursies en inventarisaties is de marktkraam direct na de
gracht.
Parkeren
In verband met parkeerruimte het verzoek om zoveel mogelijk per fiets te komen. Parkeren kan op de aangege-
ven plaatsen aan de Vosbergerweg en langs de buitengracht van het kasteel.
Consumpties
Voor (koffie/thee/nazit, verstrekt door Vosbergen) wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Toilet
Sanitair aanwezig op de aangegeven plaats in de paardenstal in het bouwhuis.
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Programma
Het programma voor de twee dagen is hieronder weergegeven. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen
in het programma: epe-heerde.knnv.nl
We starten de excursies en inventarisaties op de hieronder genoemde begintijden. De genoemde eindtijden zijn
richttijden, waar we afhankelijk van de situatie (o.a. het weer, aantal deelnemers, wat we al dan niet vinden e.d.)
van af kunnen wijken. Je kunt natuurlijk altijd eerder ‘afhaken’, na een seintje aan de excursieleider.
 
Vrijdag 20 mei 2022
13.30 – 15.30 uur  Paddenstoelen zoeken in de directe omgeving (korte wandeling) door de werkgroep pad-
                              denstoelen. Eventuele een uitloop tot 16.00 uur. Aanmelding via het formulier op de website 
                              epe-heerde.knnv.nl
20.00 uur               Nachtvlinders met lampenopstelling door de werkgroep insecten onder leiding van Gerard
                              Plat. De eindtijd is afhankelijk van het weer en de vangsten van nachtvlinders. Een lichtval
                              blijft de hele nacht staan en de vlinders die hierin gevangen worden, worden de zaterdagmor-
                              gen gedetermineerd (op naam gebracht).
21.30 – 23.00 uur  Vleermuizen op het landgoed onder leiding van Frans Bosch. Het echolocatiegeluid van
                              vleermuizen is met behulp van een batdetector te horen. Deelname maximaal 12 personen.
                              Aanmelden (verplicht) in verband met maximale aantal deelnemers; zie formulier op de web-
                              site epe-heerde.knnv.nl
 
Zaterdag 21 mei 2022
07.00 – 09.00 uur  Vogelexcursie onder leiding van Gerjan Petter en Adrie Hottinga (inventarisatie en excursie).
                              Aanmelden i.v.m. maximale aantal deelnemers; zie formulier op de website
                              epe-heerde.knnv.nl
10.00 – 11.30 uur  Landgoedwandeling en geologie. Presentatie en wandeling over het landgoed met aan-
                              dacht voor cultuurhistorie, landschap, flora en fauna en geologisch onderzoek door Tjada
                              Amsterdam (WG Geologie en Landschap) en Peter Maas Geesteranus (Vosbergen). Aanmel-
                              den i.v.m. maximale aantal deelnemers; zie formulier op de website epe-heerde.knnv.nl
10.00 – 10.30 uur  Op naam brengen van de nachtvlinders, die de avond ervoor verzameld zijn o.l.v. WG
                              Insecten (Gerard Plat).
11.30 – 12.00 uur  Stenenspreekuur door Bauke Terpstra. Altijd al benieuwd wat voor steen je hebt gevonden,
                              maar er geen naam aan kunnen geven? Neem je steen of stenen mee naar onze expert
                              Bauke. Hij brengt ze op naam, vertelt over de samenstelling en herkomst van de stenen e.d.
                              ook de stenen die vandaag tijdens de excursies zijn verzameld worden door Bauke op naam
                              gebracht en toegelicht.
11.30 – 13.30 uur  Dagvlinders en libellen (1e ronde). Na een korte uitleg trekken we het veld in om vlinders te
                              zoeken en op naam te brengen o.l.v. WG Insecten (Gerard Plat).
12.00 – 13.00 uur  Landgoedwandeling. Wandeling over het landgoed met aandacht voor cultuurhistorie, land-
                              schap en beken, flora en fauna door Peter Maas Geesteranus (landgoedgids Vosbergen).
                              Duur ongeveer 1 uur. Aanmelden i.v.m. max. aantal deelnemers; zie formulier op de website
                              epe-heerde.knnv.nl
14.00 – 15.00 uur  Landgoedwandeling. Wandeling over het landgoed met aandacht voor cultuurhistorie, land-
                              schap en beken, flora en fauna door Peter Maas Geesteranus (landgoedgids Vosbergen).
                              Duur ongeveer 1 uur. Aanmelden i.v.m. max. aantal deelnemers; zie formulier op de website
                              epe-heerde.knnv.nl
14.00 – 16.00 uur  Plantenexcursie door de werkgroep planten (Egbert de Boer).
15.00 – 16.00 uur  Dagvlinders en libellen (2e ronde). Na een korte uitleg trekken we het veld in om vlinders te
                              zoeken en op naam te brengen o.l.v. Gerard Plat.
16.30 – 17.00 uur  Evaluatie/nazit. Een korte uitwisseling van wat de verschillende groepen tot dusver zoal
                              hebben gevonden. Bij droog weer staan we buiten en bij slecht weer in de paardenstal.
                              Neem een (camping)stoeltje mee als je wilt zitten.
 
