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Colofon
Wat doen wij
KNNV Epe-Heerde is een actieve vereniging. Naast
ontspanning doen we inventarisaties van flora en
fauna, gegevens die de landelijke databanken voorzien van nuttige informatie in ons werkgebied. Op het
gebied van natuuurbescherming houden we de ontwikkelingen in de regio bij en geven we advies en commentaar in het belang van de natuur.
Over Natuurklanken
Natuurklanken is het afdelingsblad van de Koninklijke
Ned. Natuurhistorische Vereniging (KNNV), vereniging
voor veldbiologie, afdeling Epe-Heerde. Het wordt verspreid onder de leden en verschijnt vier maal per jaar.
Coördinatie bezorging
Wim en Paula Bijlsma
-Redactie en digitale kopij
Lita Keuskamp, Joke van Litsenburg, Herwin Looman
Kopij naar: redactie.knnv.eh@outlook.com
Sluitingsdatum kopij volgende Natuurklanken:
1 september 2021.
Foto’s graag in hoge resolutie en apart aanleveren.
Contributie en lidmaatschap
Leden € 30,-- per jaar
Huisgenootleden € 12,50 per jaar
Leden van andere KNNV afdelingen € 10,- per jaar
Contributie betalingen steeds vóór 1 maart naar:
Rabobank IBAN: NL69RABO0101.219.865 t.n.v.
penningmeester KNNV afd. Epe-Heerde, Weteringdijk
47, 8166 KS Emst
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit
schriftelijk te gebeuren (via ledenadm.) vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Welkom nieuwe leden
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:
Willemien de Wolde (Epe)

(Elly ter Stege) Vacature
--

Epe-Heerde

2

Inhoud
Van de Redactie ...........................................................................................................................................
Herhaling oproep! .........................................................................................................................................
Schuimende boom ........................................................................................................................................
Nijlpaarden in de IJssel! ...............................................................................................................................
Oproep KNNV Epe-Heerde 75 jaar ..............................................................................................................
Voorlopig programma 1000-soortendagen KNNV Epe-Heerde 10 t/m 12 september 2021 ........................
In Memoriam Micky Marsman ......................................................................................................................
Voorlopig Programma Plantenwerkgroep ....................................................................................................
Programma Geologie & Landschap .............................................................................................................
Programma Paddenstoelenwerkgroep ........................................................................................................
Telling eitjes Sleedoornpage in Epe ............................................................................................................
Botanische tuinen en heemtuinen ...............................................................................................................
Een heel bijzondere vondst .........................................................................................................................
Puzzel .................. ......................................................................................................................................
Gemeenten Adopteren Soorten ..................................................................................................................
Duinrellen ....................................................................................................................................................
Waar staat nog RUIGE KLAPROOS? .........................................................................................................

Foto voorpagina

3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
10
11
15
15
16
17
19

Van de Redactie
Hierbij een “zomerse” Natuurklanken, samengesteld in
een periode waarin we eindelijk wat meer optimistisch
de komende tijd tegemoet kunnen gaan: door de versoepeling van de regels betreffende de corona pandemie zijn er weer wat meer gezamenlijke activiteiten
mogelijk.
De plantenwerkgroep heeft inmiddels al een inventarisatie week in de duinen doorgebracht.
De volgende Natuurklanken zal in het teken staan
van het 75 jarig bestaan van onze afdeling. Het zou
leuk zijn als wij als copy wat herinneringen uit de oude
doos kunnen opnemen: bijzondere gebeurtenissen,
excursies, vondsten…etc.
Misschien kan de “oude garde” wat bijdragen leveren
(graag voor 1 september), wij houden ons aanbevolen!

Deze Bosuil heb ik gezien op 5 mei om 11.00 uur in
het bos bij Heerde.
Zat lekker te dutten in de zon en uit de snerpende
koude wind.
Jenneke Kamphuis
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Herhaling oproep!

Nijlpaarden in de IJssel!

In de Algemene leden vergadering van 4 februari jl. is
Ab Rodenburg gekozen als algemeen bestuurslid. Inmiddels heeft hij zelf besloten om zich terug te trekken.
Daarom een oproep aan iedereen die actief wil meedenken binnen het bestuur door zich beschikbaar te
stellen als Algemeen Bestuurslid.

Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat
het buurtschapje “de Haerst” werd bezocht. De Haerst
ligt noordoostelijk van Zwolle en in de zuidelijke punt
van de driehoek Hasselt-Hessenpoort-Lichtmis. Het is
een vlak en min of meer waterrijk landschap, beïnvloed door de IJssel en de Overijsselse Vecht met in
april en mei Kievitsbloemrijke drassige graslanden en
uiterwaarden.

Wilt u meer informatie of reageren, neem dan contact
op met de secretaris: secretaris@epe-heerde.knnv.nl
.
Dan een oproep aan iedereen die het leuk vindt om invulling te geven aan de functie van Contactpersoon
Evenementen-commissie. Het is zeker geen tijdrovende functie. Belangrijkste werkzaamheden: er wordt
met de leden van de commissie 1x per jaar vergaderd
over wat er het hele jaar op de agenda staat, wie wat
doet, verzorging van materiaal, inrichting kraam en het
aanwezig zijn op 2 tot 4 markten per jaar; zoals de
jaarlijkse pleinmarkt in Epe. Margriet Maan heeft dit 25
jaar (!) met veel enthousiasme op zich genomen. Uiteraard onze grote dank aan Margriet. Zij wil gelukkig wel
actief blijven in de commissie.

Maar het is niet het buurtschapje waar de aandacht
naar uitgaat, maar de gelijknamige, nogal dominante
waterplas waar al heel lang zand en grind wordt gewonnen. Deze plas stond al lang bekend bij liefhebbers van fossielen en gesteenten. De eigenaren van
dit zandgat hebben nog niet zo lang geleden weer verlenging van hun vergunning gekregen om er zand en
grind te mogen winnen tot op een diepte van 30 meter.
Maar het is niet zozeer de gevaarlijke diepte van deze
plas, als wel de ”wet op de aansprakelijkheid” voor de
eigenaren bij ongelukken, die er toe hebben geleid dat
er geen toestemming meer wordt verleend er naar fossielen en gesteenten te mogen zoeken; spijtig maar
steeds meer het geval in Nederland.

Wilt u meer informatie of reageren, neem contact op
met Margriet Maan:
(margriet.maan@hetnet.nl).

Schuimende boom
Op dinsdagmiddag 4 Mei in de Heimanshof, Vierhouten, deze schuimende boom gezien.
Op internet gelezen dat dit saponinen zijn die bij regen
door de boom uitgewassen worden. Ik dacht eerst dat
het eitjes waren!
Loes Schouten
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Zandwinning De Haerst

In de Haerst zijn jarenlang veel bijzondere fossielen
gevonden, van zowel warmte- als koude minnende
zoogdieren. Als je tegen mensen zegt dat er ooit in
Nederland Nijlpaarden hebben gezwommen staat iedereen je wat glazig aan te kijken en vraagt men of je
een rare droom hebt gehad. Echter in juni 1994 kon ik
het bewijs hiervan leveren. In een steile wand van opgespoten sediment kwam een nogal forse kies tevoorschijn waarvan de voormalige eigenaar nog niet direct
in beeld kwam. Maar na een periode zoeken en puzzelen bleek het een molaar M3 uit de linker onderkaak
van een Laat Pleistoceen Nijlpaard (Hippopotamus incognitus) te zijn, een warmte minnende soort uit het
Eemien.

4

Uit literatuur over deze zoogdieren bleek dat er al eerder vondsten van Nijlpaarden uit de Haerst werden gemeld, evenals bij Rhederlaag aan de IJssel en uit de
Westerschelde. Vondsten van Nijlpaarden in Nederland zijn zeer schaars.
Enkele weken later bij een volgend bezoek aan deze
zuigput doet zich weer een zeer onwaarschijnlijke
vondst voor, opnieuw een fossiel van een Nijlpaard en
wel een hoektand van een vrouwelijk exemplaar,
slechts enkele meters van de vorige vindplaats. Je
bent dan geneigd te denken dat het van het zelfde
exemplaar is, maar dat is onmogelijk vast te stellen en
zal meer op toeval berusten.

