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Stuurpraat
Natuurklanken in een nieuw jasje met de laatste keer
mijn Stuurpraat.
Afgelopen periode is er veel gesproken over Natuurklanken. De kosten waren een zorgelijke post op onze
begroting. We zijn daarom gaan kijken bij andere afdelingen en zo in contact gekomen met Editoo, de uitgever van deze Natuurklanken. Na vooronderzoek van
Yvonne Zeegers en haar man Ten Gevers, heeft de
redactie zich erover gebogen.
Het bleek al met al geen eenvoudige opdracht. Wij zijn
(ver)gewend geraakt aan de goede en mooie uitgave
van Natuurklanken en de redactie, Mariet van Gelder
en Lita Keuskamp willen dit natuurlijk zo houden. Editoo werkt met een eigen computerprogramma en het is
een hele opgave geweest voor de redactie en de aangeschoven tijdelijke hulptroepen om hiermee een aantrekkelijke Natuurklanken te maken. We horen graag
wat u er van vindt.
Op de begroting voor 2020 zult u zien dat we uitgaan
van een besparing van ruim 400 euro. En… als de redactie nu ook nog met een paar leden aangevuld zou
kunnen worden, kunnen we er weer een paar jaar
tegen. Van harte welkom als redactielid! De leden
waarvan we het e-mailadres mogen gebruiken krijgen
regelmatig een melding van een interessante activiteit,
informatie of verzoek.
Zo weten zij al dat de Rabobank Clubsupport actie
ruim 390 euro heeft opgebracht en dat we het gaan inzetten voor de renovatie van ons Natuurpad. Tjada
Amsterdam heeft weer het voortouw genomen en met
de nieuw opgerichte, tijdelijke projectgroep WinWin,
gaat ze voortvarend aan de slag. In de eerste Natuurklanken van het nieuwe jaar staat, zoals gebruikelijk,
ook alle informatie voor de ALV, die gehouden wordt
op donderdag 6 februari.
Naast alle gebruikelijke onderwerpen,is het de moeite
waard om in het jaarverslag te kijken naar alle activiteiten die er genoemd worden bij Natuurbeheer en -bescherming. Dank aan Wim Oosterloo voor alle tijd en
energie die vooral hij hierin gestoken heeft. Op de
website staat er nog meer over te lezen. De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u ook op de website.Dit
is de laatste keer dat ik Stuurpraat schrijf.
Het is het bestuur gelukt een kandidaat voor het voorzitterschap te vinden en we hopen dat tijdens de ALV
Freddy Brugmans verkozen zal worden tot nieuwe
voorzitter. Freddy is lid van de geologiewerkgroep, van
huis uit fysisch geograaf, maar thuis in veel meer disciplines. Met een gerust hart draag ik het voorzitterschap aan hem over.
Voor mij zit het erop. Hoewel ik er met plezier op terug
kijk vond ik het, vooral het laatste jaar, best zwaar om
alles wat op de bestuurstafel terecht kwam, op een

Epe-Heerde

voor mij passende manier te verwerken. Ik ben blij een
aantrekkelijke en gezonde afdeling over te kunnen dragen. Hierbij past heel veel waardering voor al die
leden, die dit mogelijk gemaakt hebben.Ik wens u allen
een Natuurrijk nieuw decennium.
Wietske van Apeldoorn, voorzitter

In Memoriam Dik Koopmans
Op 13 november van dit jaar is Dik op 93-jarige leeftijd
na een lang en actief leven in het hospice in Zwolle
overleden.
Zijn betekenis voor het bloeiende leven van onze afdeling en voor de KNNV als geheel is jarenlang heel
groot geweest. Niet alleen was hij samen met Els actief deelnemer en leider van excursies, ook op bestuurlijk gebied is hij actief geweest. Zowel in de afdeling
Epe-Heerde, als landelijk bestuurslid en voorzitter van
talloze KNNV-kampen.
Dik heeft er jarenlang op allerlei manieren voor gezorgd dat de vereniging kon groeien en bloeien. Hilarisch was zijn verhaal over de begintijd van het samenstellen van de Natuurklanken.
Tot in de late uurtjes was men bezig met stencilen,
waarbij eerst alle kopij getypt moest worden op stencilpapier. Veel oudere leden zullen prachtige herinneringen hebben aan de paas- en herfstkampen, waar Els
en Dik altijd aan deelnamen.
De afgelopen jaren kreeg Dik helaas steeds meer
moeite met lopen, waardoor hij langzamerhand minder
actief werd in de afdeling.
We zullen hem missen, maar zijn persoon leeft voort in
de harten van velen.
Paula Bijlsma
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 februari 2020 - Aanvang 20.00 uur
Locatie: gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162 HA Epe
AGENDA
1.
Opening
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 14 februari 2019, conceptverslag in Natuurklanken 2019
nr.2
3.
Bestuursverkiezing
- Wietske van Apeldoorn, voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar
- Het bestuur stelt voor om Freddy Brugmans te benoemen als voorzitter
- Yvonne Zeegers, secretaris, is aftredend en herkiesbaar
4.
Algemene mededelingen
- Afdelingspluim
- Landelijke en gewestelijke KNNV
5.
Jaarverslag KNNV Epe-Heerde 2019 (Natuurklanken 2020 – nummer 1)
6.
Financiën
- Verslag penningmeester 2019 Verslag kascommissie 2019
- Begroting 2020
- Aanpassing contributie
- Benoeming nieuwe kascommissie
7.
Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 4 april 2020
- Vertegenwoordiging door afdeling
8.
Bijstelling Meerjarenplan en goedkeuring Jaarplan 2020
(bijlagen staan op de website bij informatie voor de leden)
9.
Jaarplannen werkgroepen (de verslagen van 2019 staan op de website)
De plannen voor 2020 staan in Natuurklanken 2020 – nummer 1
- Gezamenlijke activiteiten
- Algemeen programma
- 1000 soortendagen: 15, 16 en 17 mei 2020
10. Communicatie (Natuurklanken, facebook, website)
11. Rondvraag*
12. Pauze
13.

Een interessante lezing/presentatie door de heer E.J. Mulderij, vakspecialist “Groen” van de
gemeente Apeldoorn. De heer Mulderij is verantwoordelijk voor het bermbeheer van deze gemeente. In de lente en zomer staan deze bermen vol bloemen. Hij gaat o.a. in op de vraag wat
je wel en niet moet doen, hoe ga je om met bewoners en uitvoerders en wat zijn de eisen en
doelen van de gemeente wat betreft de (ecologische) bermen.
Doel van de lezing: wat kunnen de gemeenten Epe en Heerde van de gemeente Apeldoorn
leren en hoe kan de KNNV hierop inspelen.

14.

Sluiting

*Vragen voor de Rondvraag zo mogelijk voor 30 januari 2020 schriftelijk indienen bij de secretaris: Secretaris@epe-heerde.knnv.nl of Norelholtweg 4, 8161 NA Epe.
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.
Het meerjarenplan staat bij de Informatie voor Leden.
Vanwege de omvang van de bijlagen zijn deze eveneens op de website gezet bij Informatie voor leden.
Als u ze zelf wilt ontvangen stuurt de secretaris deze graag digitaal naar u toe.
Yvonne Zeegers, secretaris
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Jaarverslag 2019
Leden
Eind 2019 stonden 122 leden, 24 huisgenoten, 2 jeugdleden en 4 elfjesleden ingeschreven in het ledenregister.
Bestuur
In de algemene ledenvergadering is Ron Roovers herkozen als Penningmeester.
Ongewijzigd: Wietske van Apeldoorn-Voorzitter, Wim Oosterloo-Algemeen Bestuurslid,
Jenneke Kamphuis-Algemeen Bestuurslid en Yvonne Zeegers-Secretaris.
Algemene ledenvergadering
Op 14 februari 2019 is de Algemene Ledenvergadering gehouden, deze werd bezocht door 25 leden. Belangrijke punten waren: het indelen van de afdelingsgrenzen van gewestelijk naar provinciaal niveau, het Meerjarenplan, de financiën en de begroting, de activiteiten m.b.t. diverse projecten en de contacten met de gemeenten
Epe en Heerde.
Annemiek van Loon, Bomenconsulent, heeft een boeiende presentatie verzorgd over het leven en overleven van
bomen in de stad.
Bestuursvergaderingen
Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste punten die werden besproken zijn:
- Voorbereiding en evaluatie van de diverse activiteiten
- Financiën
- Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de Vertegenwoordigende Vergadering
kwamen en die meegenomen werden in het programma van KNNV Epe-Heerde
- Meerjarenplan
- Natuurklanken, facebook, e-mail en website
- Activiteiten Natuurbescherming en Natuurbeheer
- Contacten met de gemeente Epe en de gemeente Heerde
- Commissies
Activiteiten commissies
De Kascommissie bestond dit jaar uit Arrienne Bosch en Herman Snoek
Programmacommissie: met medewerking van de werkgroepen werden de volgende lezingen georganiseerd:
16 maart 2019
Lezing en excursie Pingo-ruïnes door afdeling Geologie & Landschap
18 september 2019
Lezing “Rode-lijst Planten” door Egbert de Boer
24 oktober 2019
Lezing “Wolven in Nederland” door Daan Vreugdenhil
28 november 2019
Lezing “De opmars van de Rode Wouw als broedvogel” door Stef van Rijn
Daarnaast stonden op het programma:
13 januari 2019
31 januari 2019
14 februari 2019
20 april 2019
5 augustus 2019
17 augustus 2019
26 september 2019
28 september 2019
4/5 oktober 2019
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Nieuwjaarswandeling Wapenveld
Werkgroepenavond
Algemene Ledenvergadering
Publiekswandeling Hoogwatergeul
Slootjesexcursie Camping Helfterkamp
Excursie Wageningen – Strokenteelt
Excursie naar Nierssen
Paddenstoelenexcursie, Wateractiviteit en Uilenballen pluizen t.b.v.
“Beleef-weekend” in Epe en Heerde-Hattem
1000-soortendagen bij de Zuukerschool te Epe
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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
8 en 9 juni 2019
29 juni 2019
7 augustus 2019
14 september 2019