Gedurende de gehele dag is er op het voorplein van het kasteel een kraam aanwezig waar je terecht kunt met
vragen, voor een kopje koffie, en voor informatie over activiteiten van KNNV en Landgoed Vosbergen. Ook is dit
het vertrekpunt van de excursies/inventarisaties.                                                                                                     
                                                                                                                                                      Wim Oosterloo
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Matthijs Bootsma en Cor Heidenrijk, weidevogelnesten zoeken met een drone

Wapenveldsche Broek: weidevogels in de kijker

                                          Samenvatting  
                                          In het verslag “Wapenveldsche Broek: weidevogels in de kijker” (zie website ) worden
                                          de resultaten beschreven van het literatuur- en veldonderzoek van inventarisaties die
                                          vanaf de totstandkoming van de Avifauna Grote Rivieren in 1979 zijn verricht. 
 
 
 
In 2021 is aanvullend onderzoek gedaan naar alle aanwezige vogelsoorten in het ANLb (Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer) -gebied en is in de tabellen met waarnemingen de status van de waargenomen vogelsoor-
ten opgenomen. Voor een aantal specifieke soorten die in graslanden broeden zijn grafieken opgenomen van
het populatieverloop. Voor een groot aantal soorten is het niet mogelijk om een presentatie via grafieken weer te
geven, omdat de aantallen te laag zijn en de tellingen zich niet lenen voor een correcte presentatie. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de eend-achtigen, waarvan de tellingen onvolledig zijn. Voor een aantal soorten is het duidelijk
aantoonbaar dat zij profiteren van de plaatsing van zonnepompen voor de creatie van plas-dras situaties op per-
ceelniveau. Samengevat: de ontwikkeling van de weidevogel populaties in het Wapenveldsche Broek kan sinds
de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de introductie van het agrarisch natuurbeheer als
positief beoordeeld worden. 
 
In totaal zijn in 2021 vanaf medio maart tot eind juli in het ANLb -gebied 58 vogelsoorten waargenomen, waar-
van er 22 de status van broedvogel hebben. Van de 22 broedvogelsoorten met een territorium zijn negen soor-
ten op de Rode lijst geplaatst en drie soorten op de Oranje lijst. Van de overige 36 waargenomen vogelsoorten
staan er 11 op de Rode lijst en drie op de Oranje lijst. Van de 13 soorten weidevogels (SNL soorten) van open
graslanden zijn er 12 soorten broedvogels in het begrensde ANLb-gebied , het Wapenveldsche Broek. Alleen de
Veldleeuwerik ontbreekt als broedvogel. 
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Inleiding 
Al sinds 1975 zijn meerdere vogelaars van de KNNV-Vogelwerkgroep Epe-Heerde geïnteresseerd in de weide-
vogels in het Wapenveldsche Broek en omgeving. Voor de Avifauna Grote Rivieren, die in 1979 het licht zag, is
enkele jaren onderzoek gedaan naar de broedvogels in meerdere broekgebieden in Heerde. Het betreft waarne-
mingen en inventarisaties gedurende de periode 1970 en 1976. Het gaf aanleiding om een verdiepingsslag te
maken over het wel en wee van de weidevogels in het Wapenveldsche Broek. Deze “battle” kon alleen maar ge-
maakt worden door de inventarisatie gegevens van SOVON, de BTS-tellingen (Bruto Territoriaal Succes) van de
Vrienden van het Boerenland, door informatie van de VIJZ (VeluweIJsselZoom) en waarnemingen van de leden
van de KNNV Vogelwerkgroep en last but not least van “waarneming.nl”. Het geeft aan dat de weidevogels in
het Wapenveldsche Broek een brede belangstelling genieten en dat veel instanties en vogelaars waarnemingen
verzamelen voor diverse doeleinden.  
De bescherming van weidevogels vormt in ieder geval de rode draad voor inventarisators, waarnemers en agra-
riërs die diverse percelen beschikbaar stellen voor weidevogelbeheer en hiervoor in het kader van de ANLb een
subsidie ontvangen voor gederfde inkomsten. De aanwezigheid van veel vogelsoorten is vooral te danken aan
de welwillende medewerking voor agrarisch natuurbeheer door agrariërs en overige grondgebruikers. 
 