Deze hoektand vertoonde nauwelijks schade door verspoeling, het ligt dan voor de hand te veronderstellen
dat de voormalige eigenares daar ter plaatse heeft geleefd en er is overleden.
Tijdens het Eemien lag de gemiddelde jaartemperatuur
aanzienlijk hoger dan tegenwoordig . Door de meters
hogere waterstanden in die tijd, vormden zich grote
watermassa’s met uitgebreide velden geschikte waterplanten waarin deze compacte herbivoren zich vanuit
het zuiden hebben kunnen vestigen. Zoals we nu ook
zien hoe steeds meer organismen migreren door klimaat veranderingen in noordelijke richtingen. Het zal
duidelijk zijn dat het Nijlpaard niet het enige zoogdier is
geweest tijdens het Eemien. Ook tijdens de omringende koude perioden hebben hier vele spectaculaire
“reuzen” rondgelopen. Wolharige neushoorns, Wolharige mammoeten, Elanden, Rendieren, Reuzenherten,
Steppewisenten, Hyena’s, Sabeltandkatten en Grottenleeuwen enz., evenals ook veel kleinere zoogdieren.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een zeer rijke
ijstijdfauna waarvan in Nederland veel vondsten zijn
gedaan. Op dit moment staat ook “Doggerland” erg in
de belangstelling. Een groot gebied dat nu ruim 40 m
diep onder de Noordzeespiegel ligt, tussen Engeland
en Nederland, met onwaarschijnlijk rijke vondsten van
zoogdieren uit een koud steppenlandschap. Ook de
vondsten van vele primitieve benen- en vuurstenen gereedschappen vertellen het verhaal van de mensen die
er jacht maakten op deze dieren, waarvan vissers
regelmatig de getuigen in hun netten boven water
halen. Boeiend genoeg om er eens kennis van te
nemen.
Bauke Terpstra

Fossiele hoektand en kies van een Nijlpaard

De omgeving van de Haerst ligt in het gebied dat ook
wel het “oerstroomdal van de Vecht” wordt genoemd.
Dit dal is mogelijk ook één van de vele uitlopers van
het Eridanos rivieren systeem dat miljoenen jaren
boven Scandinavië en andere delen van Noordwest
Europa heeft gelegen, maar tijdens het landijs van het
Saalien volledig werd vernietigd. Mogelijk vond er door
dit dal, vanuit het oosten, een gestage stroom plaats
van veel water en materiaal in westelijke richting.
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Voorlopig programma 1000-soortendagen
KNNV Epe-Heerde 10 t/m 12 september 2021
In verband met “corona” hebben we de 1000-soortendagen, die eigelijk in mei 2021 gepland waren, verschoven
naar september 2021. Hopelijk kunnen we dan een volledig programma draaien.
Kijk op onze website (epe-heerde.knnv.nl) voor eventuele actualisatie van het programma.
De 1000-soortendagen vinden 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, tenzij het
anders is aangegeven. Voor sommige excursies is aanmelding verplicht i.v.m. het maximale aantal deelnemers.
Bezoekers van buiten de camping worden geacht zich aan de regels van de camping te houden, bijv. bij parkeren van de auto. Kom zo veel mogelijk op de fiets of via :”carpooling”.
Vrijdag 10 september 2021
13.30 – 15.30 uur Excursie/inventarisatie paddenstoelen in de omgeving (werkgroep paddenstoelen) met
een eventuele uitloop 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 11 september 2021
07.00 – 09.00 uur Vogelexcursie onder leiding van Gerjan Petter en Adrie Hottinga (inventarisatie en excursie). Ook niet-leden (campinggasten en inwoners van de regio) kunnen deelnemen. Aanmelden in verband met maximale aantal deelnemers; zie website epe-heerde.knnv.nl
10.00 – 13.00 uur Excursie landschap en cultuurhistorie.
Korte presentatie over geologische en cultuurhistorische aspecten van het gebied rondom
De Helfterkamp, gevolgd door wandeling langs (sporen van) stuwwalvorming, stuifduinen,
grafheuvels, raatakkers, urnenveld, ijzerkuilen en sprengenkoppen. Onderweg verzamelen
we gesteente voor de 1000-soortenlijst. Excursieleider: Tjada Amsterdam (coördinator werk
groep geologie en landschap).
Aanmelden i.v.m. max. aantal deelnemers in Kroondomein; zie website epe-heerde.knnv.nl.
10.00 – 16.00 uur Excursie/inventarisatie insecten onder leiding van Gerard Plat
10.00 – 10.30 uur Op naam brengen 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 leuke bijzonderheden te horen van de deskundige
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 door de werkgroep planten op het terrein van de camping
en eventueel (als er nog tijd is) langs de Emmalaan (sleutel van zij ingang camping).
Zo mogelijk een inventarisatie en een excursie voor niet-werkgroep leden en niet-leden
(campingasten en inwoners van de regio).
16.30 – 17.00 uur Evaluatie Bij droog weer buiten en bij slecht weer in de kantine van de camping. Dit zal
waarschijnlijk low profile zijn gezien de beschikbare ruimte.
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, vertelt over de
samenstelling en herkomst van de stenen e.d.
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21.30 – 23.00 uur Excursie/inventarisatie vleermuizen op en rond de camping (o.l.v. Frans Bosch).
Het echolocatiegeluid van vleermuizen is met behulp van een batdetector te horen. We wandelen op en in de buurt van de Helfterkamp op zoek naar de aanwezige vleermuizen.
Deelname maximaal 20 personen.
Aanmelden (verplicht) in verband met maximale aantal deelnemers; zie website
epe-heerde.knnv.nl
Zondag 12 september 2021
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 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 in Kroondomein;
zie website epe-heerde.knnv.nl
Opmerking:
De weergave ‘excursie/inventarisatie’ betekent dat de gebruikelijke inventarisatie plaatsvindt, maar dat er daarnaast volop gelegenheid is voor minder of geen deskundigen om vragen te stellen en toelichting te krijgen.
Voor nadere informatie: Wim Oosterloo