Pinksterfair op de Cannenburgh. Het thema was “Waterbeestjes”.
We lieten de kinderen vissen in de sloot achter de kraam.
Waterbeestjes vangen op de Beleefplekke in Veessen. Een zeer
druk bezocht festijn in de modderpoel.
Bijenmarkt in Epe. Bijdrage onze kraam: aandacht voor het Jaar
van de Egel.
Pleinmarkt in Epe, waar verenigingen zich presenteren en promoten.

Margriet Maan, Mia Leurs, Lita Keuskamp, Geert Kuper, Arrienne Bosch en Ron Roovers vormen de evenementencommissie. De commissie heeft aan de volgende activiteiten deelgenomen:
Commissie natuurpad
De werkzaamheden aan de natuurpaden bleven in 2019 beperkt tot het hoognodige. Kapotte informatiekastjes
worden niet meer vervangen. Enkele keren zijn de routepalen gecontroleerd om te voorkomen dat wandelaars
de juiste koers kwijtraken. Eind 2019 is besloten dat een grondige vernieuwing nu echt aangepakt moet worden.
De opbrengst van de Rabobank Sponsoractie is daarvoor bestemd en de bestaande (kleine) Natuurpad-commissie is omgezet in een projectwerkgroep met een grotere bezetting. De natuurpadcommissie blijft bestaan.
Deze projectgroep gaat de vernieuwing doen.
Andere activiteiten
Cursussen
▪ Minicursus Tuinvogels herkennen
In samenwerking met de Vogelbescherming is een cursus Tuinvogels Herkennen georganiseerd.
Een avond theorie en een ochtendexcursie op 10 en 12 januari 2019. Na deze minicursus konden de deelnemers enthousiast deelnemen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Mede dankzij de grote inbreng van Gerjan Petter, lid van de Vogelwerkgroep, was de cursus zeer succesvol.
▪ Minicursus Vlinders herkennen
Op 25 en 29 juni werd een minicursus Dagvlinders Herkennen georganiseerd. Een avond theorie en een halve
dagexcursie. Tijdens de excursie werden we gastvrij ontvangen door Edwin van den Elsaker, eigenaar van de
Heemtuin Refugium te Emst. Met dank aan Loes Jansen en Yvonne Zeegers die op vakkundige wijze de cursus
hebben verzorgd.
▪ Minicursus Rupsen
In samenwerking met Harm Werners en Ati Vijge is door de insectenwerkgroep een Minicursus Rupsen verzorgd op 18 maart 2019.
De cursussen waren allen zeer succesvol en hebben veel aandacht in de pers gekregen.
Wandelingen
Elke eerste dinsdag van de maand gingen ook dit jaar onder leiding van Wim Oosterloo ongeveer 15 deelnemers op pad voor een route van 4 tot 7,5 kilometer, telkens in een andere gebied in onze regio. Regelmatig
werd er even stil gestaan bij een paddenstoel, vogel, plant, mooi landschap of welk opvallend object dan ook,
door een heterogene groep wandelaars wat betreft kennis van flora, fauna en landschap. Dus leerzame wandelingen, ook wat betreft de gebieden! Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) konden hieraan
deelnemen.
4 februari 2019
5 maart 2019
2 april 2019
7 mei 2019
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Rollekootwandeling bij Niersen
deelnemers: 14
Tolbrug hoogwatergeul, Veesserwaard, Weteringen ed.
deelnemers: 19
Oostelijke deel Kopermolenpad Wenum
deelnemers: 16
Heerde Landgoed Bonenburg en nieuwe landgoed ten zuiden van Bo- deelnemers: 12
nenburgerlaan 12
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4 juni 2019
2 juli 2019
6 augustus 2019
3 september 2019
1 oktober 2019
5 november 2019
3 december 2019

Landgoed Molecaten bij Hattem
Vossenbroek
Terwolde Woldermarkerpad
Elspeetsche Heide en Heimanshof in Vierhouten
De Worp en Ossenwaard
Natuurpad Heerde
Wisselse Veen

deelnemers: 10
deelnemers: 8
deelnemers: 9
deelnemers: 15
deelnemers: 15
deelnemers: 20
deelnemers: 21

Tuinambassadeur
De activiteiten staan op een laag pitje.
Werkgroepen en contactpersonen
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:
Geologie & Landschap (coördinatie Tjada Amsterdam)
Insecten (coördinatie Gerard Plat)
Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)
Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)
Planten (coördinatie Egbert de Boer)
Vogels (geen vaste coördinator)
Zoogdieren (coördinatie Frans Bosch)
Evenementen (contactpersoon: Margriet Maan)
Natuurpad (contactpersonen: Tjada Amsterdam en Margriet Maan)
Daarnaast zijn er contactpersonen voor:
Tuinambassadeurs: Elly ter Stege
Wandelingen: Wim Oosterloo
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten en interessante excursies. Meer informatie hierover in Natuurklanken en op de website.
Natuurbescherming en Natuurontwikkeling
In 2019 is veel aandacht geschonken aan natuurbescherming en natuurontwikkeling binnen onze regio. Onderstaand is het overzicht van acties weergegeven met het aanspreekpunt binnen onze afdeling.
Oranjeweg 100 Emst: Kerstbomenkwekerij
In samenwerking met o.a. GNMF, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Das & Boom, Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken en de KNNV Afdeling Epe-Heerde (Adrie Hottinga en Wim Oosterloo), is er een Pro forma beroep bij de rechtbank ingediend tegen het besluit van B&W van de gemeente Epe.
Zonnepanelen Heerderstrand: n.a.v. een conceptaanvraag voor een drijvend zonnepark bij het Heerderstrand is
er een memo met het standpunt van de KNNV ingediend. Wij wijzen zonnepanelen op het Heerderstrand af o.a.
gezien de landschappelijk negatieve invloed. De gemeenteraad had dezelfde mening en heeft de opdrachtgever
te kennen gegeven het plan niet verder uit te werken. (Wim Oosterloo)

