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

contributieverhoging

m.i.v. 2021 wordt de contributie verhoogd met
€ 2,50 voor leden en € 1,50 voor
huisgenootleden
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Boerenkrokus in de tuin van Margriet

Hans en Loes Schouten - Epe
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Foto Gerrit Jan van Dijk - Torenvalk en mannetje
Blauwe kiekendief ►concurrentie om de veldmuis
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Foto Margriet Maan
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Stuurpraat

Onderzoek Schaveren

We gaan als KNNV-afdeling Epe-Heerde een boeiende en spannende tijd tegemoet. Boeiend, omdat onze
prachtige natuur elke dag opnieuw verrast. Spannend,
omdat diezelfde natuur bedreigd wordt. Als nieuwe
voorzitter wil ik mij graag inzetten voor de leden, die elkaar op geweldige wijze helpen om natuur te ontdekken en te beleven. Tegelijkertijd ben ik zeer gemotiveerd om de natuur te helpen beschermen.
In dit nummer van Natuurklanken staat het verslag van
de laatste ALV van onze afdeling. Naast het overnemen van het stokje (een ware voorzittershamer!) van
Wietske van Apeldoorn, waren voor mij belangrijke
momenten de mooie woorden die Wim Oosterloo richtte aan Wietske en vervolgens de pluim die Wietske namens het bestuur uitdeelde aan Wim. Fantastisch hoe
beiden zich jaar-in jaar-uit op geheel eigen wijze inzetten voor onze vereniging.

Eind 2019 is het rapport over het onderzoek naar flora
en fauna bij Schaveren van onze afdeling verschenen.
Van het rapport is enkel een digitale versie beschikbaar, die op onze website te vinden is. Reden is dat
hiermee een flinke besparing van papier plaatsvindt,
gezien de omvang van het rapport (166 pagina’s).
Twee jaar lang (2016 en 2017) hebben alle werkgroepen van onze afdeling data verzameld in Schaveren.
Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd.
In 2016/2017 zijn veel meer soorten aangetroffen dan
in 1985. Dit is een gevolg van de veel uitgebreidere
onderzoeksopzet in 2016/2017 en niet van een sterk
veranderde soortensamenstelling. Ondanks deze verschillen is toch de conclusie te trekken dat een aantal
"kritische " soorten zijn verdwenen.
Veel van de aangetroffen flora- en faunasoorten betreffen algemene soorten, toch komen ook nog vrij veel
zeldzame soorten voor en een redelijk aantal "rodelijst"-soorten.
In het onderzochte gebied springen een aantal gebiedjes er in positieve zin uit wat betreft de ecologische
waarde, namelijk de Woesterberg, de retentievijvers
aan de oranjeweg, de heideveldjes en ’t Rengel. Met
voor alle gebieden een aantal maatregelen is de ecologische waarde nog verder op te krikken. We zullen
hierover contact opnemen met de eigenaren van de
betreffende gebieden.
Naast contact met de eigenaren hebben we ook het
plan om bewoners van het gebied te informeren over
onze resultaten en adviezen.
Wim Oosterloo

Hartverwarmend was de grote respons op mijn oproep
om mij te e-mailen over zaken die de aandacht van het
landelijk bestuur verdienen. Daar spreekt een grote
betrokkenheid uit van de leden bij het reilen en zeilen
van zowel onze afdeling als de landelijke KNNV. We
komen er nog op terug, maar één ding staat voor mij
vast: de KNNV is een heel bijzondere natuurvereniging.
Ik ga hier verder niet terugkijken op al het moois dat
zich binnen de vereniging heeft afgespeeld. Wel wil ik
aandacht vragen voor hét Gelders thema van de
KNNV in 2020: biodiversiteit. Van Wim begrijp ik dat
onze werkgroepen al heel ver zijn in het organiseren
van inspirerende 1000-soortendagen op 15 t/m 17 mei
op camping de Helfterkamp in Vaassen. Het programma lijkt door zowel inhoudelijke diversiteit als speelse
aandacht voor biodiversiteit interessant te worden.
Freddy Brugmans

Foto Wim Oosterloo - Woesterberg met doorkijk naar
het Wisselse Veen

< Foto Margriet Maan - Weidegeelster bij de kerk
in Terwolde
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Verslag Algemene Ledenvergadering
Verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Epe-Heerde op 6 februari 2020 in "De Regenboogkerk" te Epe.
Aanwezig: 25 leden, inclusief het bestuur
Bestuur: Wietske van Apeldoorn (voorzitter), Ron Roovers (penningmeester), Jenneke Kamphuis (algemeen lid),
Wim Oosterloo (Algemeen lid), Yvonne Zeegers (Secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Gerard Plat, Annemieke van Loon, Mariet van Gelder, Wim en Paula Bijlsma, Hetty
Verstraaten, Ger Breman, Elly ter Stege, Erik Murris , Marjan Snoek
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Voor de pauze zal de agenda worden afgehandeld. Na de pauze verzorgt de heer Mulderij, Vakspecialist Groen
van de gemeente Apeldoorn, een lezing over het bermbeheer in Apeldoorn.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 februari 2019
Zie verslag in Natuurklanken 2019 – nummer 2, bladzijde 5 t/m 7
Geen opmerkingen. Verslag wordt verder goedgekeurd.
3. Bestuursverkiezing
a. Wietske van Apeldoorn is aftredend als voorzitter. Ze heeft de afgelopen 6 jaar met heel veel plezier de voorzittershamer gehanteerd. Ze memoreerde kort hoe deze periode was voor haar.
Freddy Brugmans is voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten.De vergadering gaat akkoord met deze benoeming.
Wim Oosterloo richt het woord tot Wietske en typeert haar als: enthousiast, energiek, overal present, bevlogen,
duidelijke mening, betrokken, aanwezig, actief, eerste die komt- laatste die gaat, punctueel, controle, kritisch,
vasthoudend, zakelijk en gezellig. Maar vooral verbindend.
Tenslotte de woorden: heel veel dank aan Wietske !!!
b. Yvonne Zeegers (secretaris) is aftredend en herkiesbaar.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming.
Na een korte introductie neemt Freddy, als voorzitter, de vergadering over.
4. Algemene Mededelingen
a. Afdelingspluim
Binnen het bestuur is besloten om de afdelingspuim uit te reiken aan Wim Oosterloo. Het is niet de gewoonte
om iemand uit het bestuur extra in het zonnetje te zetten, maar Wim heeft zulk ongelofelijk veel en goed werk
gedaan, met name op gebied van Natuurbeheer en Natuur- bescherming dat hij een pluim verdiende. Hij is de
organisator van de maandelijkse wandelingen. Genereert inkomsten voor de KNNV o.a. door zijn activiteiten bij
camping De Helfterkamp. Rapport Schaveren is verschenen. Dank aan Wim voor al het mooie werk de afgelopen jaren.
b. Landelijke- en Gewestelijke KNNV
De beleidsraad zal op 15 februari 2020 worden gehouden. Ron Roovers zal met Freddy de vergadering bijwonen. Freddy is benieuwd naar de betrokkenheid van de afdelingen met het hoofdkantoor en doet een oproep
aan de leden om input te leveren. Hierover zal naar de leden een mail worden gestuurd.
Margriet Maan vraagt om in de Beleidsraad door te geven dat de cursussen vanuit KNNV Zeist heel goed zijn en
om hier vooral mee door te gaan.
5. Jaarverslag 2019 – Natuurklanken 2020 nummer 1 – bladzijde 5 t/m 9
Verslag wordt goedgekeurd.
Freddy benadrukt het belang van de kostenbesparing die verkregen wordt als meer leden de Natuurklanken digitaal ontvangen.
6. Financiën
a. Verslag Penningmeester 2019
Ron Roovers geeft een duidelijk beeld van de Financiën.
Opmerkelijk is de € 0,48 rente van de Rabobank en de € 200,00 bankkosten.
Nog steeds zijn er zorgen over het niet betalen van contributie door een aantal leden. Als lid 1 niet betaalt, dan
zal dag bedrag door 4 betalende leden moeten worden goedgemaakt. Voorstel is om een eenmalige automatische incasso uit te voeren.
Loes vraagt uitleg betreffende het bedrag voor bezorgkosten. Dit blijken nog kosten voor postzegels te zijn.
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Er is verder een vrijwillige bijdrage van leden opgevoerd, voor de kosten van het ontvangen van een gedrukt
exemplaar van Natuurklanken.
b. Kascommissie
Opmerkingen/advies van de kascommissie:
Contributie: de ledenlijst moet worden geüpdatet. Het is niet altijd goed te zien van wie de bedragen afkomstig
zijn.
In het Huishoudelijk Reglement moet duidelijk worden omschreven wat de gevolgen zijn van het niet op tijd voldoen van de contributie. Advies: koppelen aan automatische incasso of uiteindelijk royeren.
Ook het afgeven van een volmacht zal omschreven moeten worden. Dit in verband met eventuele juridische gevolgen.
De kascommissie, gevormd door Herman Snoek en Arrienne Bosch, heeft de stukken gecontroleerd en goed
bevonden. Decharge wordt verleend. Met dank aan de kascommissie.
c. Begroting 2020
Conclusie : We staan er niet zo heel slecht voor.
d. Aanpassing contributie
Het volgend jaar zal de contributie verhoogd worden met € 2,50 voor leden en € 1,50 voor huisgenootleden.
(Dus de contributie bedraagt dan € 30,-- voor een volwaardig lid en € 12,50 voor huisgenootleden)
e. Benoeming nieuwe kascommissie
Voor 2020 is nog geen nieuwe kascommissie aangesteld. Wenselijk is een commissie bedstaande uit 3 personen.
Alle stukken zullen op de site worden geplaatst.
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 4 april 2020
Freddy zal deze vergadering bijwonen. Verder meldt Herman Snoek zich aan.
8. Bijstelling Meerjarenplan en goedkeuring Jaarplan 2020
Beide zijn terug te vinden op de site. Geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering.
Met dank aan Wim voor het opstellen van deze plannen.
9. Activiteiten
a. Jaarplannen werkgroepen
De jaarplannen 2020 van de werkgroepen zijn terug te vinden op de website.
b. Gezamenlijke activiteiten
Extra aandacht voor de 1000 soortendagen op 15, 16 en 17 mei 2020 – locatie Helfterkamp in Vaassen.
Vitens heeft een verzoek gedaan om een 4-tal terreinen te inventariseren.
Verdere informatie is altijd terug te vinden op de website.
10. Communicatie (Natuurklanken, website, Facebook)
Verzoek van Ron, wie wil ook berichten van de KNNV op Facebook zetten?
Verzoek van Yvonne: Wie wil de redactie Natuurklanken versterken? Graag meer foto’s sturen.
11. Rondvraag
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend. Geen andere vragen vanuit de vergadering.
12. Pauze
13. Presentatie Bermbeheer
Een boeiende presentatie door de heer Mulderij, over het groenbeheer – bermbeheer van de gemeente Apeldoorn.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 22.30 gesloten en de voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan
deze vergadering.
Yvonne Zeegers, secretaris