In Memoriam Micky Marsman
Op 7 januari van dit jaar is overleden Micky Marsman.
Nadat Micky als secretaris van onze vereniging die
functie met tegenzin moest neerleggen, bleef zij gelukkig hoofdredacteur van Natuurklanken. Vroeger had
zij al ervaring opgedaan met redactioneel werk. Het
was haar op het lijf geschreven.
Micky redigeerde niet alleen, ze schreef zelf ook.
Maakte het ontwerp en de lay-out. Tekende vaak de
omslag. Het was zo ongeveer een dagtaak. Zij was de
eerste die de computer ging gebruiken. Op die manier
kon zij ook onze veel bewonderde rapporten van het
Kloosterbos en van de Bonenburg ontwerpen.
Redacteur zijn van Natuurklanken ging niet helemaal
zonder stress of beter: helemaal niet zonder stress.
Het blad is de informatievoorziening van de club en
moet daarom op tijd naar de drukker. Ook met de bezorgdienst, georganiseerd door Paula en Wim Bijlsma
moet rekening worden gehouden. Vooral het laatste
nummer van het jaar met alle jaarverslagen was
zenuwslopend.

uit keek. Zij was een onmisbare spin in het web van
onze vereniging.
Micky Marsman was een actief lid van de paddenstoelen werkgroep De determinatie avonden werden altijd
bij haar thuis gepland, omdat zij een oude hond had
(een Pyreneese berghond ) die zij liever niet alleen
thuis wilde laten. De werkgroepleden vonden dat prima
want zij werden altijd verwend met oosterse lekkernijen. Het waren gezellige avonden.
Margriet Maan, Loes Jansen

Dan waren er altijd van die leden die hun artikelen en
onderzoeken nooit op tijd inleverden. Die moest Micky
dan met veel diplomatie achter de broek zitten.
Onvergetelijk en zeer bewerkelijk was de rubriek
Waarnemingen. Leden stuurden hun vondsten van ons
werkgebied in. Die moesten netjes gerubriceerd worden, ook die op het nippertje binnen kwamen.
Van Natuurklanken maakte Micky, samen met de
schrijvende leden, een inhoudelijk, afwisselend en onderhoudende uitgave. Een fraai blad waar je echt naar
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Voorlopig Programma Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep is deze zomer op maandagavond vanaf 19.00 uur in het veld. Belangstelling?
Loop eens een avondje mee!
Datum
ma 05-07

Coörd. Locatie
197-486 Heerde, Vemde

ma12-07
ma 19-07
ma 26-07

197-481 Vossenbroek
197-487? Hoogwatergeul?
194-487 Koekenbergweg
'achter' Pompstation
191-477 Niersen, Motketel
199-483 Oene, Ravenstr./
Horth.weg
191-477 Niersen, percelen
RodeBK
193-487 Koekenbergweg
?
Wezep-VITENS
Nader te bepalen
?
exc.Rievierengeb.?
EGW

ma 02-08
ma 09-08
ma 16-08
ma 23-08
ma 30-08
ma 06-09
za 18-09
ma 27-09

Start, 19.00 uur
v.a. Heerderweg→oost
→Vemderweg
P Vossenbroekweg
Waar?
P afslag Ossenstal

Geld. Landschap
Landschapszone?
Km-hok

Niersen, P Elburgerweg
Ravenstr/Horsthoekerweg

KROONDOMEIN
Km-hok

Niersen, P Niersenseweg

KROONDOMEIN

?

