
Jaarverslag 2022 KNNV Epe-Heerde 

Leden 
Eind 2022 stonden er 126 leden, 24 huisgenoten en 5 elfjesleden ingeschreven in het ledenregister. 
Bestuur 
Freddy Brugmans (voorzitter), Wim Oosterloo (algemeen bestuurslid), Ron Roovers (penningmeester) en
Yvonne Zeegers (secretaris). 
Freddy Brugmans heeft op 01 oktober 2022 zijn functie neergelegd. Verschil van inzicht binnen het bestuur lag
hieraan ten grondslag. 
Op dit moment zijn er vacatures voor een Voorzitter en een Algemeen Bestuurslid. 
Algemene ledenvergadering 
Op 17 februari 2022 is de Algemene Ledenvergadering via videoverbinding (Zoom) gehouden. 13 leden hebben
deze vergadering bijgewoond.
Belangrijke punten waren o.a. de financiën, de begroting, jaarplan en meerjarenplan, activiteiten m.b.t. diverse
projecten, communicatie.  
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar zijn er 3 bestuursvergaderingen gehouden. 

•   De belangrijkste punten die besproken werden zijn: 
•   Financiën en contributiebetalingen 
•   Maatregelen betreffende Corona epidemie 
•   Vacatures 
•   Activiteiten 
•   Onderwerpen die besproken zijn in de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering 
•   Meerjarenplan  
•   Natuurklanken, facebook, e-mail en website  
•   Activiteiten Natuurbescherming en Natuurbeheer 

Commissies 
Kascommissie 
De kascommissie bestond dit jaar uit Henk Dirkzwager,  Peter Maas Geesteranus en Theo Tan 
Programmacommissie  
Er zijn 3 lezingen verzorgd en een workshop:
22 september 2022              “Hoe gaat het met de libellen in Nederland” door Gerdien Bos (De                       
                                              Vlinderstichting)
27 oktober 2022                   “Ecologie van Veluwse beken”  door Wim Oosterloo 
24 november 2022               “De Zeearend”  door Stef van Rijn (Werkgroep Zeearend)
26 april 2022 workshop        “Gebruik mobiele apps bij inventariseren voor Verspreidingsatlas en
                                              Waarneming.nl (Vera, Obsidentify en Obsmapp)" door Herman Snoek 
De jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Nieuwjaarswandeling en de werkgroepenavond zijn vanwege de
toen nog geldende corona-maatregelen niet georganiseerd. 
Voor de 1000-soorten dagen waren we te gast op Landgoed Vosbergen in Heerde op 20 en 21 mei 2022.
Er zijn die dagen diverse excursies georganiseerd met als onderwerp vleermuizen, insecten, vogels, padden-
stoelen, planten en een landgoedwandeling, met aandacht voor cultuurhistorie, landschap, flora en fauna en
geologisch onderzoek. Er was een “stenen spreekuur“ met uitleg over de samenstelling en herkomst van ste-
nen. 
Public Relations – website en facebook
De PR en de website worden door Herman Snoek en Joke van Litsenburg verzorgd.
Facebook wordt door Ron Roovers bijgehouden. 
Evenementencommissie 
De werkgroep Geologie heeft op 9 april tijdens de Historische infomarkt van Ampt Epe, het IJzerwinningproject
gepresenteerd met een uitstalling van alle materialen en een PowerPoint presentatie.
Op dit moment is er een vacature voor evenementen-coördinator. 
Commissie natuurpad
In 2022 is alleen het meest noodzakelijke onderhoud gepleegd door Tjada Amsterdam. 
De werkgroep Natuurpad is op dit moment niet actief. 
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01 maart 2022 Agrarische omgeving Zuuk
05 april 2022 Koppelsprengen bij Ugchelen - 't Leesten
03 mei 2022 Horsthoekerbeek en de Dellen
05 juli 2022 Korte Broek Vaassen
02 augustus 2022 Noorderveld bij Vierhouten
06 september 2022 Dellen (onder leiding van Tjada Amsterdam)
04 oktober 2022 Sprengengebied Nierssen
01 november 2022 Kloosterbos Wapenveld
06 december 2022 Eperholt (Eper gemeentebossen)

Andere activiteiten 
Wandelingen 
Onder leiding van Wim Oosterloo gingen 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 werd er even stil
gestaan bij een paddenstoel, vogel, plant, een mooi landschap of welk opvallend object dan ook. Het is een he-
terogene groep wat betreft kennis van flora, fauna en landschap. Leerzame wandelingen, ook wat betreft de ge-
bieden. Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00 per wandeling) kunnen hieraan deelnemen.  
Wandelingen met Wim Oosterloo:  

Gemiddeld aantal deelnemers: 16 
Op 4 oktober organiseerde Wim zijn 50e wandeling. Nog steeds met groot succes. 
 