Situering Wapenveldsche Broek
Het Wapenveldsche Broek ligt in het noordelijke deel van het hoogwater beschermingsgebied Veessen-Wapen-
veld en beslaat een oppervlakte van 328 ha. Het wordt als volgt begrensd: in het noorden door twee bruggen
(Fraterbrug), in het oosten door de Oostdijk, in het zuiden door het Vorchterbroek en in het westen door de
Westdijk. De totale oppervlakte bedraagt 245 hectare en de percelen zijn hoofdzakelijk in gebruik ten behoeve
van de exploitatie van grasgewas. Het Wapenveldsche Broek wordt doorsneden door Nijoeversweg, Breeweg,
Schraatgravenweg en een doodlopende weg in het zuidwestelijk gedeelte.   
 

Geschiedenis 
Gedurende de jaren zeventig is in Heerde een ruilverkaveling uitgevoerd op basis van de Mansholt idylle. In de
open broekgebieden werden een vijftal agrarische bedrijven gevestigd. In deze periode werd ook een asfaltweg
gerealiseerd over een baltsplaats van Kemphanen op de huidige kruising Breeweg/Weerdhofweg. Vervolgens
kreeg het gebied te maken met de MKZ-crisis in 2001 met veel gevolgen voor de agrarische ontwikkelingen. En
tot slot met de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in 2017, waardoor de eertijds gevestigde
agrarische bedrijven en enkele woningen het veld moesten ruimen. Deze metamorfose die zich in enkele decen-
nia voltrok heeft weer geleid tot een open broekgebied zonder bebouwing met weliswaar twee dijklichamen die
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het Wapenveldsche Broek begrenzen. In al die decennia van ontwikkelingen op landschapsschaal is het niet ge-
lukt om een weidevogelreservaat te realiseren en is de weidevogelbescherming nu gebaseerd op vrijwilligheid
van agrariërs en particuliere grondbezitters. 
 

Toelichting tabel VIJZ (VeluweIJsselZoom) 
Vanaf 2017 vindt door “Vrienden van het Boerenland” registratie plaats van weidevogelterritoria en van legsels
en kuikenoverlevering, via het programma Bruto Territoriaal Succes. Uit de inventarisaties blijkt dat er een op-
gaande lijn is van een aantal kenmerkende weidevogels van het boerenland. Er zijn meerdere factoren die ten
grondslag liggen aan deze opgaande lijn.  

Zomertaling paar in plas dras perceel 

 
 
 
Resultaten 2021 
Voor 2021 is een overzicht samengesteld van de broedvogels in het Wapenveldsche Broek met vermelding van
de status. In de tabel zijn de gegevens opgenomen van de inventarisatie door SOVON, door de vrijwilligers van
de Vrienden van het Boerenland en de KNNV. In het verslag (zie website) wordt uitleg gegeven over de verschil-
lende inventarisatiemethoden. 
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Vogelsoort SOVON VIJZ Rode lijst 
Knobbelzwaan 5 3  
Wilde eend  6  
Slobeend 1 1 kwetsbaar 
Kuifeend 9 10  
Meerkoet  15  
Kievit 45 68 oranjelijst 
Grutto 31 68 gevoelig 
Watersnip  1 bedreigd 
Graspieper 6 8 gevoelig 
Gele kwikstaart 9 24 gevoelig 
Rietzanger  2  
Grauwe gans  1  
Krakeend 6 6  
Zomertaling 3 4 bedreigd 
Waterhoen  2 oranjelijst
Scholekster 2 2 oranjelijst
Tureluur 13 24 gevoelig 
Wulp 5 3 kwetsbaar 
Boerenzwaluw  2 gevoelig 
Witte kwikstaart  2  
Grasmus  2  
Rietgors  7  

 

Het volledige verslag staat op de website van de KNNV en in dit verslag zijn ook een aantal aanbevelin-
gen opgenomen voor versterking van het weidevogelgebied Wapenveldsche Broek. 
 