Foto Edwin van den Elsaker - Refugium
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Snelle fietsroute Apeldoorn-Epe.
(F50): het project wordt kortweg F50 genoemd, omdat het fietspad ongeveer parallel aan de A50 gaat lopen. Wij
hebben zitting genomen in de klankbordgroep. (Wim Oosterloo)
Regionale Energie Strategie (RES)
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat
een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in
2030 ten opzichte van het jaar 1990. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de 30 regio’s bij het maken
van de RES. De gemeenten Epe en Heerde liggen binnen de Cleantech Regio. Wij nemen deel aan de werksessies binnen de beide gemeenten en van de Cleantech Regio. (Wim Oosterloo)
Landschapszone Hoogwatergeul
In een brief aan het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provinciale Staten hebben wij onze grote zorgen kenbaar gemaakt over het beheer en onderhoud van de landschapszone Veessen-Wapenveld. Tijdens een veldbezoek met o.a. de nieuwe eigenaar, provincie en gemeente zijn onze bezwaren toegelicht.
(Adrie Hottinga)
Waterschap Vallei en Veluwe
Voor dit overleg, dat in december heeft plaatsgevonden is een discussienota opgesteld. (Wim Oosterloo en
Wietske van Apeldoorn)
Belevingspad Vaassen
Samen met twee recreatiebedrijven in Vaassen en de Stichting Promotie Epe is een conceptvoorstel voor een
belevingspad bij Vaassen opgesteld. (Wim Oosterloo)
Camping Helfterkamp
De ontwikkelingen t.a.v. de uitbreiding van de camping worden nauwlettend gevolgd.
(Wim Oosterloo)
Motorcrossterrein Heerde
Er is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning van het motorcrossterrein in
Heerde. Gelukkig heeft de gemeente Heerde hetzelfde standpunt en heeft het verzoek afgewezen. (Adrie
Hottinga)
Provinciale gronden Zuuk
We denken met de provincie (grondeigenaar) en de gemeente actief mee over de inrichting van ruim 5 ha landbouwgrond naar een meer natuurlijke inrichting. (Wim Oosterloo en Adrie Hottinga)
Uitbreiding bedrijventerrein Eekterveld: wij hebben een mondelinge en schriftelijke reactie gegeven op de plannen van de gemeente voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. (Wim Oosterloo)
Beleid en Beheerplen Epe
De gemeente Epe gaat haar beleid voor gemeentelijke bomen herzien. Wij hebben zitting in de klankbordgroep.
(Wim Oosterloo). De gemeente Epe gaat haar beheerplan voor bossen herzien. Wij hebben zitting in de begeleidingsgroep. (Frans Bosch)
Recreatiepark Ennerveld
Het Ennerveld is een voormalige camping/asielzoekerscentrum aan de Molenweg in Wapenveld: een zogenaamd geëxclaveerd Natura 2000-gebied. Voor het Ennerveld is in het verleden een bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van een bungalowpark op het voormalige campingterrein. Bij de Raad van State zijn de
plannen gestrand en is de eigenaar Ennerveld BV failliet gegaan. Inmiddels wordt gewerkt aan nieuwe plannen
waarbij wij betrokken zijn. Vooralsnog voorziet het plan in de realisatie van 77 vakantiewoningen. De provincie
Gelderland heeft een beschikking in het kader van de Wet Natuurbescherming afgegeven. De KNNV heeft geen
bezwaar tegen de ontwikkelingen van de vakantiewoningen en een klein restaurant, aangezien slechts 2 ha bebouwd wordt in tegenstelling tot het oude plan waarbij 9 ha bebouwd zou worden. (Adrie Hottinga)

Epe-Heerde

8

Omgevingsvisie gemeente Heerde en gemeente Epe
De gemeente Heerde is in 2019 gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Wij draaien actief mee in de
werksessies van de gemeente. (Adrie Hottinga, Mariet van Gelder, Wietske van Apeldoorn). De gemeente Epe
is in 2019 gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Wij draaien actief mee in de werksessies van de
gemeente.(Wim Oosterloo)
Beleid Zonnepanelen
Wij hebben een notitie opgesteld hoe wij tegen de zonnepanelen/zonneparken aankijken.(Wim Oosterloo)
Melding exoten
Exoten binnen onze regio worden gemeld bij de gemeente Epe resp. gemeente Heerde.
(Lucie Wessel resp. Mariet van Gelder)
Meer informatie over de meeste van de voornoemde acties vindt U op de website van onze afdeling, onder het
kopje Natuurbescherming.
Natuurklanken
In 2017 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers verschenen. De coördinatie is verzorgd door Mariet van Gelder
en Lita Keuskamp. 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 gewestelijke KNNV
Het bestuur is aanwezig geweest op de Vertegenwoordigende vergadering (1 x per jaar), en de bijeenkomst van
de Beleidsraad ( 2 x per jaar) en op de gewestelijke vergadering ( 2 x per jaar).
Het gewest Gelderland bestaat uit de KNNV-afdelingen van Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, NW
Veluwe, Oostelijke Achterhoek, Wageningen en Epe Heerde.
Allen behorend tot de provincie Gelderland.
Wim Oosterloo vertegenwoordigt onze afdeling. Er is een Projectplan biodiversiteit opgesteld. Het streven is om
in 2020 een samenwerkingsproject op te zetten: de Gewestelijke biodiversiteitsdagen
Contacten met gemeenten
Jaarlijks hebben wij overleg met gemeente Epe en gemeente Heerde (wethouder en ambtenaren). Een breed
scala aan onderwerpen staat op de agenda. De goede contacten leiden er ook toe, dat KNNV Epe-Heerde een
gemakkelijke ingang heeft bij beide gemeenten.
Contacten met andere organisaties
KNNV Apeldoorn, IVN Apeldoorn, IVN Zwolle en IVN Gelderland, Ravon, Vereniging Milieuzorg Epe (VME), Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH), Nederlandse Mycologische Vereniging, Gelderse Natuur en Milieu
Federatie, Landschapsbeheer Gelderland (Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek), Ons mooi Epe
(OME)
In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties, natuur-beherende
organisaties zoals Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Natuurmonumenten en gemeenten Heerde en
Epe.
Uitwisseling tijdschriften
Afdelingen van KNNV – IVN -Provincie Gelderland, Nationaal Herbarium, Vogelbescherming Nederland, Openbare bibliotheek Heerde, Gegevensverspreiding, Nederlandse Mycologische Vereniging, Streekarchief Noord
Veluwe voor de archivering, Waarneming.nl en telmee.nl
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Algemeen Programma
12 januari 2020 : Nieuwjaarswandeling
Op zondagmiddag 12 januari gaan we op pad voor
onze Nieuwjaarswandeling in omgeving Heerderstrand.
Start om 14.00 uur op het parkeerterrein bij Pitch &
Putt paviljoen Fairway aan het Heerderstrand. Vandaar maken we een rondwandeling langs de Heerdersprengen en het Heerderstrand. De wandeling wordt
verzorgd door Adrie Hottinga en Matthijs Bootsma.
Route: afslag Heerderstrand vanaf de Kamperweg
(Heerde) via Ossenbergweg. Na de slagbomen doorrijden. Betaald parkeren tarief, zoals nu bekend € 3,00,
er kan alleen maar worden gepind. De automaat staat
op de parkeerplaats bij ingang naar het strand. Dan
doorrijden naar de parkeerplaats voor Pitch & Putt ongeveer 500 meter parallel aan de A50.
Om 16.00 uur houden we onze nieuwjaarsreceptie bij
het paviljoen.
Het paviljoen ligt vanaf het parkeerterrein een klein
stukje lopen naar rechts.
Wij adviseren om eventueel een zaklamp mee te
nemen, als U na de receptie weer naar het parkeerterrein loopt.
Voor de mensen die minder goed ter been zijn is er
een alternatieve route. Mocht U hiervan gebruik
maken, dan dit s.v.p. opgeven bij Jenneke Kamphuis .
Om de kosten te drukken vragen wij voor de receptie
een bijdrage van bijvoorbeeld € 3,-- p.p.
Graag opgave als U deelneemt aan de wandeling en/
of receptie.
Opgave bij jenneke.kamphuis@gmail.com
30 januari 2020 : Werkgroepenavond
Ook dit jaar openen we weer met de werkgroepen
avond. Alle werkgroepen geven een korte presentatie
van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Er zullen langer lopende projecten en monitoring gegevens
gepresenteerd worden. Het wordt weer een volle
avond over de werkzaamheden van onze werkgroepen. Een goede gelegenheid om weer eens te zien
wat er allemaal gebeurt binnen onze afdeling.
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP,
Epe.Aanvang: 20.00 uur
4 februari 2020 : Wandelen met Wim
Wim Oosterloo organiseert een maandelijkse wandeling. Elke eerste dinsdag van de maand gaat men op
pad voor een route van ca. 5 kilometer, telkens in een
andere gebied tussen Hattem en Apeldoorn. Dit betekent dat er regelmatig even stil wordt gestaan bij flora,
fauna en landschap. Binnen de groep is hier in de
meeste gevallen voldoende kennis aanwezig. Het zijn
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leerzame wandelingen. Zowel KNNV-leden (gratis) als
niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen. Opgave deelname wimoosterloo@kpnmail.nl.
Enkele dagen voor de wandeling ontvangt U per e-mail
de informatie over vertrekplaats en tevens een korte
beschrijving van de wandeling.
6 februari 2020 : Algemene ledenvergadering
De algemene leden vergadering wordt gehouden in
het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162 HA te Epe.
U bent van harte uitgenodigd om met het bestuur van
gedachten te wisselen over het afgelopen jaar (2019)
en de plannen voor 2020. De uitnodiging en de agenda staan elders in dit blad.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering in februari 2019 staat afgedrukt in de Natuurklanken van
2019 nr.2.
Plaats: Regenboogkerk 33, 8162 HA te Epe. Aanvang
20.00 uur
13, 20 en 29 februari 2020 : Minicursus Algemene
Geologie en Gesteente
Informatie over deze cursus kunt u vinden in het programma van de werkgroep Geologie & Landschap
3 maart 2020 : Wandelen met Wim
Zie voor informatie wandeling d.d. 4 februari 2020
11 maart 2020 : Lezing en excursie – werkgroep
Geologie & Landschap
Woensdag 11 maart 2020: lezing over het Renkums
Beekdal door Wim Braakhekke.
In maart is het de beurt aan de geologiewerkgroep om
een afdelingsbijeenkomst te organiseren. De werkgroep heeft Wim Braakhekke, bestuurslid van de
Stichting Renkums Beekdal, uitgenodigd om het bijzondere verhaal van dit beekdal te vertellen. Voor het
herstel van de passagemogelijkheden voor flora en
fauna tussen de zuidelijke Veluwerand en het IJsseldal
werd een compleet industrieterrein ontmanteld en heringericht. Hoe ontwikkelt het beekdal zich sindsdien?
Wim Braakhekke vertelt hierover en laat vanzelfsprekend beelden zien. Voor meer info zie artikel elders in
deze Natuurklanken. In april volgt een excursie naar
het Renkums Beekdal.
Locatie: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP
Epe. Aanvang 20.00 uur
Deelname: KNNV/IVN-leden Gratis. Voor niet-leden
€ 3,-- per persoon
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18 april 2020: Excursie door het Renkums Beekdal
De lezing van Wim Braakhekke op 11 maart wekt ongetwijfeld de nieuwsgierigheid op om het bijzondere
beekdal van nabij te bekijken. Wim Braakhekke is dan
opnieuw onze gids; zo mogelijk wordt hij bijgestaan
door een vertegenwoordiging van KNNV Wageningen.
Deze afdeling volgt door middel van inventarisaties de
ontwikkelingen in het gebied.
Plaats: Informatiecentrum Stichting Renkums Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum.
Aanvang 13.30 uur.