Attentie coronacrisis
Om te weten of de geplande activiteit doorgaat, raadpleeg de website of neem contact op met de betreffende werkgroep.
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Algemeen Programma
18 april 2020: Excursie door het Renkums Beekdal
De lezing van Wim Braakhekke op 11 maart wekte 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 afd. 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. Zie voor meer informatie en evt.
carpooling onze website.
7 april 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
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 korte beschrijving van
de wandeling.
5 mei 2020
Wandelen met Wim
4 juni 2020
Wandelen met Wim
7 juli 2020
Wandelen met Wim
Nadere informatie staat t.z.t. op de website.

Programma 1000
soortendag
Voorlopig programma 1000-soortendagen KNNV EpeHeerde 15 t/m 17 mei 2020
De 1000-soortendagen vinden dit jaar plaats op camping De Helfterkamp aan de Gortelseweg 24 in Vaassen. Alle inventarisaties en excursies starten op het
plein tussen de receptie en de kantine van de camping.
Voor sommige excursies is aanmelding verplicht i.v.m.
het maximale aantal deelnemers.
Bezoekers van buiten de camping moeten zich aan de
regels houden van de camping. Bijv.wat betreft parkeren van de auto. Kom zo veel mogelijk op de fiets of
via carpool!
De weergave ‘excursie/inventarisatie’ betekent dat de
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gebruikelijke inventarisatie plaatsvindt, maar dat er
daarnaast volop gelegenheid is voor minder- of geen
deskundigen om vragen te stellen en/of toelichting te
krijgen. Omdat overal ‘excursie/inventarisatie’ of ‘excursie’ staat, zijn alle activiteiten door iedereen met of
zonder kennis bij te wonen.
Kijk voor definitieve programma op de website:
www.knnv.nl/epe-heerde
Vrijdag 15 mei 2020
13.30 – 15.30 uur. Excursie/inventarisatie
paddenstoelen, georganiseerd door de werkgroep
paddenstoelen, in de buurt van de camping. Als er
aansluitend geen activiteiten van andere werkgroepen
plaats vinden kan het uitlopen tot 16.00 uur.
20.00 uur. Excursie/inventarisatie nachtvlinders
met lampenopstelling op en/of rond de camping (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
zaterdagmorgen gedetermineerd.
Zaterdag 16 mei 202
10.00 – 13.00 uur
Excursie landschap en cultuurhistorie.
Korte presentatie over geologische en cultuurhistorische aspecten van het gebied rondom De Helfterkamp, gevolgd door een wandeling langs (sporen van)
stuwwalvorming, stuifduinen, grafheuvels, raatakkers,
urnenveld, ijzerkuilen en sprengenkoppen. Onderweg
kunnen we gesteente verzamelen voor de 1000-soortenlijst. Excursieleider: Tjada Amsterdam (coördinator
werkgroep geologie en landschap). Graag aanmelden
vooraf i.v.m. max. aantal deelnemers Kroondomein.
10.00 – 15.00 uur. Excursie/inventarisatie insecten,
onder leiding van Gerard Plat
10.00 – 10.30 uur. Op naam brengen van
nachtvlinders die de avond ervoor verzameld zijn.
11.30 – 12.00 uur. Dagvlinders. Na een korte uitleg
trekken we het veld in om vlinders te zoeken en op
naam te brengen
12.30 – 13.00 uur. Libellen. Na een korte uitleg trekken we het veld in om libellen te zoeken en op naam te
brengen
13.30 – 14.00 uur. Waterdieren. Na een korte uitleg
gaan we naar de poel om waterdieren te vangen en op
naam te brengen
14.30 – 15.00 uur. Spreekuur insecten. Neem de insecten, die je gevangen hebt, mee om ze op naam te
laten brengen en om leuke bijzonderheden te horen
van de deskundigen.
15.30 – 16.00 uur. Bodemdieren. Na een korte uitleg
trekken we het veld in om bodemdieren te zoeken en
op naam te brengen
14.00 – 16.00 uur. Excursie/inventarisatie planten
onder leiding van Wietske van Apeldoorn en Ger Bre-
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man op het terrein van de camping en eventueel (als
er nog tijd is) langs de Emmalaan (met behulp van
sleutel zij-ingang camping).
16.30 – 17.00 uur. Evaluatie. Bij droog weer buiten en
bij slecht weer in de kantine van de camping
19.00 – 20.00 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, en vertelt over de samenstelling en herkomst van de stenen.
21.30 – 23.00 uur. Excursie/inventarisatie
vleermuizen in de buurt van de camping (o.l.v. Frans
Bosch). Het echolocatiegeluid van vleermuizen is met
behulp van een batdetector te horen. We gaan wandelen op en in de buurt van de Helfterkamp op zoek naar
de aanwezige vleermuizen.Deelname maximaal 20
personen. Aanmelden (verplicht) via fransbosch@gmail.com
Zondag 17 mei 2020
10.00 – 13.00 uur Excursie sprengen en beken. Een
wandeling van ongeveer 6 km vanaf de camping naar
Niersen. Onderweg is er uitleg over de cultuurhistorie
van sprengen en beken, hydrologie, waterkwaliteit,
flora en fauna van sprengen en beken, kenmerken en
verschillen tussen sprengen en beken, etc. Excursieleider: Wim Oosterloo. Aanmelden i.v.m. max. aantal
deelnemers (vanwege regels Kroondomeinen).
Wim Oosterloo