Andere publiekswandelingen 
26 juni 2022             Tjada Amsterdam heeft ook nu weer met veel succes op 26 juni 2022 de wandeling op de
                                 Renderklippen georganiseerd, met als motto “wat het landschap je vertelt”. Aan deze activi-
                                 teit hebben alle werkgroepen een bijdrage geleverd. 
25 september 2022  Nijensteen en een klein gedeelte van de Welsumerwaarden (Adrie Hottinga). 
08 oktober 2022       Natuurpad Epe (georganiseerd door de paddenstoelenwerkgroep) 
 
Tuinambassadeurs 
Er zijn geen activiteiten te melden. 
Er bestaat nog steeds een vacature.  
 
Werkgroepen/commissies en contactpersonen  
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:   
Geologie en Landschap (coördinatie Tjada Amsterdam)  
Insecten (coördinatie Gerard Plat)  
Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)  
Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)  
Planten (coördinatie Egbert de Boer)  
Vogels (geen vaste coördinator)   
Zoogdieren (coördinatie Frans Bosch) 
Evenementen (contactpersoon - vacature) 
Natuurpad (contactpersonen: Tjada Amsterdam en Margriet Maan) 
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd  programma verzorgd met bijeenkomsten en interessante excursies
Meer informatie hierover in Natuurklanken en op de website.  
 
Daarnaast zijn er contactpersonen voor:  
Tuinambassadeurs: Elly ter Stege   
Wandelingen: Wim Oosterloo 
 
Publicaties 
De volgende publicaties zijn verschenen: 
2022 Rapport Pluizenmeer en Wollegrasven: “Nulmeting insecten 2021” 
2022 Verslag Wapenveldsche Broek: “Weidevogels in de kijker” 
 