Foto Matthijs Bootsma - Grauwe Vliegenvanger

Programma
Plantenwerkgroep
Na vier maanden op de maandagavond intensief in het
veld te hebben geïnventariseerd starten we eind september weer met onze winteractiviteiten. Zoals gebruikelijk ontmoeten we elkaar op de laatste maandagavond van de maand te weten: 27 januari, 24 februari
en 30 maart. De locatie is de suite van de Eper Gemeentewoning. De avonden zijn van 19.30 – 21.30
uur. In december zullen we weer meedoen met de Eindejaarsplantenjacht van FLORON.
Een drietal onderwerpen komen aan bod op de avonden:
- Determineren. Zoveel mogelijk doen we dat aan de
hand van vers plantenmateriaal. Is dat niet voorhanden, dan lukt het ook heel goed met gedroogde
planten
- Bespreken van maatregelen ter bescherming van de
wilde vegetatie in de gemeentes Epe en Heerde
- Af en toe ook gaan we nagenieten van dia’s / foto’s
van bijzondere vondsten van het zomerseizoen
Naast de leden van de plantenwerkgroep zijn uiteraard
ook andere leden van onze vereniging welkom. Misschien verstandig wanneer je eerst even contact opneemt met de coördinator Egbert de Boer voor meer
informatie: 0578-57 22 92 of edeboer008@planet.nl
Egbert de Boer
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Programma
Insectenwerkgroep
Werkgroep avonden
19 oktober en 23 november - werkgroep avond
23 maart - we gaan aan de slag met zoekkaarten van
witjes, blauwtjes en zandoogjes om de specifieke kenmerken van de soort te leren kennen.
Alle avonden zijn in het Kulturhus in Epe op de spoorzolder en beginnen om 20.00 uur.
Buitenseizoen
Data nog niet bekend.
Eitjes zoeken sleedoornpage. Startpunt bushalte bij de
ingang van de wijk Klaarbeek.
In 2020 gaan we steeds elke maand hetzelfde natuurgebied bezoeken: het Vossenbroek. We lopen dan
elke keer dezelfde route en krijgen op die manier een
mooi inzicht wat er in dat gebied leeft.
Het schema ziet er als volgt uit:
1xper maand op 2e donderdag van de maand om
11.00 uur bij goed weer.
Eerste keer 7 mei. Vervolgens 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 september.
Verzamelen bij de P-plaats aan de Weimanstraat. Op
dinsdagavond wordt per mail doorgegeven over wel/niet doorgaan i.v.m. de voorspelde weersomstandigheden. Bij twijfel kun je ook bellen.
Algemene excursies.
Op verschillende plaatsen inventarisatie van alle insecten. Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt voor
publiek.
Zaterdag 25 april. Algemene insectenexcursie Emst
(Hanendorperweg). We volgen hier het klompenpad.
Zaterdag 30 mei. Algemene insectenexcursie Speulderveld.
Zaterdag 20 juni. Algemene insectenexcursie Duurse
Waarden.
Zaterdag 25 juli. Algemene insectenexcursie Renderklippen.
Zaterdag 29 augustus. Algemene insectenexcursie
Bloemkampen en Veluwemeerkust
Verder met Carolien afstemmen over excursies naar
Kroondomein voor Bosparelmoervlinder en Tauvlinder
en eventueel ook wat betreft de Kleine heivlinder in het
Kootwijkerzand.
Alle excursies beginnen om 11.00 uur en het startpunt
moet nog gepland worden.
Wat betreft nachtvlinders: deze gaan we bekijken aan
de vooravond van de 1000- soorten dag.
Volg de website voor het juiste tijdstip.
Gerard Plat
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Programma
Paddenstoelenwerkgroep

Programma werkgroep
Geologie & Landschap

Na een zeer geslaagd paddenstoelenjaar willen we
voor 2020 graag minstens hetzelfde bereiken.
Hier de planning voor het komende jaar, waarbij de locaties en data nog kunnen worden aangepast als er
aanleiding toe is.
Dit jaar beperken we ons niet alleen tot de maanden
augustus t/m november, maar plannen ook 1x per 2
maanden enkele aanvullende inventarisaties .
We beginnen half februari met een bezoek aan
Schokland en daarna een combi met een NMV (Ned.
Mycologische Vereniging) inventarisatie. Het is nog
niet bekend waar, omdat de NMV planning nog moet
komen.
Ons programma is niet alleen gemaakt voor de leden
van de werkgroep. Ook andere KNNV leden zijn welkom en het is dan handig als je vooraf even contact
opneemt. De definitieve gegevens met tijden en verzamelplaatsen staan op de website. Daar komen ook de
laatste wijzigingen te staan als deze aan de orde zijn.

Programma werkgroep Geologie & Landschap 2020
1e kwartaal
● De geologiewerkgroep geeft tijdens de jaarlijkse
werkgroepenavond van de afdeling een presentatie
over haar activiteiten van 2019 en een vooruitblik op
wat er dit jaar in de planning staat. Enkele werkgroepleden laten kleine collecties stenen en/of fossielen
zien.
Donderdag 30 januari, 20.00 uur, Kulturhus Epe.

Inventarisaties
Gesteententuin Schokland
NMV programma
1000 soortendag Vaassen
Kloosterbos
Molecaten
Infiltratieveld Vitens Dellenweg
Welna
Ambtsbos
Motketel
Majuba
Paleistuin 't Loo
Natuurpad Heerde (publieksexcursie)
Ossenstal

15-02-20
14-03-20
15-05-20
11-07-20
14-08-20
30-08-20
05-09-20
11-09-20
20-09-20
02-10-20
11-10-20
18-10-20
01-11-20

● Belangrijkste activiteit in het eerste kwartaal van
2020 wordt de minicursus Geologie en Gesteente, o.l.
v. Bauke Terpstra. De deelnemers krijgen een bescheiden portie algemene geologie aangereikt, waarna
de focus ligt op de stenen zoals we die in ons eigen
werkgebied kunnen vinden. Zij leren een aantal van de
meest voorkomende soorten herkennen. Na twee cursusavonden volgt een excursie om zelf stenen te zoeken en te herkennen.
Data: donderdag 13 februari en donderdag 20 februari,
20.00 uur in Kulturhus Epe;
zaterdag 29 februari, 13.00 uur, excursie: verzamelpunt in overleg vast te stellen.
Er kunnen maximaal 20 cursisten meedoen. Aanmelden via info@epe-heerde.knnv.nl. Zie voor meer informatie elders in deze Natuurklanken.
● In maart organiseert de geologiewerkgroep de afdelingsbijeenkomst, over het Renkums Beekdal. Lees de
informatie in het algemeen programma en in een artikel elders in deze Natuurklanken. Woensdag 11 maart,
20.00 uur, Kulturhus Epe.