Foto Henk van Gelder - Buizerd
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Programma
Plantenwerkgroep

OPMERKINGEN:
Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie.
Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving:
altijd loep en flora meenemen!
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.
HET NIEUWE STREPEN – Zo mogelijk proberen we
± 1x per maand een afspraak te maken om op een
(mid)dag een hok te gaan inventariseren voor HET
NIEUWE STREPEN
INLICHTINGEN: Egbert de Boer, tel. 0578 – 57 22 92,
e-mail edeboer008@planet.nl
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Programma
Insectenwerkgroep
In 2020 gaan we elke maand hetzelfde natuurgebied
bezoeken. We lopen dan elke keer dezelfde route en
krijgen op die manier een mooi inzicht wat er in dat gebied leeft. Gekozen is voor het Vossenbroek.
Het schema ziet er als volgt uit:
1x per 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 Wiemanstraat. Op
dinsdagavond wordt per mail doorgegeven over wel/niet doorgaan i.v.m. de verwachtte weersomstandigheden. Bij twijfel kun je ook bellen.
Algemene excursies
Op verschillende plaatsen aandacht voor 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 excursies naar
Kroondomein voor Bosparelmoervlinder en Tauvlinder
en eventueel ook voor de Kleine heivlinder
in het Kootwijkerzand.
Alle excursies beginnen om 11.00 uur en het startpunt
moet nog gepland worden.
Nachtvlinders
Aan de vooravond van de 1000 soorten dag, 15 mei.
Volg de website voor het juiste tijdstip.
Gerard Plat

Foto Joke van Litsenburg - Judasoor in Kloosterbos

Programma
Paddenstoelenwerkgroep
Helaas kon vanwege het weer de excursie op
15 februari niet doorgaan. We kijken nog of we in het
voorjaar naar Schokland kunnen gaan.
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, als deze aan de
orde zijn.
Inventarisaties
1000 soortendag Vaassen
Kloosterbos
Molecaten
Infiltratieveld Vitens Dellenweg
Welna
Ambtsbos
Motketel
Majuba
Paleistuin 't Loo
Natuurpad Heerde publieksexcursie
Hoogwatergeul
Ossenstal
Avondbijeenkomsten
Determinatie
22-09-20
Determinatie
13-10-20
Determinatie
03-11-20
Microscopie*)
19-05-20
Microscopie*)
24-09-20
Microscopie*)
06-10-20
Microscopie*)
27-10-20
Microscopie*)
01-12-20

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
23-10-20
01-11-20

*) alleen voor leden met microscoop
Herman Snoek
Foto Jan Borst - Breedbandhuismoeder
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Programma Geologie en
Landschap
In maart en april zijn de activiteiten van de geologiewerkgroep gelijk aan die van de afdeling: woensdag 11
maart de lezing over het Renkums Beekdal, zaterdag
18 april de wandelexcursie door het Beekdal.
Meer informatie: zie Algemeen programma in deze
Natuurklanken of www.epe-heerde.knnv.nl.
In mei leveren we als geologiewerkgroep
vanzelfsprekend ons aandeel in het programma van
de 1000 soortendag, die dit jaar een breed natuurweekend wordt (vrijdag 15 t/m zondag 17 mei) op
camping De Helfterkamp in Vaassen. We houden in
elk geval op zaterdag 16 mei een wandeling door cultuurhistorisch landschap, langs onder meer raatakkers,
grafheuvels, urnenveld, en verzamelen onderweg stenen als bijdrage aan de soortenlijst. Vooraf aan de
wandeling wordt een powerpoint demonstratie gegeven over het ontstaan en het cultuurhistorisch gebruik
van het gebied.
Daarnaast proberen we nog een aantal leuke en/of interessante activiteiten te ontwikkelen voor KNNV-ers,
(jeugdige) campinggasten en andere belangstellenden. Ideeën zijn er al wel, maar op dit moment is nog
niet duidelijk hoe we die kunnen ‘bemannen’. Hou
begin mei de afdelingswebsite in de gaten en je weet
wat er allemaal gaat gebeuren dat weekend.
Op zaterdag 13 juni gaan we naar Schokland. We bezoeken er het museum (over ontstaan en historie van
het eiland in de Zuiderzee), de resterende kerk en bebouwing in de Middelbuurt, en iets verderop de
Gesteentetuin met bezoekerscentrum, waar groot en
klein materiaal ligt dat in het Saalien met het landijs is
meegevoerd en op Schokland is achtergebleven. Voor
info over tijdstip en locatie van vertrek: zie agenda op
www.epe-heerde.knnv.nl.
Tjada Amsterdam

Foto Tjada Amsterdam - Stenen liggen voor het oprapen
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Waarneming
Middelste bonte specht, 7 januari, Bakhuisbos,
Heerde.
De middelste bonte specht is vrij zeldzaam in
Nederland maar wel bezig met een lichte opmars.
Hij is iets kleiner dan de grote bonte specht. De middelste heeft een wit gezicht en zowel man als vrouw
hebben een rode pet, de broek is roze/rood. Dit roze/
rood was ook dat mijn aandacht trok toen ik deze
specht vanuit het raam op het vetblok zag. Voor mij de
eerste waarneming van deze soort en dan ook nog in
eigen tuin. Prachtig dit!
Jenneke Kamphuis

Foto Jenneke Kamphuis - Middelste bonte specht
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Velduilen en roofvogels in
de broekgebieden van
Heerde
2019 was een bijzonder jaar voor roofvogels in
Heerde! Veel vogelaars hebben genoten van de aanwezigheid van uilen, roofvogels en veldmuizen.
Dit verslag is een weergave van een uitgebreider verslag van waarnemingen dat op de website van de
KNNV geplaatst is. Voor de beschrijving van de broekgebieden en het weidevogelonderzoek in het
Wapenveldsche Broek verwijs ik naar het verslag op
de website.

Overzicht van de broekgebieden in Heerde. De waarnemingen
van de uilen en de roofvogels werden vnl. verricht in de
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (lichtgroen gekleurde zone
tussen de twee dijken)

Waarnemingen 2018 en 2019
Natalie van Dijk zag op 5 november een Velduil ten
noorden van de Ziebroekseweg. Op 18 november
zagen uw scribent en overige vogelaars vijf jagende
Velduilen in het Zijbroek en het Vorchterbroek. Via
waarneming.nl werden meerdere vogelaars deelgenoot van de aanwezigheid van jagende Velduilen in de
omgeving van Vorchten. Medio december is het team
van waarneming.nl gevraagd geen waarnemingen
meer te publiceren. Gedurende de periode van vijf november 2018 tot eind december 2018 verbleven maximaal vijf Velduilen in genoemde broekgebieden, vervolgens steeds twee exemplaren in het Zijbroek. Vanaf
medio februari tot begin april verbleven onregelmatig
vier exemplaren die ook druk baltsten (waargenomen
door Matthijs Bootsma, Gerrit Jan van Dijk, Jan Borst
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Gerrit Jan van Dijk - jagende Velduil