Aan het rapport Korte broek werken alle werkgroepen mee. Het zal in 2023 worden afgerond.  
De rapporten zijn op onze website te vinden, evenals vele eerder verschenen rapporten. 
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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 omge-
vingsvergunning van de Gemeente Heerde. De gemeente Heerde wil de bestaande illegale situatie, die negen
jaar is gedoogd, legaliseren. De ingediende zienswijze van de KNNV heeft niet geleid tot een inperking van de
bestaande activiteiten en de omgevingsvergunning wordt niet aangepast, wel hebben B&W van de gemeente
Heerde besloten dat de gevraagde uitbreiding van de MSV-NOV niet wordt gehonoreerd. (Adrie Hotttinga)
   Adoptiesoorten gemeente Heerde. In 2020 heeft de gemeente Heerde, in overleg met o.a. KNNV Epe-Heer-
de, acties besproken in de hoop dat het de biodiversiteit in het algemeen ten goede komt. De percelen, die zijn
ingezaaid zijn met wildeplantenmengsels, werden gevolgd in de ontwikkeling en we gaven advies. Over het be-
heer van de bermen in het buitengebied was regelmatig contact. Op dit moment is er vanuit de gemeente hier-
over geen communicatie. (Mariet van Gelder)
   Snelle fietsroute Apeldoorn Epe (F50). Het project wordt kortweg F50 genoemd, omdat het fietspad onge-
veer parallel aan de snelweg A50 gaat lopen. Wij hebben zitting in de klankbordgroep. Begin 2022 heeft de ge-
meente Apeldoorn besloten om de ambitie voor het fietspad van Apeldoorn naar Vaassen/Epe tot een snelfiets-
route te laten vervallen. De gemeente Apeldoorn gaat de bestaande route op sobere wijze verbeteren, hierbij
wordt rekening gehouden met een aantal uitgangspunten: zoals het veiliger maken van de kruispunten, zoveel
mogelijk behoud van landschappelijk groen en beperkte verbreding van de verharding om de verkeersveiligheid
te verbeteren. De gemeente Epe gaat de route op haar grondgebied aanpassen. Inmiddels is hierover een eer-
ste workshop gehouden, die met name in het teken stond van de wijze waarop kruispunten verkeersveilig kun-
nen worden gemaakt. (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. Er is een vervolgsessie geweest en de KNNV heeft een
Webinar gevolgd over de gevolgen van de aanwezigheid van de Wespendief op de Veluwe. Er zal eerst drie jaar
onderzoek plaatsvinden naar de migratie van wespendieven op en rond de Veluwe. Inmiddels liggen er meerde-
re aanvragen in Heerde voor het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. (Adrie Hottinga)
   Regionale Energie Strategie (RES) Gemeente Epe. Wij hebben deelgenomen in de klankbordgroep. De ge-
meente Epe is bezig met een “Uitwerkingskader zon en wind”. (Wim Oosterloo) 
   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
m.b.v. 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 bomen-
beleidsplan opgesteld. Wij hebben actief meegedaan in de klankbordgroep. Afronding van het plan vindt nu bin-
nen de gemeente plaats. (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
omgevingsvisie. 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. De omgevingsvisie “Natuurlijk goed leven ”is door de ge-
meente in 2021 vastgesteld. (Wim Oosterloo) 
   Bosbeheerplan. De gemeente Epe heeft een nieuw bosbeheerplan voor het bosgebied van de gemeente op-
gesteld. Wij hebben actief in de klankbordgroep meegedaan. Afronding van het plan vindt nu binnen de ge-
meente plaats. (Frans Bosch) 
   Biodiversiteit Openbaar groen gemeente Epe. Gemeente Epe heeft in 2021 een concept biodiversiteitsplan
opgesteld. Eind 2021 werd het concept verspreid voor commentaar. Op- en aanmerkingen op een tweetal con-
cepten zijn gemaakt. Ambtelijke afronding van het plan vindt nu binnen de gemeente plaats. (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. De
KNNV heeft geen bezwaren tegen de realisatie van het plaatsen van een Solar Green Point op het parkeerter-
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rein van Leisurelands bij het Heerderstrand. Tijdens ons terreinbezoek op 12 mei hebben wij geconstateerd dat
er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Er blijft nog wel een vraag over: twee jaar geleden is bos gekapt en
zijn loofbomen geplant in rijen op het parkeerterrein. Is het in het kader van de wetgeving noodzakelijk dat com-
pensatie plaatsvindt?  Voor de realisatie van het Solar Green Point worden betonelementen geplaatst. Tijdens
een veldbezoek met Natuur & Milieu hebben Adrie Hottinga en Wim Oosterloo Leisurlands  geadviseerd  om
vleermuiskasten in de omgeving op te laten hangen en enkele insectenhotels tegen de betonelementen te plaat-
sen. Tevens is het wenselijk om voor Graafbijen zandhopen te creëren in de randzones, mits deze randen gro-
tendeels van de dag door de zon verwarmd worden. Buiten het zomerseizoen is het een hondenlosloopgebied,
dus zullen locaties voor Graafbijen beschermd moeten worden tegen honden. (Adrie Hottinga en Wim
Oosterloo)  
   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 aange-
geven dat wij verder kunnen meedenken over de inrichting. Er zit geen voortgang in deze ontwikkeling. (Wim
Oosterloo)  
   Eikenboom Heerde. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen een vergunning van de gemeente Heer-
de om een mooie solitaire eikenboom op een parkeerterrein te kappen. Wij hebben advies gegeven (Wim Oos-
terloo en Adrie Hottinga). De rechtbank Gelderland heeft de vergunning vernietigd. Met onderhoudsnoei, zoals
ook de omwonenden hebben voorgesteld, zijn volgens de gemeente de risico’s te verhelpen. Een mooi succes
van enkele bewoners uit Heerde die bezwaar hebben gemaakt tegen een verleende vergunning voor de kap van
een mooie eikenboom. Wim en Adrie hebben hier een kleine bijdrage in geleverd (een bezoek en gesprek ter-
plekke en becommentariëring bezwaar buurtgenoten). We hopen dat de gemeente hiervan geleerd heeft. 
   Ontwerp recreatiezoneringsplan Veluwe. De KNNV heeft een zienswijze ingediend en tijdens het Webinar
zijn vragen gesteld over recreatie uitbreidingsplannen van gemeenten, die haaks staan op de gewenste zone-
ring. Bijvoorbeeld de uitbreiding van de kiosk ter hoogte van de Elburgerweg bij de Renderklippen. (Adrie Hottin-
ga en Wim Oosterloo) 
   De bouw van woningen in De Kolk in Wapenveld.  Met dit laatste verzoek kunnen we niet veel, omdat
het een uitbreidingsplan betreft van een nieuwe woonkern en het nu maisland betreft. Periodiek foerageren das-
sen in het maisveld, maar er is geen hoofdburcht in de nabijgelegen bosstrook aanwezig. Alleen in een situatie
dat een hoofdburcht aanwezig is, kan het omgevingsplan aangepast worden. Aangrenzend is een biotoop waar
bevers verblijven. (Adrie Hottinga)  
   Nieuw Landgoed Vlasbeek. Op verzoek van de eigenaren van het nieuw te stichten landgoed Vlasbeek
ten oosten van het landgoed Tongeren heeft de KNNV geadviseerd. (Adrie Hottinga) 
   ATB -ers en Mountainbikers. In november is er een klacht binnen gekomen over de overlast op alle voetpa-
den rond de Renderklippen en Schaapskooi die deze ATB-ers en Mountainbikers veroorzaken. De KNNV heeft
meerdere dezelfde signalen ontvangen. De KNNV gaat in overleg met de terreinbeheerders om deze overlast te
reguleren/handhaven. (Wim Oosterloo en Adrie Hottinga) 
 