Avondbijeenkomsten
Determinatie
22-09-20
Determinatie
13-10-20
Determinatie
03-11-20
Microscopie *)
19-05-20
Microscopie *)
15-09-20
Microscopie *)
06-10-20
Microscopie *)
05-11-20
*) alleen voor leden met microscoop
Herman Snoek

Foto Tjada Amsterdam - Bouke geeft uitleg

Epe-Heerde

12

Overige planning 2020 werkgroep Geologie &
Landschap
• april: afdelingsexcursie naar Renkums Beekdal
• mei: deelname 1000-soortendag
• juni: fossielen-excursie Azewijnse Broek
• september: excursie Twente of Schokland
• oktober: deelname Nat. Archeologiedagen ?
• november: excursie Hattem
• december: avondbijeenkomst, divers programma
Tjada Amsterdam
Welke steen is dat ? Volg hiervoor de minicursus Geologie en Gesteente
Ergens in een bakje, in een la of in een zak van je outdoorjas zit vast wel een steentje dat je ooit eens tijdens een wandeling hebt opgeraapt. Gewoon, omdat
je het een mooi steentje vindt. Maar wat is het eigenlijk? Best leuk om te weten, toch?
De minicursus helpt je het antwoord te vinden. Onder
leiding van Bauke Terpstra maak je in de minicursus
tijdens twee avondbijeenkomsten en een excursie kennis met een aantal basisbegrippen uit de geologie. Je
leert iets over enkele mineralen waaruit stenen bestaan, over het ontstaan van gesteente en hoe stenen
in de Nederlandse bodem zijn terecht gekomen. Aan
het eind van de cursus ken je enkele hoofdgroepen, je
hebt een indruk gekregen over het verschil tussen
noordelijk en zuidelijk gesteente en je kunt enkele van
de meest voorkomende steensoorten op de Veluwe
benoemen.
Op de eerste avond neem je een steen mee die veel
voor je betekent, om welke reden dan ook.
De cursus is voor niet-leden van de geologiewerkgroep bedoeld als kennismaking met geologie en stenen; voor de leden van de geologiewerkgroep zijn de
avonden een opfriscursus. De minicursus sluit af met
een excursie naar het Hulshorsterzand, waar we zowel
noordelijk en zuidelijke materiaal kunnen vinden.
Data: donderdag 13 en 20 februari en zaterdag 29
februari
Locatie 1e bijeenkomst: Spoorzolder Kulturhus Epe,
Stationsstraat 25, Epe; aanvang 20.00 uur. Vertreklocatie en tijdstip excursie 29 februari in overleg met de
deelnemers.
Deelname: maximaal 20 personen. Voor KNNV-leden
gratis; niet-leden € 5,-.
Doe je mee? Aanmelden via info@epe-heerde.knnv.nl.
Tjada Amsterdam en Bauke Terpstra

Foto Matthijs Bootsma - Gekraagde roodstaart

Programma Vogelwerkgroep
De volgende onderwerpen worden opgenomen in
ons (nog uit te werken) programma:
- Mini vogelcursus: een avond in Vorchten en een excursie in het Kloosterbos.
- Werkgroepenavond
- Afronden rapport Schaveren
- Vogelreis Texel
- Drone-cursus
- 1000-soortendag Helfterkamp
- Broedvogelkartering op Vosbergen: laagdrempelig,
ter introductie van nieuwe leden en
belangstellenden
- Een aantal tellingen

Foto Mariet van Gelder - Vink
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Met de plantenwerkgroep
naar De Bijland
De plantenwerkgroep organiseert in voor- en najaar
traditiegetrouw een dagexcursie.
Afgelopen najaar stond opnieuw het rivierengebied op
het programma. Op zondag 22 september reisden we
met zeven leden naar De Bijland, een recreatiegebied
ten westen van Tolkamer en Elten (D) en ten noorden
van de Rijn: het gebied maakt deel uit van de Gelderse
Poort.
De plas van De Bijland is in 1926 ontstaan door zandwinning en heeft een wateroppervlak van 220 ha. Door
een lage dijk is de plas afgesloten van de Rijn, maar
bij hoog rivierwater fungeert deze dijk als overloop en
stroomt het Rijnwater de plas in.
We parkeren bij de zuidwestpunt.
Voor we bij de plas zijn, ontdekken we roomwitte bloemen in de heg. Ze horen bij de Heggenrank, een tweehuizige klimplant uit de Komkommer-familie. In de
grond heeft de plant een knol, de rode bessen zijn
(nog) niet aanwezig.
Als we op de plas aflopen kiest een grote groep wilde

Foto Wim Oosterloo

ganzen luid roepend het luchtruim.
Direct valt ons op dat de planten langs de zandige randen van de plas in diverse zones groeien. Aangespoelde zaden ontkiemen langs het water, maar nadat het
water is gezakt ontstaat een nieuwe zone waar opnieuw allerlei planten kunnen ontkiemen .
In de zone het dichtst bij het water vinden we de plat
uitgespreide lepelvormige blaadjes van Slijkgroen. Ze
groeien in rozetvorm en daartussen zitten de millimetergrote witte bloempjes.
Een rand hoger staan de ganzenvoeten en amaranten.
Liggende ganzenvoet is massaal aanwezig; ook de
rechtopstaande Welriekende ganzenvoet met frisgroen
blad; en het erop lijkende Druifkruid (maar dan zonder
geurtje); af en toe een Zeegroene ganzenvoet, met
bijna witte onderkant van de blaadjes; en Rode gan-
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zenvoet met soms rode en vaak vettige blaadjes in allerlei groottes. Bij de amaranten ontstaat enige discussie: na thuiskomst wordt met behulp van de boeken
bepaald dat we geen Papegaaienkruid, maar vooral
Basterdamarant hebben gezien. Ook noteren we Nerfamarant. Daartussen vinden we één klein bloeiend
exemplaar van Bruin cypergras. Klein vlooienkruid
(een samengesteldbloemige met gele bloempjes) is
wat vaker aanwezig. En er staat veel, heel veel Postelein, met liggende stengels en vettige blaadjes: de gele
bloemen zien we pas na het middaguur, eerder zijn ze
nog niet open .
Uit het Nachtschade-geslacht (Solanum) noteren we
Zwarte nachtschade (zo goed als kaal), Beklierde
nachtschade (zwaar behaarde stengels), en Glansbesnachtschade (met glimmende vruchten) en natuurlijk
hun grote broer: Bitterzoet (met paarse in plaats van
witte bloemen).
De hoger gelegen oevers raken meestal niet altijd
overstroomd. Er groeit Kruisdistel, niet bepaald een
plant om te plukken. Ook groeit er de Kattendoorn: een
vlinderbloemige met roze bloemen. Kattendoorn is
door de aanwezigheid van stekels te onderscheiden
van Kruipend stalkruid. De Engelse alant kennen we
wel van enkele plekken langs de IJssel: hier staan er
veel meer. Een composiet met grote gele bloemen en
opvallend lange lintbloemen.
Na een kleine vier kilometer in vier uur, besluiten we
dat we de rondwandeling van ruim tien kilometer beter
niet af kunnen maken. We lopen langs het fietspad
terug naar de auto’s. Onderweg discussiëren we nog
over wel of niet Knikkende distel. Pas als we een nog
bloeiend exemplaar tegen komen is iedereen overtuigd. Langs het pad groeit ook nog een klavertje, wittig, maar geen Witte klaver. Ondanks het ontbreken
van de typische ‘aardbeitjes’, maar vanwege de behaarde kelken kunnen we het toch als Aardbeiklaver
benoemen. We genieten nog even van een bak koffie
of een drankje op het terras en omstreeks 5 uur zijn
we weer thuis.
Een zeer geslaagde excursie met voor elk wat wils:
voor sommigen een mooie herhaling van soorten die
we niet dagelijks tegenkomen, voor anderen een heleboel ‘nieuwe’ planten!!
Egbert de Boer