 

Broedvogeloverzicht 2021 (ANLb-gebied) 

Wat het landschap je vertelt 

Bovenstaande titel heb je eerder voorbij zien komen. Onder die noemer hield de geologiewerkgroep op 30 okto-
ber vorig jaar vanaf de schaapskooi Epe-Heerde een publiekswandeling rondom de Renderklippen. Wat een
klinkende afsluiter van de activiteiten ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de afdeling had moeten wor-
den, werd een dag vol regen en harde wind, zodat alleen de dappersten zich aan de wandeling waagden. Maar
er komt een herkansing. Noteer maar vast in je agenda: zondag 26 juni 2022.  
 
Het concept is vrijwel hetzelfde. Hoofdmoot is een 5 km lange wandeling langs markante punten in het land-
schap. Een deel is van geologische oorsprong -denk aan de Veluwse stuwwal, de dekzandrug die we Render-
klippen noemen-, andere zijn ‘mensenwerk’ zoals het open heideterrein, de sprengen, de grafheuvels, wild- en
vee-keringen. Leden van de geologiewerkgroep, versterkt met enkele kenners, geven de wandelaars informatie,
òf bij de schaapskooi, òf onderweg op locatie. Het leuke is dat je met die kennis tijdens je andere wandelingen
opeens kenmerken in het landschap gaat herkennen. Je leert het landschap te ‘lezen’.  

Tekst Tjada Amsterdam

Tekst & foto's Adrie Hottinga en Matthijs Bootsma
Wulp    Foto Henk van Woerden
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Starten voor de wandeling kan tussen 13.00 en 14.00 uur. Je bekijkt een korte presentatie over het ontstaan van
de stuwwal, je krijgt een routekaart en gaat dan op pad; de route is ook gemarkeerd. Onderweg kom je langs
infoposten waar je tekst en uitleg krijgt.  
 
Op het schaapskooiterrein presenteert niet alleen de geologiewerkgroep zich; ook de andere werkgroepen van
onze afdeling zijn uitgenodigd present te zijn. Waar mogelijk biedt elke werkgroep ook een speciale activiteit
voor kinderen. De activiteiten op het schaapskooiterrein duren van 13.00 tot 16.00 uur.  
 
Tussen het aanleveren van deze tekst voor Natuurklanken (1 maart) en de 26e juni ligt een periode van vier
maanden waarin de organisatie van de dag nog volop op gang komt. Hou daarom de agenda op de afdelingssite
in de gaten voor recente ontwikkelingen.  
 

Schaapskooiterrein   Foto Maarten Hoedeman

Renderklippen met op de achtergrond De Schaapskooi      Foto Tjada Amsterdam
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Telling eitjes Sleedoornpage in Epe

Zaterdag 22 januari 2022
Na vorig jaar in de kou (bij enigszins somber weer), zijn we ook dit jaar weer eitjes gaan tellen van de Slee-
doornpage. Net als altijd beginnen we weer te tellen in het Vegtelarijpark.
 
Hier ligt al jaren een telpunt van de Vlinderstichting voor deze soort. De verwachtingen zijn niet zo hoog. De
sleedoornstruiken worden steeds meer overwoekerd door bramen en andere struiken en op veel oud hout, bezet
met korstmossen, worden geen eitjes afgezet. Een flinke snoeiactie zou hier misschien iets aan kunnen doen.
De Sleedoornpage heeft ook veel last van de droogte van de afgelopen jaren, maar daar is nu geen sprake van.
Landelijk gezien worden er deze winter meer eitjes gevonden. Het lijkt er op dat de afgelopen regenachtige
zomer een gunstig effect voor de soort heeft gehad. Na ongeveer een uurtje zoeken in het Vegtelarijpark vonden
we 1 eitje van de Sleedoornpage en ook nog een eitje van de Blauwrandspanner.
 