Km-hok
VITENS

19.30 uur

Opmerking:
Km-hok

dagexcursie
determineren

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

Epe-Heerde
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Programma Geologie & Landschap
Herstart
Nu groepsbijeenkomsten weer mogelijk zijn, maken we
in augustus een herstart. We zoeken het voorlopig nog
dichtbij huis. Na de noodgedwongen lange stop ontmoeten we elkaar zaterdag 14 augustus voor een
wandeling over en om de Woesterberg in Emst onder
leiding van Freddy Brugmans. Hij kent de berg van
nabij; de ‘puist’ vormt letterlijk zijn achtertuin. Samen
met zijn geografische achtergrond leidt die betrokkenheid ongetwijfeld tot een mooi beeld en een goed
verhaal over dat (wat merkwaardige) geomorfologische element in het landschap.
In het programma van de 1000-soortendagen op
de Helfterkamp in Vaassen komt de werkgroep G&L in
actie op zaterdag 11 september. De nabije omgeving
van de Helfterkamp werd al in de prehistorie bewoond
en daarvan zijn in het landschap nog altijd sporen te
vinden. Soms duidelijk herkenbare relicten als grafheuvels en een urnenveld, soms vage sporen zoals de
nog maar nauwelijks traceerbare walletjes van

raatakker complexen. Een powerpoint presentatie
geeft inzicht in hoe het er duizenden jaren geleden uit
moet hebben gezien. Gewapend met die beelden en
kennis wandelen we onder leiding van ondergetekende het gebied in, in de voetsporen van de vroege bewoners van het gebied tussen Vaassen en Niersen.
Let op: de wandeling loopt voor een groot deel door
het Kroondomein en dat betekent dat het aantal deelnemers beperkt is, mogelijk slechts twintig. Aanmelding is daarom vereist. De presentatie vooraf is wel
vrijelijk te bezoeken.
Bauke Terpstra houdt diezelfde dag een bodemvondstenspreekuur. Wilde je altijd al eens wat meer
weten over een bijzondere steen die je ooit vond, of
vermoed je iets archeologisch te hebben gevonden:
leg het aan hem voor.
Wat betreft alle informatie over het programma van de
1000-soortendagen en over aanmelding: zie de
afdelingssite.
Tjada Amsterdam

Vergezicht vanaf de Woesterberg

Epe-Heerde
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Programma
Paddenstoelenwerkgroep
Eindelijk begint er ruimte te komen om weer met
groepsactiviteiten te beginnen. De meeste leden van
de werkgroep zijn hopelijk gevaccineerd en ik ga ervan
uit dat eind juli de situatie weer inventarisaties toelaat.
Hier het programma voor de rest van het jaar:
Inventarisaties
Kloosterbos
zaterdag 31-07-21
Motketel
zondag 15-08-21
nog te bepalen
vrijdag
27-08-21
Hoogwatergeul
zondag 05-09-21
Ambtsbos
zaterdag 18-09-21
Molecaten (met Zwolle)
zaterdag 02-10-21
Infiltratieveld Vitens
zaterdag 09-10-21
Publieksexcursie natuurpad
zondag 17-10-21
Tongeren leemkuil
zaterdag 23-10-21
Majuba
vrijdag
29-10-21
Ossenstal
zaterdag 06-11-21
Start excursies 13.30 uur m.u.v. Molecaten 10.00 uur
Binnenprogramma
Determinatie
Determinatie
Determinatie
Microscopie

dinsdag
dinsdag
dinsdag
volgt

07-09-21
12-10-21
02-11-21

in het Vegtelarijpark. Hier ligt al jaren een telpunt van
de Vlinderstichting voor deze soort. De verwachtingen
zijn niet hoog, want de sleedoornstruiken worden
steeds meer overwoekerd door bramen en andere
struiken. De Sleedoornpage heeft veel last van de
droogte van de afgelopen jaren. Dan is er weinig nectar als de vrouwtjes dit in augustus/september nodig
hebben voor de productie van hun eitjes. De sleedoorns hebben nu ook veel last van de droogte en op
de verdorde uitlopers worden geen eitjes afgezet.
In het Vegtelarijpark vonden we dan ook geen eitjes
van de Sleedoornpage. We vonden wel 2 eitjes van de
Blauwrandspanner. Een paar dagen later vond Wietske vond toch nog 1 eitje van de Sleedoornpage.