Foto redactie - Engelse Alant
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Paddenstoelen bij de
Ossenstal
De ingelaste excursie bij de Ossenstal op 16 november 2019 bleek een groot succes met 93 gevonden
soorten. Hoog tijd voor een vergelijking.

den zijn, is “de bloem” van de schimmel maar heel kort
aanwezig en is er verder niets te vinden. Drie keer
lopen in veertig jaar geeft daarom ook weinig representatieve cijfers. Het laat eerder zien wat er allemaal
gemist is.
20 oktober is ongeveer de beste tijd om veel soorten te
scoren en 16 november is helemaal aan het einde van
het seizoen. Des te opmerkelijker is daarom de score
van afgelopen 16 november. Toch blijft het vreemd dat

In de eerste plaats is een lijst van 93 een hoogstandje
voor onze plaatselijke paddenstoelenwerkgroep. Maar
ook in de tijd van Janus Crum en Marga Dekker, toen
beide genoemde leden en ondergetekende nog in een
goede gezondheid verkeerden, werden er regelmatig
lijsten van 60 tot 80 soorten gehaald. Op 2 november
2008 werd de Ossenstal ook aangedaan en werd ruwweg het zelfde parcours gelopen. Er werden 81 soorten gevonden. Wat schetst mijn verbazing toen ik er
achter kwam dat Albert Sieders en zijn werkgroep er
op 20 oktober 1980 ook een excursie hielden en dat er
toen 93 soorten gevonden werden. Notulist was mevrouw Hans van de Berg-Vanhouten, de vrouw van de
toenmalige burgemeester van de gemeente Epe.
Foto Henk van Woerden - Roodbruine slanke amaniet

er bijvoorbeeld geen Stekeltrilzwam gevonden is. Een
bij uitstek late soort die in 1980 en 2008 wel gezien is.
Hetzelfde geldt voor de Parelamaniet, die eigenlijk altijd wel gevonden wordt. Wat is het dan bijzonder dat
een klein paddenstoeltje als de Slijmsteelmycena wel
opnieuw gevonden wordt, zoals eerder in 2008.

Foto Mariet van Gelder - Stekeltrilzwam

Als je alle soorten onder elkaar zet en uitfiltert, blijken
er door onze werkgroep Paddenstoelen in de afgelopen 40 jaar in kilometerhok 190/488 in totaal 205 soorten te zijn gevonden.
Slechts 9 soorten zijn tijdens alle drie excursies waargenomen. Het gaat om bijv. Roestvlekkenzwam, Spekzwoerdzwam en Boompuist.
Tijdens onze laatste excursie zijn 37 soorten gevonden, die ook in 1980 zijn gevonden. Daarbij gaat het
ook om meestal gewone soorten, waarvan het leeuwendeel afkomstig uit naaldbos. Ook de Ongesteelde
krulzoom werd al in 1980 gevonden en die is wat minder algemeen. In Nederland wordt een paddenstoel als
verdwenen beschouwd als deze 20 jaar niet meer
waargenomen is. Dit is gebaseerd op een waarnemingskans van 5 % per jaar. Het is immers niet zo dat
een paddenstoel lang aanwezig is. En in tegenstelling
tot planten, waarvan altijd wel vegetatieve delen te vin-
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Veel soorten zijn deze excursie niet meer gevonden
omdat we daar momenteel de kennis niet van in huis
hebben. Soorten als het Hoekig- en Korstvormig
schorsschijfje. De typisch kleine soorten waar Marga
Dekker zo goed in was.
Kijken we naar verschillen met de excursie in 1980
dan vallen de, mogelijk door veranderingen in milieu,
verdwenen soorten op zoals de Armbandgordijnzwam
en Oranje melkzwam. Andere kwetsbare of bedreigde
soorten zoals de Goudvinkzwam, het Kristalmosklokje
of de Amandelrussula zijn wellicht nog wel aanwezig.
Een goede reden om met de oude excursielijsten in de
hand en de gegroeide kennis binnen de werkgroep
volgend jaar nog eens te gaan kijken.
Mocht u zich afvragen of dit kilometerhok een rijk paddenstoelen hok is dan moet ik u teleurstellen.
Het rijkste hok is momenteel het hok bij Vaassen, waar
de Motketel in ligt, met bijna 500 soorten het resultaat
van veel kennis en vele excursies van KNNV werkgroepen en de Nederlandse Mycologische Vereniging.
Menno Boomsluiter
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Renkums Beekdal floreert
weer
Op vele plaatsen langs de oost- en zuidflank van het
Veluwemassief stromen natuurlijke, maar meer nog
gegraven beken naar het oosten resp. zuiden af. Voor
ons als KNNV’ers op noordoostelijke Veluwe zijn
(sprengen)beken een bekend fenomeen. Wel bijzonder, maar toch gewoon.
Eén beekdal is niettemin heel bijzonder door zijn intrigerende ontwikkeling: het Renkums Beekdal, aan de
zuidrand van de Veluwe. Om het deels volgebouwde
erosiedal om te vormen tot de ecologische verbinding
Renkumse Poort, waar flora en fauna de ruimte hebben om vrijelijk te migreren tussen de hoge, droge Veluwe en het lage, natte Rijndal, moest een compleet
bedrijventerrein het veld ruimen. Dát is nog ‘s een
ingreep!
Het langgerekte beekdalgebied flankeert het dorp Renkum aan de westzijde. In het noorden volgen oude
bossen de beeklopen. Zuidelijker liggen natte hooilanden en wat droger weidegebied. Drie beken stromen
door het beekdal af. In de westflank van het dal is de
Oliemolenbeek uitgegraven, in de oostflank de Renkumse Molenbeek. Daartussen stroomt de Halveradsbeek, die bij de herinrichting deels is gedempt om het
gebied te vernatten.
Het ontstaan van het beekdal gaat terug tot het
Saalien, de een-na-laatste ijstijd, als gletschertongen
massa’s bevroren bodemmateriaal voor zich uit en
opzij schuiven en zo de stuwwallen vormen. Smeltend
sneeuw en ijs slijten erosiedalen uit; in de Zuid-Veluwse stuwwal lopen die in zuidelijke richting. Kwel vanuit
de stuwwal zorgt ervoor dat er water blijft stromen in
de dalen.
De bewoningsgeschiedenis van het Renkums Beekdal
begint al in de steentijd, maar van echte menselijke
bedrijvigheid is pas sprake als vanaf de 16e eeuw het
waterrad in zwang komt. Kundig wordt in de daaropvolgende eeuwen het water om- en opgeleid om uiteindelijk acht watermolens draaiende te houden. Watermolens groeien uit tot industrieën en in het beekdal
klonteren die samen tot bedrijventerrein Beukenlaan,
dat het beekdal in tweeën knipt in een noordelijk en
een zuidelijk deel en een onneembare blokkade vormt
voor ecologische connectie.
Dat verandert als de provincie Gelderland in 2003 besluit het Renkums Beekdal te herstellen en daarvoor
het bedrijventerrein te ontmantelen. Tien jaar later is
het zo ver: vanaf de droge, voedselarme Veluwe ligt
de vrije doorgang naar de natte, voedselrijke uiterwaarden van de Rijn open. En vice versa. Met als gevolg over de volle lengte van het dal een grote diversi-
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teit aan biotopen.
De KNNV Wageningen en Omstreken hield in 2014
een eerste omvangrijke inventarisatie en streepte 1782
soorten af. De verwachting is dat de biodiversiteit verder toeneemt doordat de gewijzigde waterhuishouding
en het huidige beheer vernatting en verschraling in de
hand werken.
Over dat bijzondere beekdal vertelt Wim Braakhekke,
bestuurslid van de Stichting Renkums Beekdal, ons op
woensdag 11 maart 2020. Wim Braakhekke was tot
2013 docent bij de afd. natuurbeheer en plantenecologie van Wageningen University. Hij is tevens natuurgids en neemt ons op zaterdag 18 april mee voor een
wandeling door het natuurgebied.