en Adrie Hottinga en vele andere vogelaars).
Waarnemingen 2019
Begin januari 2019 werd ook duidelijk dat, evenals in
overige delen van Nederland (vnl. Friesland), veldmuizen de grasmat teisterden. In het Zijbroek en Vorchterbroek werd de aanwezigheid van veldmuizen goed
zichtbaar, gelet op de honderden muizengaten en de
dagelijkse aanwezigheid van Blauwe kiekendieven,
enkele tientallen Blauwe reigers, vele tientallen
Buizerds en circa 100 Grote zilverreigers; evenals ook
een Ruigpootbuizerd, onregelmatig
enkele Slechtvalken en niet te vergeten veel Torenvalken. Regelmatig zijn zes vrouwtjes Blauwe kiekendieven en twee mannetjes Blauwe kiekendieven waargenomen. Vanaf medio maart zagen we baltsvluchten
van Velduilen boven het perceel van agrariër Spruyt in
het Zijbroek. Dit perceel werd vanaf medio maart extra
in de gaten gehouden. Op drie en vier april zien Jan
Borst, Gerrit Jan van Dijk en uw scribent regelmatig
een Velduil met een veldmuis in het perceel van agrariër Spruyt. Op vier en vijf april was een mannelijke
Steppenkiekendief in het gebied en op vijf april zag
Jan Borst dat een Velduil deze Steppenkiekendief achtervolgde.
In diezelfde maand zagen we een Smelleken jagen in
het Zijbroek, waren er regelmatig Bruine kiekendieven
en werd ook een jagende Grauwe kiekendief waargenomen. Alle in Nederland voorkomende Kiekendieven
werden tijdens de vele observaties van Velduilen in het
Zijbroek en Vorchterbroek en in mindere mate in het
Wapenveldsche Broek waargenomen. In diezelfde periode waren ook veel Ooievaars aanwezig die veldmuizen verschalkten en niet broedende Ooievaars zagen
we ’s avonds op de pastorie en de kantelen van de
kerk in Vorchten hun slaapplaats innemen.
Vrijwel iedere namiddag/avond waren de Velduilen in
het Zijbroek en het Vorchterbroek aanwezig, jagend en
ook baltsend. Op 16 april zagen we vijf Velduilen en
vond ook prooiafgifte plaats in de percelen aan de
noordzijde van de Ziebroekseweg. Percelen waarvan
we dachten dat zich daar een broedpaar ging vestigen.
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Vervolgens zagen we tot 23 april enkele exemplaren
en op 23 april werden er ’s avonds zowel in het
Zijbroek als in het Vorchterbroek zeven exemplaren
waargenomen. Deze avond werden deze exemplaren
vnl. gezien in het Vorchterbroek in de percelen aan het
eind van de doodlopende Ziebroekseweg (percelen
Nooteboom met uitgestelde maaidatum) en thv. de
Nijoeversweg (in de percelen met verlengde maaidatum van de Jan Nienhuis Vereniging).
Omdat de leden van de vogelwerkgroep van de KNNV
afdeling Epe – Heerde benieuwd waren waar zich
eventueel één of meerdere broedparen zouden vestigen, hebben wij Cor Heidenrijk, coördinator weidevogelbeheer van de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom gevraagd om een drone in te zetten. Ons
verzoek werd gehonoreerd en het bedrijf van Peter
van de Brandhof was op 24 april om 6.00 uur aanwezig om met behulp van een drone eventuele nestlocaties op te zoeken. Als eerste locatie hebben wij het
perceel in gebruik bij agrariër Spruyt met behulp van
de drone onderzocht op de aanwezigheid van een
nestlocatie van Velduilen. Eén van de drone specialisten zag om 5.45 uur ook een Velduil vliegen in de
Ganzenweide in het noordelijk deel van het
Wapenveldsche Broek. De drone observatie liet in het
Zijbroek, in het perceel in gebruik bij agrariër Spruyt,
een opvliegende Velduil met vermoedelijk drie wegvluchtende kuikentjes zien. Via de VIJZ is met agrariër
Spruyt een contract afgesloten dat hij niet voor half juni
het grasgewas zou oogsten.
De financiering was geregeld met de provincie
Gelderland die zeer welwillend medewerking verleende voor de acute bescherming van zeldzame boerenlandvogels (budget zeldzame boerenlandvogels).
Omdat zich regelmatig Velduilen ophielden in de percelen van maatschap Nooteboom aan het einde van
de doodlopende Ziebroekseweg is op 1 mei om zes
uur weer onderzoek gedaan met een drone. Dit leverde alleen een vos, veel hazen en een broedende Kievit
aan de rand van een greppel op. De Kievit was erg
broedvast.
Op 11 mei om 11.00 uur werden de percelen gemaaid
en in het noordelijk perceel vloog een Velduil op voor
de maaimachine. Op 2 mei werd een Rode wouw op
trek gezien, een jagende Bruine kiekendief (vrouw) en
een tiental foeragerende Ooievaars in het perceel van
agrariër Riphagen, dat op die dag werd geïnjecteerd.
Omdat vrijwel iedere namiddag en -avond vogelaars in
het Zijbroek waren, zijn er veel waarnemingen verricht
Na jaren afwezigheid werd ter hoogte van het vliegveldje een zingende Veldleeuwerik waargenomen die
het enkele weken volhield.
Op 4 mei werden de percelen van Riphagen gefreesd
en geploegd en klaar gemaakt voor de teelt van aardappels. Op vijf mei werden drie Velduilen gezien; één
jagend boven het perceel van Spruyt en twee ex. jagend boven de percelen van maatschap Nooteboom.
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Er werden die avond 21 Ooievaars, 11 Buizerds, enkele Torenvalken en enkele vrouwtjes Blauwe kiekendieven waargenomen. Op zes mei werden ’s avonds twee
Velduilen waargenomen en in de middag op de percelen van maatschap Kraaijenbrink 40 Ooievaars, 30
Blauwe reigers en enkel jagende vrouwtjes Blauwe
kiekendieven.
Op 7 mei werd een jagende man Grauwe kiekendief
gezien (waarnemer Martin Bredewold), eveneens veel
Blauwe reigers, Ooievaars en Torenvalken. Er werden
nu veel waarnemingen van enkele Velduilen gedaan
ter hoogte van de dijkovergang over de Oostdijk voor
de ontsluiting van de percelen van agrariër Martijn
Hekkert. Ook werd regelmatig een Velduil op weidepalen gezien op het huisperceel van Hekkert ten noorden
van de Kerkweg. Hier bevond zich een perceel zomergerst waar in de directe omgeving de Velduilen jagen.
Op 13 mei werd via bemiddeling van Cor Heidenrijk
een drone ingezet van de agrarische natuurvereniging
Randmeerkust ( Jan Willem Schoonhoven en Jan
Slagboom) en werd op de overgang Oostdijk
(Nijoeversweg) en op de overgang Oostdijk van Hekkert gevlogen. Ook dit keer waren een aantal leden
van de vogelwerkgroep aanwezig. Deze drone is eigendom van Veluwe Collectief en wordt gebruikt door
agrarische natuurvereniging Randmeerkust en werd
gefinancierd via POP 3.
Er werden deze morgen geen Velduilen waargenomen; Martijn Hekkert werd ingelicht en hij kon het gras
gaan oogsten.
Op 17 mei werd in de ochtendschemering de landschapszone geïnventariseerd en riep een Kwartel in
het Zijbroek in één van de percelen van Kraaijenbrink.
Deze Kwartel werd later vaker gehoord. Gert Prins en
Frans Bosch zagen in de ochtendschemering tijdens
de broedvogelkartering in de landschapszone ter
hoogte van de brug aan het einde van de
Assendorperstraat een jagende Velduil.
Op 25 mei kregen wij een telefoontje van Cor
Heidenrijk dat in het Veesserbroek op 23 mei een
Velduil tijdens het maaien van het gras omhoog
schoot. Door de gebruiker van het betreffende perceel
(Chris van Werven) werd naar een nest gezocht en hij
vond drie eieren. Het perceel werd vervolgens vrijwel
helemaal gemaaid met uitzondering van (slechts) 15
meter rond het nest.
Op 26 mei vond overleg plaats met Cor Heidenrijk en
op 28 mei werd een raster geplaatst door Jacob van
Emst uit Hattem.
Slaapplaatsen
Interessante vragen voor waarnemers zijn o.a.: waar
slapen al deze predatoren die we waarnemen? Van
Blauwe reigers is bekend dat ze slapen in de uiterwaarden langs de IJssel onder andere in de
Buitenwaarden bij Wijhe en in de Welsumerwaarden
waar ook een broedkolonie is. Grote zilverreigers heb-
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ben een slaapplaats in de Buitenwaarden bij Wijhe. Er
overnachten er meer dan 100. Pleisterende Ooievaars
slapen in hoogspanningsmasten en op gebouwen en
Torenvalken slapen in de kerktoren van de NH kerk in
Vorchten en in de hoogspanningsmasten, maar ook in
gebouwen. Buizerds slapen op veel locaties in hoogspanningsmasten en in bomen in de directe omgeving
van de broekgebieden. Van Ransuilen is bekend dat
vaste slaapplaatsen gebruikt worden. In Vorchten
waren in 2018 en 2019 slaapplaatsen in tuinen in het
dorp. Waar slapen de Velduilen en de Blauwe
kiekendieven? Gelet op de vele waarnemingen slapen
de Velduilen in de ruigteranden langs sloten in de
broekgebieden en de Blauwe kiekendieven vermoedelijk op de Oldebroekse heide. Maar zeker weten we dat
niet, aangezien informatie over slaapplaatstellingen
van dit gebied ontbreken.
Waarnemingen 2020
Op 19 januari ziet en fotografeert Gerrit Jan van Dijk
om kwart over vier weer een Velduil in het Zijbroek en
op 23 januari ziet Margriet Hottinga een Velduil in de
berm ter hoogte van de Ziebroekseweg en overgang
Westdijk.
Op 25 januari ziet Adrie Hottinga om tien voor half vijf
een Velduil in de landschapszone die wordt opgejaagd
door een vrouwtje Blauwe kiekendief.
Op vrijdag 14 februari ziet Gerrit Jan van Dijk ook
weer twee Velduilen, in het Zijbroek. Ook worden door
enkele “vogel-fotografen” ter hoogte van de Oostdijk
twee Velduilen waargenomen. Gedurende de winter
worden vrijwel iedere dag meerdere Blauwe
kiekendieven waargenomen. Ook worden in februari ’s
avonds meerdere Ransuilen en Kerkuilen ter hoogte
van de Oostdijk waargenomen. Het waterschap Vallei
en Veluwe heeft in februari meerdere torenvalk-kasten
geplaatst. Het doel is om Torenvalken een broedplaats
te bieden en zo de muizen te bestrijden die de dijken
“begrazen”.
Epiloog
De eerste waarneming van een Velduil in het Zijbroek
in Vorchten bracht veel vogelaars op de been (in de
auto!) en heeft naast mooie foto’s vele uren plezier
aan het observeren opgeleverd. Er zijn nieuwe contacten gelegd tussen de agrarische natuurvereniging
Veluwe IJzelzoom en diverse agrariërs. Meerdere vogelaars hebben elkaar leren kennen en er zijn nieuwe
contacten ontstaan. Uit bijlage één blijkt dat jaarrond
de broekgebieden interessante vogelgebieden zijn,
waar veel vogelsoorten waargenomen worden. De ontwikkeling voor vogels in de broekgebieden heeft veel
potenties; wellicht dat de plannen voor een gewijzigd
landbouw systeem (kringlooplandbouw) hiervoor een
bijdrage kan gaan leveren. Wij hopen dat de provincie
Gelderland en de agrarische natuurvereniging VIJZ
goede resultaten kunnen boeken voor het afsluiten van
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overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer.
Voor de Velduilen liep het broedsucces niet goed af.
Wij vermoeden dat in beide gevallen predatie de oorzaak is van twee mislukte broedsels.
Adrie Hottinga