Dit eitje was vanaf enige afstand al te zien

Het zal fijn zijn elkaar weer te zien en gezamenlijk op
zoek te gaan naar nieuwe vondsten.

In de wijk Klaarbeek vonden we 6 eitjes in de singel
die we al een paar jaar bekijken. Dat is fors minder
dan een aantal jaren geleden toen deze singel werd
ingeplant.

De laatste gegevens staan natuurlijk op de website en
de leden van de werkgroep ontvangen vooraf een
mail.
Herman Snoek

Ook hier was goed te zien dat de eitjes juist op de
sleedoorns in de wat nattere gedeelten werden gevonden. Tevens werd hier nog een eitje van de
Meidoornuil gevonden.

Bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur

Telling eitjes Sleedoornpage
in Epe
Zaterdag 13 februari 2021
Na een van de koudste nachten van dit jaar (-11) vriest
het nog een graad of vier als we eitjes gaan tellen van
de Sleedoornpage. Er ligt nog een dik pak sneeuw,
maar de lucht is strak blauw als we beginnen te tellen
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Op de nieuwe aanplant langs de afwateringssloot
worstelden we ons door een sneeuwduin heen en
vonden we ook nog 5 eitjes. Volgend jaar gaan we
daar ook zeker weer zoeken.
Wat ons ook kan helpen is het doorgeven van waarnemingen van de Sleedoornpage (in Nunspeet heb ik
hiermee op 3 locaties nieuwe vindplaatsen ontdekt).
Ook het doorgeven van nieuwe aanplant van sleedoorns en vochtige groeiplaatsen van sleedoorns.
Gerard Plat
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Botanische tuinen en heemtuinen
Ons land heeft vele tientallen botanische tuinen en heemtuinen, waar zowel voor de leek als de gevorderde
florist heel veel te genieten valt. Met dit artikel wil ik reclame maken voor deze over het algemeen prachtige
tuinen. Ik hoop dat ik er een beetje in slaag; ze zijn een bezoek meer dan waard. In dit artikel worden geen
particuliere (sier)tuinen besproken, die alleen op afspraak zijn te bezoeken.
Er zijn in principe grote verschillen tussen beide tuintypen, zodat ik ze apart beschrijf. Een belangrijk verschil is
dat in botanische tuinen planten staan die over het algemeen niet van nature in ons land voorkomen, maar veelal planten uit andere landen en continenten. In een heemtuin staan in principe alleen inheemse planten. Een
botanische tuin – met de wetenschappelijke naam Hortus botanicus – is een tuin met een wetenschappelijk
karakter, met name de eerst aangelegde tuinen. De eerste botanische tuinen werden aan het eind van de 16e
eeuw in ons land aangelegd. De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland, gesticht
door de Universiteit Leiden in 1590. Doel van deze tuin en andere soortgelijke tuinen was de praktische ondersteuning van plantenstudie en ontwikkeling van medicijnen. Naast het wetenschappelijk karakter hebben
botanische tuinen in de 21e eeuw nog andere bijzondere taken. Duizenden plantensoorten zijn in meerdere of
minder mate bedreigd. Botanische tuinen hebben als taak planten te bewaren in hun collecties en tevens ze in
de natuur voor uitsterven te behoeden. De derde taak die botanische tuinen hebben is planten te laten zien aan
iedereen die iets over planten wil weten, een taak die ze gemeen hebben met heemtuinen.
Er bestaan ook bijzondere vormen van botanische tuinen zoals een arboretum met hoofdzakelijk bomen (bijv.
Belmonte in Wageningen) en een pinetum met hoofdzakelijk coniferen (bijv. De Schovenhorst bij Putten). En
waar horen tuinen met hoofdzakelijk stinzenplanten dan bij? Strikt genomen zijn stinzenplanten niet inheems.
Vanaf de 16e eeuw importeerden voornamelijk de Friese adel deze planten, maar je vindt ze ook veel in andere
provincies zoals Groningen waar ze börgbloumkes heten (börg is een Groninger landgoed). Mij maakt het niet
uit waar ze bij horen; belangrijk is dat je er in het voorjaar van kan genieten. Ook redelijk dichtbij, zoals bij
kasteel Hackfort bij Vorden.
Haberlea rhodopensis, botanische tuin Utrecht
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Fort Hoofddijk in botanische tuin Utrecht