Foto Google Earth

Het herstel van het Renkums Beekdal in satellietfoto’s:
in de rode cirkel op de linkerfoto het bedrijventerrein,
dat op de middelste foto al is afgebroken. Rechts een
recent beeld van het beekdal
Tjada Amsterdam

Renkums Beekdal op de kaart
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Koninginnenpage in de tuin
In oktober ontdekte ik bij toeval een aantal rupsen van
de Koninginnenpage in mijn groentetuin.
Nu had ik al heel vroeg in het voorjaar (maart/april) gehoord dat er koninginnenpages gemeld werden in Nederland en Duitsland. Waarschijnlijk heel vroege "trekkers", aangemoedigd door het warme voorjaar in ZuidEuropa en met een mooie zuidenwind al vroeg op trek.
Zo’n generatie kan bij mooi voorjaarsweer bij ons dan
ook al vroeg eitjes leggen. Maar vind ze maar eens!
Rupsen zijn een stuk gemakkelijker te vinden, maar
zelfs dan heb je wat geluk nodig.
Begin juni was ik in het Diemeltal. Dit was het enige
gebied in Noord-Duitsland dat de Europese prijs "European Prime Butterfly Area" ontving. Op de kalkhellingen in deze regio zijn vanwege de speciale vegetatie
tal van zeldzame vlinders inheems, zoals bijvoorbeeld
het Tijmblauwtje. Op een grote steen in het dorp Lammerden is een mozaïek waarop (naast de planten van
kalkhellingen) ook de Koninginnenpage staat afgebeeld, die symbool staat voor deze beschermde gebieden.

Foto Gerard Plat - De rups in het Diemeltal

Een dag later zag ik een rups van de Koninginnenpage
op een Wilde peen, de vlinder zelf heb ik in dit gebied
niet gezien. Dus de eerste generatie had al eitjes gelegd en die eitjes waren al uitgekomen. Deze rupsen
zijn dan slechts nauwelijks 1cm groot. Zij eten de hele
dag door en na een aantal vervellingen zijn ze in een
kleine 3 weken volgroeid.
De rups gaat dan op zoek naar een geschikte plaats
en spant dan een zogenaamde ankerdraad. Zo blijft hij
nog een aantal dagen zitten en gaat dan vervellen. De
huid wordt afgeworpen en we zien een groene pop die
steeds donkerder van kleur wordt. In de zomer kan dat
bij mooi weer al na een dag of 8 zijn. Dat is dan de 2e
generatie Koninginnenpages.
30 augustus zag ik in mijn groentetuin heel snel een
koninginnenpage voorbijvliegen, ik ben er nog even
achteraangelopen maar kon deze niet meer vinden.
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Foto Gerard Plat - Rups in de groentetuin

Waarschijnlijk dus een van die 2e generatie. In de
daaropvolgende weken heb ik extra uitgekeken naar
eitjes op venkel, dille en wortelen maar niks kunnen
vinden.
Op 8 oktober wilde ik nog gauw een paar takjes dille
pakken voor over de sla en tot mijn verbazing zat er
een bijna volgroeide rups van de Koninginnenpage op
een zijtakje van de plant. Verder zoeken leverde nog 5
rupsen op, allemaal duidelijk kleiner. Dit geeft ook aan
dat de vlinder niet alle eitjes in 1 keer legt, maar er verschillende dagen over doet.
Ook de plaats van de plant (in de zon of meer schaduw) zorgt voor spreiding wat betreft de uitkomst van
de eitjes en hiermee ook voor spreiding van het risico
om gevonden te worden. Twee dagen later was de
grote rups verdwenen (verpopt of opgegeten?) maar
de andere rupsen waren flink gegroeid.
Die dag vond ik 8 rupsen waarvan 2 op een heel klein
dilleplantje half onder de boerenkool. In de dagen erna
zag ik steeds meer rupsen verdwijnen en uiteindelijk
besloot ik op 15 oktober de laatste 3 kleine rupsen
mee te nemen om ze verder thuis op te kweken. Op 24
oktober is de laatste verpopt en heb ik ze buiten in het
insectenhotel gezet.
Nu maar afwachten hoe ze de winter doorkomen.
Gerard Plat

Foto Gerard Plat - Pop
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Bijvangsten in
vleermuiskasten
Vanaf het voorjaar van 2010 worden in en rond Epe
een aantal vleermuiskasten gecontroleerd. Bij de controles zijn inmiddels zeven soorten vleermuizen vastgesteld, waaronder de vrij zeldzame bosvleermuis. In
de kasten vindt echter ook een zeer divers scala aan
andere dieren een schuilplaats.
Op 17 en 18 oktober wordt door vier personen gecontroleerd. We zien meerdere bladpootrandwantsen en
platte wielwebspinnen naast meer algemene soorten
als pissebedden en oorwormen, ongedetermineerde
spinnen en slakken, bijna levenloze nesten van wespen en hoornaars en nesten van kleine zangvogels.
De bladpootrandwants is een ongeveer 20 mm groot
insect. Het is een exoot uit Amerika die in Nederland
pas sinds 2007 waargenomen wordt.

De platte wielwebspin kent centraal Europa als oorspronkelijk verspreidingsgebied. De soort wordt de
laatste jaren steeds vaker in Nederland aangetroffen.
De vrouwtjes worden 11 tot 14 mm groot. De soort verschuilt zich goed. Vleermuiskasten zijn daar een voorbeeld van. Normaal worden gaten, spleten en ruimte
achter schors als schuilplaats benut.
Een aantal keren worden ook nachtvlinders aangetroffen. Meestal betreft het (lege) poppen van de plakker
of mest van deze soort. Dit keer hangt er in een kast
op begraafplaats Norelbos een dagvlinder in de kast.
Het dier is erg versleten. De vleugel waar we tegenaan
kijken, is op sommige plaatsen verder aangetast dan
de andere vleugel. Daardoor zien we voor een deel de
heldere oranjebruine binnenkant. De vlinder komt ondanks de slijtage vrij groot over. Het lijkt ons een Grote
vos. Om dat zeker te kunnen weten, maken een paar
foto’s. Een ervan is voldoende om bij waarneming.nl
de bevestiging te krijgen dat het inderdaad om de
Grote vos gaat.

Foto Frans Bosch - Bladpootrandwants

In het oorspronkelijke verspreidingsgebied kan de
soort schade veroorzaken aan coniferen, doordat ze
sap aan de bomen onttrekt. De kegels ontwikkelen
zich daardoor niet volledig en de zaden kunnen verdorren.

Foto Frans Bosch - Platte wielwebspin
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Foto Frans Bosch - Grote vos

Op de site van de Vlinderstichting wordt de Grote vos
een zwervende vlinder genoemd, die zeldzaam is,
maar wel steeds meer voorkomt. Voortplanting is dit
jaar voor het eerst weer vastgesteld in Nederland. De
soort vliegt volgens de site van maart tot in september
met een piek aan het eind van juli en het begin van augustus. Grote vossen gebruiken diverse bomen en
struiken als waardplant. Misschien is de begraafplaats
wel een geschikte plek voor voortplanting. Iets om volgend jaar eens op te letten.
Een waarneming in de tweede helft van oktober lijkt
bijzonder, al is het niet van een vliegend dier. De
vondst van de Grote vos zorgt naast de aangetroffen
vleermuizen voor een hoogtepunt in de controleronde.
Frans Bosch
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Vondst van de Flapsporige
doolhoftruffel in het
Ambstbos
Het is erg prettig als je zelf niet zo goed ter been bent,
dat anderen je dan verrassen met bijzondere vondsten. Jenneke Kamphuis is er daar één van en als ik
een mailtje van haar krijg is het steevast iets bijzonders. Begin oktober meldde zij dat ze een truffel gevonden had in het Ambtsbos (zie bij waarnemingen)
en stuurde er een foto van op. Het Ambtsbos is een
onderdeel van het Gelders Landschap en ligt vanaf
Heerde net over de snelweg aan de rechterkant. De
Okerkleurige vezeltruffel wordt er in de herfst regelmatig gevonden. Ditmaal ging het duidelijk om een andere soort. Ik ben er met haar naartoe gegaan om foto’s
te maken en er een paar te verzamelen voor onderzoek.

gelijk een juiste keuze te maken. De onvolprezen Verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl) laat
slechts één stip zien, maar dat is niet geheel juist. In
totaal zijn er 4 vondsten gedaan. Nog even over de
vondst zelf.
De truffel lijkt van binnen een labyrint alsof ze op een
ingewikkelde wijze in elkaar opgevouwen is. Aan de
binnenzijde op de wanden zitten de voor ascomyceten
zo bekende buisjes (asci) waarin in dit geval 8 sporen
in elke ascus zitten.