Minicursus geologie en
gesteente
De Minicursus geologie en gesteente mag een geslaagd experiment genoemd worden!
,,En?’’, wil cursusleider Bauke Terpstra aan het slot
van de zoekexcursie op het Hulshorsterzand van zijn
cursisten weten, ,,hoe hebben jullie de cursus ervaren?’’ Hij krijgt rake antwoorden. ,,Dat we er nog niet
veel van weten’’, stelt Ron lachend vast. ,,Dat ik nu
heel anders naar stenen kijk’’, beseft Ab. En verder opmerkingen als: leerzaam, mooi opgebouwd.
,,We hebben hier in elk geval met drie essentiële dingen kennisgemaakt’’, meent Bauke. ,,We hebben
noordelijk en zuidelijk gesteente kunnen vinden. We
hebben magmatisch-, omzettings- en afzettingsgesteente kunnen onderscheiden en we hebben twee
gidsgesteenten gevonden, stenen waarvan we weten
uit welk gebied ze komen: een rapakivi en een bruine
Oostzeeporfier. Wat je geleerd hebt, is vooral goed kijken.’’
Het is een geslaagde afsluiting van een dito experiment. Want zo mag je de minicursus geologie en gesteente best noemen. In navolging van de minicursussen van andere werkgroepen zette Bauke namens de
geologiewerkgroep ook zo’n korte cursus op stapel.
Een kwestie van zelf het wiel uitvinden, want kant-en-klare voorbeelden, toepasbaar voor onze regio, zijn
niet voorhanden. Geen sinecure, niet voor hem, en
niet voor de deelnemers. De cursisten moesten tijdens
de twee bijeenkomsten in februari flink aan de bak en
dat gold zeker voor de deelnemende niet-leden van de
geologiewerkgroep. Petje af voor hen!
Pittig dus, de lesstof die we als cursisten voorgeschoteld krijgen. Bij wijze van introductie vertelt ieder de
eerste avond zijn of haar verhaal over een zelf meege-

Foto Tjada Amsterdam
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brachte steen. Aan de hand van een powerpoint presentatie biedt Bauke in een notendop inzicht in het ontstaan en de bewegingen van de aardkorst, waarin gesteenten worden gevormd. Hij roert kort de grote geologische processen aan als plaattektoniek, ijstijden en
het transport van gesteente naar Nederland; schetst
de indeling van gesteenten naar hun ontstaansgeschiedenis en welke mineralen gesteentevormend zijn;
en illustreert bovendien zijn uitleg met mineralen en
stenen ‘in natura’, zodat je die ook even in je hand
kunt pakken. Het lijkt een onmogelijke opgave als hij
ons vraagt met de zo juist aangereikte kennis een portie stenen te rubriceren. Toch lukt dat aardig goed.
De tweede avond slaat aanvankelijk eenzelfde lichte
paniek toe, als Bauke de cursisten in groepjes een
aantal taken voorlegt. Op zes tafels ligt een opdracht
klaar om wijs te worden uit bakken vol stenen. Maar
ook nu weer komen de groepjes er dankzij de zoekkaarten en onderling overleg toch grotendeels uit. Het
dwingt ons goed te kijken en vergelijken.
De afsluitende excursie gaat naar het noordelijk deel
van het Hulshorsterzand, onder prima weersomstandigheden: droog, niet koud èn voldoende wind om het
zand daadwerkelijk te zien stuiven. Bauke en Freddy
geven een ‘flitscollege’’, de een over het ontstaan van
de zandverstuivingen op de Veluwe, de ander over het
ontstaan van windribbels in het zand waarna we uitzwermen over de uitgestrekte zandvlakte. In de uitgestoven vlaktes liggen de stenen voor het oprapen.
Daar proberen we de mooiste of meest bijzondere uit
te zoeken. Na een half uurtje leggen we de ‘oogst’ bij
elkaar. Een vondst van Arriënne spant de kroon: een
kleurige rapakivi, ooit met het landijs meegekomen
vanuit Finland. Verder een mooie mix van noordelijke
en zuidelijk gesteente: meegevoerd met het landijs,
resp. aangevoerd door de riviersystemen van Rijn en
Maas.
Ook een tweede zoekronde brengt iets bijzonders;
Tjada vindt een bruine Oostzeeporfier, van Zweedse
origine.
Dan nog even langs een echt grote veldkei, een
Ogengneis. Een wonder dat hij er nog ligt; zulke joekels zijn al eeuwenlang gewild om in je tuin te leggen.
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De cursisten gaan met bescheidener exemplaren naar
huis. Thuis nog maar eens goed bekijken.
Tjada Amsterdam