Meer informatie over de meeste van de voornoemde acties vindt u op de website van onze afdeling,
onder het kopje Natuurbescherming. 
 
Natuurklanken  
In 2022 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers verschenen. De redactie bestaat uit Lita Keuskamp, Joke van
Litsenburg en Herwin Looman.
De bezorging werd al 40 jaar door Wim en Paula Bijlsma geregeld. In mei is de bezorging overgedragen aan
Lita Keuskamp. Zij zorgt er voor, samen met een netwerk van bezorgers, dat “Natuurklanken” ieder kwartaal 
weer op tijd in de bus wordt gedaan. Natuurklanken wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd naar leden en rela-
ties. Er is diverse malen de nadruk gelegd op het ontvangen van een digitaal verzonden uitgave, met als voor-
naamste reden: de kosten beperken. 
 
Landelijke en provinciale KNNV  
Het bestuur is aanwezig geweest op de Vertegenwoordigende vergadering en de Beleidsraad. Op provinciaal ni-
veau zijn geen bijeenkomsten geweest. 
 
Contacten met gemeentes  
Zowel in Heerde als in Epe heeft de KNNV regelmatig contact met afdelingen van de gemeentes. 
Er wordt ook door de gemeentes regelmatig  advies gevraagd. Helaas resulteert dat niet altijd in concrete af-
spraken vanuit de gemeentes. 
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Contacten met andere organisaties  
•   KNNV Apeldoorn  
•   IVN Apeldoorn, IVN Zwolle en en IVN Gelderland  
•   Staatsbosbeheer  
•   Floron  
•   Sovon  
•   Ravon  
•   Vereniging Milieuzorg Epe VME  
•   Vlinderstichting  
•   Vogelbescherming 
•   Zoogdiervereniging 
•   Nederlandse Mycologische Vereniging 
•   Natuur en Milieu Gelderland. 
•   Landschapsbeheer Gelderland  
•   BLWG (Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek) 
•   Bekenstichting 
•   OME (Ons mooi Epe) 
•   Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK)

In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties en natuur-
beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, GLK en Natuurmonumenten, gemeenten Heerde en Epe.  
 
Uitwisseling tijdschriften  

•   Afdelingen van KNNV – IVN  Gelderland  
•   Nationaal Herbarium 
•   Streekarchief 
•   Vogelbescherming Nederland 
•   Bibliotheek  
•   Openbare bibliotheek Heerde 
•   Mooi Gelderland (GLK) 
•   Bekenstichting 

 
Gegevensverspreiding  

•   Floron   
•   Sovon  
•   Ravon  
•   Rijksherbarium  
•   Nederlandse Mycologische Vereniging   
•   Vlinderstichting  
•   Trekvlinderregistratie  
•   Streekarchief Noord-Veluwe voor de archivering   
•   Waarneming.nl en telmee.nl   
•   BLWG 

 

Klein geaderd witje

Geen hangplek voor jongeren in onze biodiverse tuin. Wel een ideale slaapplaats voor een Klein geaderd witje.
Op het blad van een Bonte klimop is de vlinder effectief gecamoufleerd en nauwelijks terug te vinden. De broze
en tegelijkertijd sterke vleugels van deze standvlinder zijn gesloten. Energie wordt niet verspild. Windvrij en
doodstil overnachten verhoogt de kans op een lang leven in een kort vlinderbestaan. Vleugels spreiden, opwar-
men en vliegensvlug een partner kiezen stelt een nieuwe generatie veilig.
 

Tekst Hilde Ham                                                                                                                  Foto Edo Kreuzen
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