Heemtuinen of heemparken zijn over het algemeen van veel recentere datum en zijn alleen bedoeld om de inheemse flora te laten zien. Ze hebben veel minder een wetenschappelijk doel dan botanische tuinen, maar meer
een educatief karakter. Het oorspronkelijke idee van deze tuinen kwam van Thijsse; hij wilde de natuur in de
regio dichter bij de mensen brengen. Thijsse kreeg voor zijn 60ste verjaardag in 1925 het gebiedje Thijsse's
Hof in Bloemendaal. Hij richtte het samen met Leonard Springer in met diverse plantengemeenschappen uit Kennemerland. Thijsse's Hof is daarmee de oudste heemtuin van West-Europa.
Botanische tuinen
De eerste botanische tuinen werden opgericht door
universiteiten met als doel om onderwijs te geven aan
studenten geneeskunde. De hortus Leiden was de eerste in ons land en in West-Europa (1590); nu een oase
midden in het mooie centrum van Leiden. De tuinen in
Amsterdam (1638), Utrecht (1639) en Groningen
(1642) volgden op gepaste afstand. De botanische tuinen van de universiteiten van Wageningen, Delft en
Nijmegen stammen uit de 20e eeuw.
Door bezuinigingen bij universiteiten zijn een aantal
tuinen helaas afgestoten en bij stichtingen ondergebracht (bijv. Nijmegen). Andere zijn gelukkig onder de
hoede van universiteiten gebleven (bijv. Utrecht en
Groningen). Het lijkt mij, als ik naar het beheer en onderhoud kijk, dat privatisering hier over het algemeen
geen goed heeft gedaan.

gezien in botanische tuin Utrecht ►
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12

Ook recentelijk zijn er tuinen opgericht. Zo is in 2005
het arboretum in Assen geopend. De botanische tuin
in Utrecht (9 ha.) vind ik (en velen met mij lees ik op internet) een bijzondere tuin, omdat er zoveel te zien en
te leren valt. Echt een aanrader. De tuin heeft een oppervlakte van 9 hectare en is aangelegd op en rondom
het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk. In mijn studietijd heb
ik er voor het vak vegetatiekunde vele uren doorgebracht.

Kievitsbloem (Fritillaria meleagris), Veermanshof Wijhe

Ik geef hier geen opsomming van botanische tuinen.
Op de website van de overkoepelende organisatie Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, waarbij
27 tuinen zijn aangesloten, staat veel informatie
(www.botanischetuinen.nl). De aangesloten tuinen zijn
lang niet allemaal botanische tuinen in de strikte zin,
zoals ik in de inleiding heb aangegeven. Een aantal bij
de landelijke vereniging aangesloten tuinen zou ik eerder heemtuinen noemen, zoals bijv. het idyllisch gelegen Domies Toen in Pieterburen.

Kartuizer anjer (Dianthus carthusianorum), Veermanshof Wijhe

Op fietsafstand van Epe/Heerde ligt het landgoed De
Schovenhorst bij Putten, met een mooi arboretum.