Op naar de nieuwbouwwijk Klaarbeek, in de singel die we al een paar jaar bekijken vonden we 6 eitjes van de
Sleedoornpage en 2 van de Blauwrandspanner. Dat is fors minder dan een aantal jaren geleden toen deze
singel werd ingeplant, maar precies evenveel als vorig jaar. Ook hier zou wat snoeiwerk geen kwaad kunnen.
Vorig jaar vonden we een aantal eitjes op de toen nog jonge aanplant langs de afwateringssloot. Ik meldde toen
al: volgend jaar gaan we daar ook zeker weer zoeken! Bij het eerste struikje hoorde ik al “ja, ik heb er 1, nee 2,
zelfs 3, vlak bij elkaar”. Onder het motto “waar er 3 bij elkaar zitten, moeten er nog meer zitten” zochten we fana-
tiek door. Op het betrekkelijk kleine stukje vonden wij in totaal 37 eitjes, op 1 struikje zaten 10 eitjes! Tussen de
struiken stonden ook de resten van de uitgebloeide Guldenroede. Er wordt vaak gezegd dat de vrouwtjes van de
Sleedoornpage op deze plant graag nectar komen halen om de nodige energie te verkrijgen die voor het produ-
ceren van de eitjes nodig is. Het lijkt er dus op dat de combinatie van Sleedoorns en Guldenroede goed is voor
de populatie Sleedoornpages.
 
Aan de rand van de wijk staan de rijtjes van huizen haaks op de straat die Glazenmaker heet. Tussen deze blok-
ken had ik al gezien dat daar in het verleden ook Sleedoorns zijn aangeplant. Dus ook hier maar eens gezocht.
En ja hoor: in twee van de doorzochte stukken vonden we (in elk stuk) 5 eitjes. Menno Venema vond later aan
de Vegtelarijweg ook nog 1 eitje. Een paar dagen later zocht ik nog naar eitjes in de 2 stukjes aan de Glazenma-
ker waar we zaterdag geen tijd meer voor hadden en ik vond daar in totaal nog 8 eitjes.
 
 
 
Resultaat:
Vegtelarijweg:1 eitje
Vegtelarijpark:1 eitje
Randsingel Klaarbeek: 6 eitjes
Afwateringssloot bij Libel: 37 eitjes
Glazenmaker (4 stroken): 18 eitjes
 
Totaal 63 eitjes van de Sleedoornpage
en 2 van de Blauwrandspanner.

Tekst & foto Gerard Plat
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Programma Werkgroep
Paddenstoelen

Datum Dag Plaats 

voorjaar  Flevoland
zomer  NMV excursie

20 mei vrijdag 1000 soortendag 
23 juli zaterdag Motketel Vaassen 
7 aug. zondag Wisselse Veen 
19 aug. vrijdag Begraafplaats Soerenseweg

A'doorn 
3 sept. zaterdag Infiltratievelden Dellenweg (dl.2) 
11 sept. zondag Tepelberg Epe 
16 sept. vrijdag Korte Broek - Vaassen 
24 sept. zaterdag Vossenbroek 
2 okt. zondag Zwolse Bos 
8 okt. zaterdag Publieksexcursie Epe 
14 okt. vrijdag Hertenkampsweg Vaassen 
23 okt. zondag Bij visvijvers Emst 
29 okt. zaterdag Majuba 
6 nov. zondag De Dellen 
12 nov. zaterdag Ambtsbos 

voorjaar dinsdag Episch Centrum Epe 
13 sept. dinsdag Antenne 
4 okt. dinsdag Antenne 
1 nov. dinsdag Antenne 

Gelukkig is er ruimte gekomen om weer gezamenlijk
activiteiten te ondernemen. 
Het programma voor dit jaar ziet er als volgt uit. 
Er kunnen nog zaken gewijzigd worden, omdat lande-
lijke en provinciale dagen nog niet bekend zijn. Soms
sluiten we daar op aan. Maar hier de basis.
                                                            Herman Snoek 

 

Zaalbijeenkomsten

Excursies

Inventarisaties

Op zoek naar de Ransuil 

Van de uilensoorten die in ons werkgebied voorkomen
wordt de Ransuil misschien wel het meest over het
hoofd gezien. Dit terwijl de vogel vaak dicht bij mensen
broedt in oude ekster- of kraaiennesten. Vanuit de
vogelwerkgroep wil ik graag proberen meer zicht te
krijgen op de verspreiding van Ransuilen in de ge-
meente Heerde en Epe. Daarbij kan ik de hulp van
leden van de KNNV goed gebruiken. Mocht iemand
een waarneming doen van een baltsende Ransuil of
weten waar al jaren een Ransuil zit en/of broedt, dan is
mijn vraag of dit aan mij doorgegeven kan worden. Dit
geeft een 1e overzicht, wat een verdere inventarisatie
gemakkelijker maakt. 
 