Foto Menno Boomsluiter - Ascus met sporen

Bij ascomyceten worden de sporen bij rijpheid onder
hoge druk naar buiten gespoten maar dat heeft bij een
truffel geen enkele zin. De sporen zouden alleen de
volgende wand van het eerder beschreven labyrint bereiken. De buisjes lossen in dit geval op en kunnen
een kenmerkende geur afgeven die een groot of klein
dier kunnen aantrekken. Deze eet de truffel en de sporen worden elders uitgepoept om de cyclus weer opnieuw te beginnen. De truffel heeft daarom ook waarschijnlijk de dikke harde flaporige sporenwand.

Foto Menno Boomsluiter - Flapsporige doolhoftruffelzwam

Thuisgekomen begon het microscopisch onderzoek.
Truffels zijn eigenlijk aangepaste paddenstoelenvormen en vrijwel elke paddenstoelenfamilie kent wel enkele soorten. Er zijn soorten die melken als melkzwammen en zelfs soorten die blauw worden bij het
doorsnijden als een Heksenboleet. Grofweg vallen de
truffels in twee groepen uiteen.
De echte truffels, waartoe ook de dure eetbare truffels
behoren en de onechte. De echte truffels horen bij de
ascomyceten waartoe ook de bekerzwammen behoren.
Tijdens mijn onderzoek werd al snel duidelijk dat het
hier om een heel zeldzame echte truffel ging. Ze behoort tot de familie van de kluifzwammen.
Alle boeken werden uitgeplozen en uiteindelijk werd
ook internet afgestruind.
De sporen hadden een heel bijzondere vorm maar
daar bleken twee soorten voor in aanmerking te
komen. Dankzij een artikel uit Coolia van G.A. de Vries
† ,de grote truffelkenner van Nederland, werd het mo-
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Foto Menno Boomsluiter - Spore van Flapsporige doolhoftruffel

Belangrijke truffeleters zijn in de eerste plaats de eekhoorn (pers. med. R.Walleyn †), muizen, slakken en
kleine bodemdieren. Of wilde varkens ook naar deze
truffels zoeken is niet bekend. Ze hebben althans deze
vindplaats ongemoeid gelaten.
Gebruikte literatuur:
British Truffles: A Revision of British Hypogeous Fungi.
David N. Pegler, B M Spooner, T W K Young
Een vergelijkend onderzoek van de Olieboltruffel
(Hydnotria michaelis) met Hydnotria cubispora en de
voor Nederland nieuwe soort Hydnotria confusa. Coolia 45(4): 201-204.
Wetenschappelijke Mededelingen 88, De fungi van
Nederland 3 Hypogae. G.A.de Vries, blz. 14Nordic ascomyceten Vol.1 blz. 80-81.
Menno Boomsluiter
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Waarnemingen
Bijzondere vondsten van paddenstoelen
Op 3 oktober in het Ambtsbos (bij Heerde) zag ik iets
net boven de grond uitkomen, wat ik niet thuis kon
brengen. Ik heb er een foto van gemaakt , maar ook
na diverse bronnen te raadplegen kwam er geen oplossing.
Toch maar een exemplaar opgehaald, (er waren daar
meerdere) en Menno Boomsluiter gaf als eerste de oplossing van deze onbekende vondst: het was de Olieboltruffel, zzz zeldzaam.
Prachtig resultaat natuurlijk, maar enkele dagen later
werd dit aangepast : het was de Flapsporige doolhoftruffel: NOG ZELDZAMER. Deze truffel is in Nederland
maar enkele keren waargenomen en deze nieuwe
vondst is de eerste na 2001!!

Aan de rand van het Ambtsbos vond ik nog kleine
paarse knolletjes die later gewone hoeden kregen: de
Paarse Galgordijnzwam, alweer geen alledaagse verschijning. 2019 is wel een heel bijzonder paddenstoelen jaar geworden op deze manier!!
Jenneke Kamphuis

Paarse Galgordijnzwam

Flapsporige Doolhoftruffel

Op 11 oktober eventjes op de fiets naar de Dellen,
(eerst nog langs de kiosk omdat daar inktviszwammen
zouden staan en die ook inderdaad gevonden), daar
zag ik kleine boleten met een erg lichte kleur bij een
Lariks. Ik had geen idee welke boleten het waren,
maar het bleken Grauwe Ringboleten te zijn, alweer
een zeer zeldzame soort.

Grauwe Ringboleet
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Kamsalamander
Van Ad Smulders (Coördinator Archeologiewacht Epe
(& Apeldoorn) kregen wij deze foto toegestuurd die zijn
gemaakt door Loes Schouten.
Deze Kamsalamander is gevonden op de meest zuidelijke grafheuvel van het Rollekootseveld (in de hoek
tussen de Wildweg-Gortelseweg Vaassen). Het was tijdens een werkmiddag van de Archeologiewacht Epe
bij het afharken/verschralen van het gemaaide gras op
deze grafheuvel door Fer Jantzen (bekend van AmbtEpe en Bekenstichting).

Kamsalamander
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Foto's Henk van Woerden, genomen tijdens de excursie in Epe (Majuba) van 25 oktober.
Bij de kiosk van de schaapskooi aan de Elburgerweg
in Heerde zijn dit najaar bijzonder paddenstoelen gezien. Op de grond van het terras liggen houtsnippers
en dit blijkt de ideale groeiplaats voor de Inktviszwam.
Een heel bijzondere en kleurrijke soort.
Ruig elfenbankje - Trametes hirsuta

Zilversteelzwavelkop - Hypholoma dispersum

Inktviszwam bij de Schaapskooi te Heerde - Clathrus archeri
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Kleverig koraalzwammetje - Calocera viscosa

Inktviszwam bij de Schaapskooi te Heerde - Clathrus archeri
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Paarse knoopzwam - Ascocoryne sarcoides

Plooivlieswaaiertje bovenkant - Plicaturopsis crispa

Plooivlieswaaiertje onderkant - Plicaturopsis crispa

Okergele korrelhoed - Cystoderma amianthinum

Okergele korrelhoed - Cystoderma amianthinum
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Colofon

Agenda

Over Natuurklanken
Natuurklanken is het afdelingsblad van de Koninklijke
Vereniging voor Veldbiologie (KNNV) afdeling EpeHeerde. Het wordt verspreid onder de leden en verschijnt vier maal per jaar.
De vereniging heeft als doel:
• het vermeerderen van de kennis van de natuur in de
ruimste zin van het woord en het verbreiden van deze
kennis;
• het aankweken van de belangstelling voor en liefde
tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden
doch ook buiten de vereniging;
• het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming; in het bijzonder in Nederland doch ook daarbuiten.

12 januari Nieuwjaarswandeling en receptie

Redactie en digitale kopij
redactie@epe-heerde.knnv.nl
Mariet van Gelder
Lita Keuskamp
Kopij naar: redactie@epe-heerde.knnv.nl
Sluitingsdatum kopij volgende Natuurklanken:
1 maart 2020.
Foto’s graag apart en in hoge resolutie.

7 maart Landelijke dag van de Vlinderstichting

24, 25 en 26 jan. Nationale telling Tuinvogels
27 januari Plantenwerkgroep - winteractiviteit
30 januari Werkgroepenavond
06 februari Algemene Ledenvergadering
13 februari Basiscursus Geologie en Gesteente
15 februari Paddenstoelen - excursie Schokland
24 februari Plantenwerkgroep - winteractiviteit

23 maart Insectenwerkgroep - avondbijeenkomst
30 maart Plantenwerkgroep - winteractiviteit

Coördinatie bezorging
Wim en Paula Bijlsma
Contributie en lidmaatschap
Leden € 27,50 per jaar
Huisgenootleden € 11,- per jaar
Leden van andere KNNV afdelingen € 10,- per jaar
Contributie betalingen steeds vóór 1 maart naar: Rabobank IBAN: NL69RABO0101.219.865 t.n.v.
penningmeester KNNV afd. Epe-Heerde, Weteringdijk
47, 8166 KS Emst
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit
schriftelijk te gebeuren vóór 1 november
voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar. Graag
opzeggingen, adreswijzigingen enz. berichten aan de
ledenadministratie.
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Foto Voorpagina
Porseleinzwam Henk van Woerden
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Indien onbestelbaar retour: Norelholtweg 4, 8161NA EPE

Foto Henk van Woerden - Grote keizerlibel Anax imperator

Foto Henk van Woerden - Kop Grote keizerlibel

Foto Henk van Woerden - Paardenhaartaailing
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