Foto Tjada Amsterdam - Speuren naar stenen op het
Hulshorsterzand

Foto Tjada Amsterdam - Een mooie, grote Ogengneis heeft op
het Hulshorsterzand de eeuwenlange verzamelwoede overleefd

● Volgend winterseizoen houdt de werkgroep geologie
en landschap opnieuw een minicursus, dan met landschap als thema.
Tjada Amsterdam
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Huismoeders

Project "ledemmer"

Wist u dat er in Nederland vijf soorten huismoeders
zijn? Waarschijnlijk niet, maar voordat u verder leest:
het gaat niet over wassen, strijken, poetsen, stofzuigen
of andere verzorgende taken, uitgeoefend door getrouwde dames, maar over nachtvlinders.
Tot voor kort dacht ik altijd als ik een Bruine nachtuil
met mooie oranjegekleurde achtervleugels zag: “ Oh,
dat is een Huismoeder” (Noctua pronuba) in het Latijn
geheten.
Met de vlinderval, een emmer met ledverlichting die
brand op een powerbank (led emmer) ving ik deze
vlinders zeer regelmatig. Het is dan ook geen zeldzame soort. Voordat je voor het nachtvlinderproject deze
waarnemingen doorgeeft moet je ze het liefst fotograferen en determineren. Vervolgens kijk je nog in de
Nachtvlindergids tot je zeker bent van de naam van de
gevangen vlinder. Met de foto’s die ik nam met mijn
mobiel en de invoer App van Waarnemingen.nl en natuurlijk ook door het beter kijken naar details zag ik dat
de stippen op de voorvleugel nog al eens verschilden
en soms ontbraken. De App gaf aan dat de gemaakte
foto voor 90% kans van een Volgeling was (Noctua
comes). Geen huismoeder maar wel een lid van dezelfde familie.
Tijdens het vangseizoen ving ik altijd wel een paar
huismoeders en als ik ze beter bekeek zag ik wel kleine verschillen zoals een brede zwarte band op de
oranje achtervleugel: de Breedbandhuismoeder
(Noctuafimbriata).
Later ving ik nog een Kleine breedbandhuismoeder
(Noctua janthina) en een Open-breedbandhuismoeder
(Noctua janthe). De Kleine huismoeder (Noctua
interjecta) heb ik nog niet waargenomen. Maar er moet
iets te wensen over blijven.
Gerard Plat

Binnen onze KNNV-afdeling zijn maar weinig leden die
veel van nachtvlinders weten.
Op dit moment zijn er veel hulpmiddelen en er is veel
informatie om op een betrekkelijk eenvoudige manier
meer te leren over deze soortgroep.
Een van de doelstellingen van de werkgroepen binnen
de KNNV is het uitbreiden van kennis, zowel binnen
als buiten de werkgroepen.
Een mooie manier hiervoor kan zijn om tijdelijk een
nachtvlinderwerkgroep op te richten.
Vervolgens:
• Schaft deze werkgroep een ledemmer aan bij de vlinderstichting.
• Deze ledemmer wisselt van plaats (afhankelijk van
het aantal deelnemers) om de paar dagen naar een
van de leden.
• Het is de bedoeling dat 1x in de 3 weken geteld
wordt, zo hebben we dan een aantal telpunten. Deze
cyclus in de vakantietijd onderbreken is geen probleem.
• Die officiële telling is niet moeilijk. De opgeladen powerbank moet aangesloten worden op de voeler waardoor de ledverlichting gaat branden zodra het donker
wordt Deze gaat vanzelf weer uit zodra het licht is.
Verder moeten gegevens over tijd, temperatuur, wind
enz. ingevuld worden.
• Hopelijk zitten er dan de volgende morgen vlinders in
of op de emmer.
• Hiervan maak je een foto met je mobiel. Er is nu een
goede App die bijna altijd kan aangeven welke vlinder
het is.
• Gelukkig hebben we 2 deskundigen die we ook altijd
kunnen raadplegen.
• We komen 1x per maand bij 1 van de deelnemers
om de vangsten enz. te bespreken.
• Wees niet bang dat je er vroeg uit moet, ik leg heel
vaak ’s morgens een handdoek over het geheel en bekijk het dan rond koffietijd.
• Ik heb al een paar keer het argument gehoord van “ja
maar ik weet niets van nachtvlinders”: juist dan is het
leuk om mee te doen.
Ik hoop dat een aantal van jullie zich aanmelden zodat
we met een leuk groepje aan de gang kunnen.
Lees evt. verder op de website van de vlinderstichting
de pagina over het nachtvlinderproject en nachtvlinderzaken.
Gerard Plat