Daarnaast is bekend dat Ransuilen in de wintermaan-
den vaak in grotere groepen een vaste slaapplek heb-
ben waar ze overdag te vinden zijn. Mocht iemand
zo’n roestplek weten dan hoor ik dat graag zodat hier
komende winter een telling gedaan kan worden. 
 
Waarnemingen kunnen doorgegeven worden via
mabootsma1972@kpnmail.nl 
 
Met doorgegeven waarnemingen zal zorgvuldig omge-
gaan worden. 
 Tekst & foto Matthijs Bootsma
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Programma 2022 werkgroep geologie en landschap 

Na een maandenlange ‘coronastop’ heeft de geologiewerkgroep haar eerste bijeenkomsten van dit jaar weer
kunnen houden: in februari een overleg waarop we veel te bespreken hadden voor het activiteitenprogramma en
in maart een excursie naar Hattem en omgeving. 
 
Omdat de data van enkele activiteiten worden bepaald door anderen, kent ons jaarprogramma nog een aantal
losse eindjes.  
Zo hebben we voor april twee opties: òf een wandeling onder leiding van Maarten Prins langs geologische as-
pecten van Kroondomein Het Loo; òf een wandeling door Epe langs zwerfstenen en natuurstenen gevelbekle-
ding. Zodra de keuze is gevallen en de datum bekend is, staat die informatie op de site van de afdeling.  
Op zaterdag 21 mei doen we mee aan de 1000-soortendag op landgoed Vosbergen in Heerde. Op welke wijze
we kunnen bijdragen, onderzoeken we nog.  
 
Op zondag 26 juni houden we een publiekswandeling vanaf de schaapskooi Epe-Heerde door het landschap
van de Renderklippen en omgeving (zie blz. 23). Het is een herhaling van de wandeling die we op 30 oktober
2021 hielden ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van onze afdeling, maar die toen door regen en harde
wind (on)behoorlijk in het water viel. We proberen het gewoon nog een keer.  
De andere werkgroepen is gevraagd zich ook op het schaapskooiterrein te presenteren, zodat de bezoekers/
wandelaars een breed beeld van KNNV Epe-Heerde krijgen.  Activiteiten bij de schaapskooi: 13.00 -16.00 uur;
start wandeling 13.00 -14.00 uur.
 
In juli en augustus houden we een zomerstop. 
Op een nader te bepalen dag in september trekken we in Vaassen het Korte Broek in voor een veldwerkdag. We
gaan er enkele onderzoeken doen aan bodem en/of water voor een bijdrage aan de rapportage over het Korte
Broek, het gezamenlijke jaarproject van de afdeling.  
In oktober of november mogen we aanwezig zijn bij de werkzaamheden om een nieuwe boorput aan te leggen
op het terrein van drinkwaterbedrijf Vitens in Epe. Daarbij komt bodemmateriaal van vele tientallen meters diep
naar boven. Over het tijdstip van de werkzaamheden is nog niets anders bekend dan ‘in het najaar’.  
Andere activiteiten in het najaar zijn dezelfde opties als die van april. Wat we toen hebben ‘laten liggen’, schui-
ven we naar oktober/november.  Op 19 december zoeken we het weer binnenshuis. Bauke Terpstra laat in
Kulturhus Epe een presentatie zien over geologische en geomorfologische processen en verschijningsvormen
en hoe die herkenbaar zijn in gesteenten en landschappen in diverse landen in de wereld. En we bespreken wat
we in 2023 gaan doen.                                                                                                           
                                                                                                                                                      Tjada Amsterdam
 

De gesteenteroute Epe voert onder meer langs de Grote Kerk, met tufsteen
in de muren en zwerfkeien rondom.
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