Foto Jan Borst - Huismoeder
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De nieuwe Heukels'
Donderdagmiddag 13 februari. Twee uur.
Het Auditorium in NATURALIS in Leiden zit vol.
De gastvrouw begroet de aanwezigen. Ze spreekt haar
verbazing uit over het feit dat er meer dan 200 mensen
zijn afgekomen op de presentatie van een boekje. Een
luid geroezemoes stijgt op: de zaal ontploft bijna: een
boekje….? Een boekje …?
Al deze mensen zijn gekomen voor de presentatie van
de 24e druk van de Heukels’. En voor wie het niet
weet: voor deze mensen, floristen gaat het niet om een
‘boekje’.
De Heukels’, afkorting voor Heukels’ FLORA van
Nederland, is hèt determinatieboek voor de Nederlandse flora. En wie dat een boekje noemt, doet het te kort.
De eerste exemplaren worden aangeboden aan iemand van het ministerie van LNV (Landbouw Natuur
en Voedselkwaliteit) en aan iemand van het NIBI
(Nederlands Instituut voor Biologie). Leni Duistermaat
vertelt wat er allemaal bij kwam kijken voordat deze
Heukels’ klaar was. Gevolgd door drie lezingen:
Ton Denters (Stadsflora van de Lage Landen), Hans
Cornelisse (hoogleraar ecologie aan de VU: mijn
Heukels’ in de kreukels) en Onno Brinkkemper
(archeo-botanist).
De geschiedenis van de Heukels’ gaat terug naar
1883 met de uitgave van de Schoolflora voor Nederland. Noordhoff Uitgevers (voorheen Wolters-Noordhoff) claimt dat De Heukels’ de op-een-na-oudste uitgave in hun fonds is (alleen de Bos-atlas heeft een
nog langere geschiedenis).
Van de Heukels’ verscheen in 2005 de 23e druk, verzorgd door Ruud van der Meijden. Nu, 15 jaar later,
verschijnt er eindelijk een nieuwe bijgewerkte druk,
verzorgd door Leni Duistermaat. De verzamelde floristen hebben er lang op moeten wachten.
En in een periode dat de natuur volop in beweging is,
is er veel veranderd. En dat vindt zijn weerslag in deze
nieuwe Heukels’.
De nieuwe Heukels’ telt maar liefst 841 pagina’s (was
685). Dat komt o.a. door de toevoeging van maar liefst
500 soorten, waarvan 120 soorten als ingeburgerd
worden beschouwd. Een plant wordt pas als ingeburgerd beschouwd als de soort morfologisch goed herkenbaar is en zich gedurende drie opeenvolgende generaties op minimaal drie plaatsen heeft weten te
handhaven. Daarnaast is er een groep minder bestendige soorten (verwilderde soorten en adventieven): zij
zijn in een kleinere letter opgenomen. Verwilderde
soorten zijn cultuurgewassen die zich ook buiten akkers en tuinen weten te handhaven, planten die ontsnappen uit tuinen of planten die opslaan uit vogelvoer
en voedselzaad. Adventieven zijn planten die onopzettelijk door de mens uit andere streken zijn aange-
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voerd (vroeger met graan of wol, later via container-invoer, nu ook met vakantieverkeer en mediterrane kuipplanten).
De beschrijvingen van de planten worden ondersteund
door duizenden pentekeningen. Met opzet is niet gekozen voor foto’s, omdat foto’s nooit alle kenmerken kunnen weergeven.
Wat is er veranderd?
Allereerst een geruststelling: bijna alle Nederlandse
namen zijn gelijk gebleven. Maar Goudlork wordt Japanse lork en het geslacht Muizenoor wordt afgesplitst
van Havikskruid. Nederlandse namen worden in samenspraak met de Vlaamse floristen vastgesteld.
Wel zijn er opnieuw wijzigingen in de indeling van de
soorten. Vooral door veranderde inzichten, als gevolg
van moleculair onderzoek. En dat heeft tot gevolg dat
er ook weer wijzigingen zijn in de wetenschappelijke
namen.
Een voorbeeld van een andere indeling in families is
het samenvoegen van de Lookfamilie en de Narcisfamilie in één familie: de Narcisfamilie (Amaryllidaceae).
Hetzelfde geldt voor de Egelskopfamilie en de Lisdoddefamilie: samen de Lisdoddefamilie (Typhaceae). De
flora-gebruiker zal er weinig van merken.
Ook binnen geslachten is hier en daar iets veranderd.
Het geslacht Ganzenvoet (Chenopodium) telt in de
oude Heukels’ 16 soorten. In de nieuwe Heukels’ is dit
geslacht opgedeeld in 6 geslachten. Geen nieuws als
je wel eens in een buitenlandse flora hebt gekeken.
Hiervan komen in onze omgeving Melganzenvoet en
Stippelganzenvoet het vaakst voor. Zij vormen samen
het geslacht (Chenopodium) met nog enkele minder
bekende soorten. Daarnaast vormen
Zeegroene ganzenvoet en Rode ganzenvoet samen
een geslacht: Kale ganzenvoet
(Oxybasis). Korrelganzenvoet is een geslacht op zichzelf (Lipandra). En soorten die we kennen van onze
excursies langs de grote rivieren als Welriekende
ganzenvoet, Liggende ganzenvoet en Druifkruid vormen samen het geslacht Klierganzenvoet (Dysphania).
Ook binnen het geslacht Conyza zijn er wijzingen. Ze
worden (weer) ondergebracht bij Erigeron: Conyza
canadensis heet weer Erigeron canadensis. En de
Varkenskers-soorten worden ondergebracht bij Kruidkers: Kleine varkenskers (voorheen Coropus didymus)
heet nu Lepidium didymum.
Binnen enkele geslachten worden veel meer nieuwe
(onder)soorten onderscheiden: Bramen (Rubus) +66,
Rozen (Rosa) +21. En ook bij de Paardenbloemen
(Taraxacum), +8 worden (weer) meer (onder-) soorten
onderscheiden. Ook binnen de Teunisbloemen
(Oenothera) worden veel meer soorten genoemd. Het
is nog even afwachten of we daar bij het determineren
mee uit de voeten kunnen.
Een pluspunt zijn de vele opmerkingen (in een kleinere letter) bij de soorten. Ze helpen bij het juist onder-
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scheiden van de soort, of geven aanvullende informatie. Zo staat er bij Melganzenvoet in een opmerking informatie om Ganzenvoet-soorten te onderscheiden
van Melde-soorten. En bij Basterdklaver staat een opmerking om de soort te onderscheiden van Witte klaver (‘Basterdklaver onderscheidt zich van Witte klaver
o.a. door de geleidelijk lang toegespitste, niet rondom
de stengel vergroeide steunblaadjes en de stengel die
ingedrukt kan worden’).
Een groep die veel aandacht krijgt zijn de INVASIEVE
EXOTEN. Ze worden gedefinieerd als ‘soorten die
vanuit hun natuurlijke areaal ons land niet op eigen
kracht kunnen bereiken, maar er alleen door bewust of
onbewust menselijk handelen terecht zijn gekomen (of
kunnen komen).’
‘Een exoot wordt pas invasief genoemd als de soort
een bedreiging vormt voor de inheemse biodiversiteit
(ecosysteem, habitat, inheemse soorten), of eventueel
andere sociale impact heeft (schade in landbouw, gezondheid).’
In onze omgeving kennen we de Japanse duizendknoop en zijn naaste verwant Basterdduizendknoop
(onderscheid: onderzijde blad met kale nerven t.o. blad
met kort behaarde nerven).
Ook kennen wij hier de Grote waternavel, bijvoorbeeld
in de Grift. Te onderscheiden van de Gewone
waternavel door de bladen die tot de voet ingesneden
kunnen zijn. Daarnaast wordt gewezen op twee soorten die als aquariumplant of als vijverplant worden verkocht.
Nieuw is de aandacht voor GIFTIGE soorten. Voor wie
het niet wist: alle soorten uit het geslacht Boterbloem
zijn (zwak) giftig. Ook de Grote brandnetel is (zwak)
giftig! (en de Kleine niet!)
CONCLUSIE
Enige voorkennis is vereist! Maar voor geïnteresseerden in de huidige Nederlandse flora is de 24e druk van
de Heukels’ een echte aanwinst!
Nu al goed voor vele uurtjes bladeren, vergelijken en
opzoeken! En komende zomer om te determineren in
het veld! (Prijs: € 55.--)
Egbert de Boer

Waarneming
27 februari ontdekte Wietske deze naaldvaren langs
het fietspad aan de Koepelweg richting Grafheuvels in
Epe.
Een bijzondere vondst, want het is een soort die houdt
van kalkrijke grond. Dat is goed te zien op het verspreidingskaartje. De eenzame stip op de Veluwe is de
vondst van Wietske. Doordat in het verleden de fietspaden met schelpen werden verhard heeft de soort
zich hier kunnen vestigen.

Foto Wietske van Apeldoorn - Stijve naaldvaren

Verspreidingskaart Stijve naaldvaren
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Prikkeldraad, schrikdraad en
heel veel brandnetels
Suriname 2010, November.
Na dagenlang varen over de Marowijne, de grensrivier
tussen Frans Guyana en Suriname, gaan we de
Tapanahoni rivier op richting de bovenloop naar het
dorp Apetina als eindpunt. Voordat we deze eindspurt
inzetten overnachten we eerst nog op het eiland
Drietabbetje, één van de vele kleine eilanden die in
deze verwilderde rivieren te vinden zijn. Deze biedt
ons enkele hangmatten onder een eenvoudig rieten
dak, net genoeg voor drie personen. Om onze stijve ledematen, na een lange dag varen in een weinig comfortabele korjaal te ontspannen, proberen we af te
koelen in een wat rustiger stuk van de rivier. Na enige
tijd roept mijn jongste dochter, “moet je hier eens kijken, een hele bijzondere steen”. Met spoed deze “bijzondere steen” opgezocht, en jawel, het blijkt een
groot blok kwartsiet te zijn vol met kris-kras door elkaar
gelegen bootvormige slijpsporen (zie foto 1).

Op andere plaatsen zijn stenen bijlen in rivieren gevonden. De bijlen werden gemaakt van harde, taaie
kristallijne gesteenten zoals Rhyoliet, Amfiboliet en
Doleriet. Vuursteen komt in Suriname niet voor. Enkele
zeldzame bijlen werden gemaakt van Groensteen uit
de Marowijne groensteengordel, het oudste gesteente
van Suriname. Het Noordoosten van Suriname maakt
deel uit van een zeer oud stabiel schild of Kraton uit de
tijd dat de vloeibare aardkorst afkoelde en in vast gesteente overging. De archaische bewoners van
Suriname waren goed op de hoogte van de vindplaatsen van dit materiaal en wisten het te mijnen uit o.a.
de Brownsberg in de omgeving van het van
Blommesteijnmeer. Door ruilhandel kwam het ook in
bezit van andere stammen. Geleidelijk werden de jager- en verzamelaarsculturen vervangen door uit
Brazilie afkomstige landbouwculturen, waarbij voornamelijk cassave verbouwd werd als basisvoedsel dat
ook nu nog vooral door de Marrons wordt verbouwd op
hun kostgrondjes.
De volgende dag bereikten we na nog eens een uur of
6 varen het dorp Apetina.
Onze gids Jacquelien (een half indiaanse) kreeg voor
elkaar dat we enkele bijzondere ontmoetingen mee
konden maken met de Wajana inwoners van dit dorp.
We genoten een aantal dagen van de gastvrijheid van
deze bijzondere mensen. Onze laatste activiteit in dit
gebied was de beklimming van de Tebutop, een bijna
400 m hoge, ronde, kale granietbult (zie foto 2).

Foto (1) Bauke Terpstra

Het blok lag half in het water niet zo ver van de oever.
Later na wat speurwerk blijken in Suriname meer van
deze stenen met slijpsporen, ook op andere plaatsen
gevonden te zijn.
Maar nu het achter liggende verhaal over de gebruikers er van. Dat bleek een stuk lastiger.
Suriname heeft nu eenmaal geen diepgaande archeologische geschiedenis. Wel wordt aangenomen dat er
duizenden jaren geleden Pre-Columbiaanse indianen,
zoals ze genoemd worden, vanuit Venezuela richting
de Guyana’s zijn getrokken. In het district Sipaliwini,
tegen de Braziliaanse grens, waarin ook Apetina ligt,
werden nog de meeste sporen van deze jager/verzamelaars gevonden. Verschillende sites van steen bewerking, enkele hiëroglyfen in oude gesteente, maar
ook pijlpunten van bot en steen werden er gevonden.
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Foto (2) Bauke Terpstra

Eén van de indianen uit het dorp stelde zich beschikbaar als gids, loodste ons door het oerwoud en vervolgens na een vermoeiend hete klim naar de top; dit
ging bepaald niet in alpine stijl. Op zijn slippers en een
dik stuk touw sjorde hij ons naar boven, waar we werden verrast door een fenomenaal uitzicht. Meer van
deze graniettoppen werden zichtbaar evenals het bekende Kasikasima gebergte: een hele reeks van deze
toppen. Ze worden ook wel eilandbergen genoemd.
Terwijl beneden in het oerwoud de brulapen luidruchtig
door de kruinen denderen verbaasden wij ons over de
vele wilde ananasplanten die een groot gedeelte van
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de top bedekten als een keurig aangelegde daktuin.
Deze eilandbergen zijn ontstaan uit miljoenen jaren
oude graniet formaties die uit elkaar zijn gevallen en
door langdurige erosie verder zijn afgerond.
Slenaken 2019, Augustus.
Jaren geleden, met voorgaande vondst in de gedachten, kwam ik er achter dat er in Nederland ook een
dergelijke steen met slijpsporen te vinden is. Door allerlei omstandigheden kwam het er maar niet van om
dit object te zoeken. Limburg, met een belangwekkend, bijna industrieel steentijd verleden, bleek uiteindelijk de vindplaats van deze steen. Maar waar? De lokale bevolking was niet of nauwelijks op de hoogte, ze
kunnen je alles vertellen over toerisme, van grote stenen hebben ze geen weet.
Na veel speurwerk, internet en vragen bleek de locatie
van deze steen te liggen ten zuiden van Slenaken,
richting de Belgische grens ergens in het Roebelsbos,
één van de vele hellingbossen die het zuiden van
Limburg rijk is. Het zoekgebied werd op deze wijze wel
steeds kleiner. De steen lag ergens in een steile helling boven het riviertje de Gulp. Vanuit westelijke richting via Klein Zwitserland zoeken was geen optie, de
steen lag aan de andere zijde van de rivier die niet uitnodigde deze over te steken. Dan maar vanuit het oosten op zoek. Daar liggen echter omvangrijke en lastig
te doorkruisen steile hellingbossen, afgewisseld met
vele, door punt- en schrikdraad (soms beiden) omgeven graslanden. Na een aantal risico volle beklimmingen over afrasteringen, bleek de laatste nagenoeg onneembaar. De enige optie was er onderdoor, om vervolgens met de neus in de brandnetels te belanden.
Nu de steen nog vinden. Na nog wat glijpartijen en een
dosis geluk is daar dan eindelijk de hoofdprijs. Het
bleek een groot blok kwartsiet te zijn, goed verankerd
in de helling met inderdaad verschillende slijpsporen
(zie foto 3).

De bewerking van deze steen dateert vermoedelijk uit
het midden Neolithicum, grofweg zo’n 5000 jaar geleden; een tijd waarin ook de grootschalige vuursteen
mijnbouw bij Rijckholt in het Savelsbos van Zuid-Limburg plaats vond. Met deze nieuwe slijptechniek van
vuursteen bijlen werd de Michelsberg cultuur op gang
gebracht. Mensen uit deze tijd ontdekten dat de ruw
bekapte vuursteenbijlen, met behulp van water en
zand op een groot blok kwartsiet perfect konden worden afgewerkt. Al mijmerend bij deze steen probeer je,
je een voorstelling te maken van deze omstandigheden, om tot de ontdekking te komen dat dit eigenlijk
niet mogelijk is. Slechts de spaarzame archeologische
vondsten spreken voor zich. Na deze vondst volgt enkele dagen later deelname aan de Heuvelland vierdaagse (de mooiste en zwaarste vierdaagse van Nederland) om te genieten van het uitzonderlijk fraaie
heuvelland van Zuid-Limburg. Eigenlijk is het geologisch gezien niet juist om van heuvelland te spreken,
het is eerder een uitgebreid dal landschap. Zuid-Limburg is van oorsprong, een door opheffing verhoogde
schiervlakte, waarin door rivieren, riviertjes en vele
beken insnijding heeft plaats gevonden. Uit deze insnijdingen ontstonden door voortgaande erosie de vele
dalen en terrassen. Veel erosiemateriaal zocht een
weg naar de Maas, die voor de afvoer ervan zorgde,
richting de huidige Noordzee. Door de vierdaagse
zwierven we door en langs vele prachtige elementen in
dit bijzondere landschap. Toch viel hier af te lezen dat
de kruiden- en bloemrijke wegbermen en akkerranden
in Limburg niet meer zo sprankelend zijn als in de lyrische beschrijvingen van Elie Heimans in de vorige
eeuw. Limburg is verworden tot een kolossaal en intensief bewerkt akkerlandareaal met maïs, aardappels,
uien, suikerbieten en onafzienbare graanvelden enz.
Ook de fruitteelt neemt steeds meer ruimte in beslag;
deze gaarden zijn soms afgedekt met fijnmazig netwerk om schade door hagel te voorkomen. Op afstand
lijkt het soms meer op een grote waterplas. Al deze
gebieden worden tegenwoordig zeer intensief machinaal bewerkt.
Bodembewerking, bodemverbetering(!), bemesting,
gewasbescherming, onkruidbestrijding enz. laten
steeds meer ongewenste sporen na. De natuur wordt
steeds meer in het nauw gebracht, slechts beschermd
in afgelegen en bijna hermetisch afgesloten terreintjes.
Desondanks blijft een bezoek aan Zuid-Limburg zeer
de moeite waard.
Bauke Terpstra

Foto (3) Bauke Terpstra
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Indien onbestelbaar retour: Norelholtweg 4, 8161NA EPE

Foto Gerrit Jansen - Velduil in Zijbroek Vorchten

Foto Wim Oosterloo - Retentievijvers, Oranjeweg Emst
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