Heemtuinen
Op internet zijn veel heemtuinen in diverse regio’s te vinden. Te veel om op te noemen, laat staan ze hier te bespreken. Een aantal interessante heemtuinen in onze regio beschrijf ik hieronder kort. Een tuin op afstand en de
eerste heemtuin in ons land, namelijk Thijsse’s Hof in Bloemendaal, kan ik natuurlijk niet overslaan. Zie voor een
uitgebreide opsomming van heemtuinen per provincie bijvoorbeeld de website van de in 2019 opgerichte Samenwerkende natuurlijke tuinen en parken (www.sntp.nl). Soms kom je ook heemtuinen tegen die vrijwel nergens beschreven staan, maar toch aardig zijn om even door heen lopen; zo trof ik toevallig aan de westkant van
Loenen (Gld) aan de Loenerschepersweg zo’n tuin.
Bijna ieder jaar ga ik wel een kijkje nemen in Veermanshof IJsselflora in Wijhe, omdat ik het een mooie en educatieve tuin vind. Educatief omdat vrijwel alle plantensoorten van een naambordje zijn voorzien. De Heemtuin is
gelegen aan De Bongerd (een zijstraatje van de Stationsweg) in Wijhe, achter het verzorgingshuis “Het Weijtendaal”. Van 15 maart tot 15 oktober is het vrij toegankelijk. Oprichter in 1971 was Jan Veerman (directeur van een
basisschool). Het doel van de tuin was de oorspronkelijke flora van de IJsselvallei te laten zien en te beschermen. Op een klein stukje land bracht hij de verschillende landschapstypen/biotopen van de IJsselvallei samen.
Zo ontstonden er o.a. een rivierduin, akker, dijkhelling, bos, sloot met ieder zijn eigen kenmerkende flora. Sinds
1991 is de tuin in beheer bij IVN-afdeling “De Grutto” Wijhe-Olst (www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst).
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In Vierhouten ligt al sinds 1935 de heemtuin De Heimanshof op het terrein van ’t Frusselt 30. Het is een 0,6 hectare grote Veluwse landschapstuin, waarin planten verzameld worden die van nature op de Veluwe groeien. Het
gebied is verdeeld in verschillende biotopen voor specifieke planten. Op het terrein bevinden zich onder meer
wallen met beuken en eiken, een naaldboombosje, een varenhoek, een heidebult, een blauwgrasland, een bloemenweide, een leemkuil, een roggeakker, een moerasje en een muurtuin. Door de heemtuin slingert een beek
(de Nunbeek, die uitkomt in een grote vijver met een eiland) en die daarna via een kleine vijver zijn weg vervolgt.
Er is een informatiebord bij de ingang met foto’s van de planten en dieren, die in de tuin voorkomen. In de vitrines zijn nesten met eieren te zien en een verzameling van merkwaardige houten groeisels uit de natuur.
Zie verder www.heimanshof.nl.
In het Matenpark (Apeldoorn) is een klein deel (1,2 ha) als heemtuin ingericht achter de Ferguutgaarde. De tuin
is door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Apeldoorn en IVN Apeldoorn tot stand gekomen. De
opzet van deze heemtuin is iets te laten zien van de flora, zoals deze voorkwam en soms nog voorkomt in de
omgeving van Apeldoorn, gelegen op de overgang van de Oost-Veluwse stuwwal en de IJsselvallei. Door allerlei
oorzaken, zoals gewijzigde landbouwmethoden en stadsuitbreiding, is van de oorspronkelijke flora helaas veel
verloren gegaan. In de heemtuin wordt geprobeerd een groot gedeelte van deze planten te laten groeien.
Zie verder www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes.
In Zwolle-zuid, direct tegen het Engelse Werk, ligt de Vitens Natuurtuin. De heemtuin ligt in het waterwingebied
van Vitens. De Natuurtuin is in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangelegd door professor Zonderwijk. Op
een viertal dijken wordt een beeld gegeven van de Overijsselse flora: de IJsseldijk, de Vechtdijk, de Reggedijk
en de Reservedijk. In het midden van de natuurtuin ligt een vijver met een moerassig gedeelte eromheen. De
natuurtuin maakt onderdeel uit van mooie wandeling die op de site van IVN Zwolle en Vitens is te vinden.
Thijsse’s Hof in Bloemendaal is één van de oudste Heemtuinen van Nederland. Thijsse’s Hof is aangelegd in
1925 op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos. In het Hof staan vele plantensoorten uit biotopen van het Zuid-Kennemerland. Denk hierbij aan duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties. In 2005 heeft deze heemtuin de status van rijksmonument gekregen.
Kijk eens op internet als je ergens in Nederland op vakantie gaat; er is vast wel een mooie tuin in de buurt om te
bekijken.
Wim Oosterloo

Lysichiton camtschatcensis (Aronskelkfamilie) uit Noord-Japan en Noord-oost Rusland - Botanische tuin Utrecht
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Een heel bijzondere vondst
Een koude morgen, begin april. Er staat nog niet heel
veel boven de grond.
Onze voortuin ligt er kaal bij met alleen wat houtsnippers. Maar zo kaal is het niet, want wat staat daar?
Een bruin bergje met golfjes, hersenachtig geplooid.
Dat moet een zwam zijn. Als paddenstoelenleek zit er
niets anders op dan alle afbeeldingen te gaan bekijken.
Ik kom bij: Voorjaarskluifzwam. Wat een grappige
naam! Ik lees: is zeldzaam, aangemerkt op de Nederlandse rode lijst als "bedreigd" en uiterst giftig. Dus het
woord “kluif” is dan wat verwarrend!
Toch maar even de experts, Lucie Wessel en Menno
Boomsluiter, raadplegen. Ook zij vinden het een leuke
vondst. Zij bevestigen dat het een Voorjaarskluifzwam
is. Menno heeft hem ook wel eens gezien aan de rand
van een vijver, tussen de Gele lis.
Verder geeft Menno aan dat er eerdere vondsten
bekend zijn van deze zwam in Epe:
bij het Hertenkamp (1962), bij de Dellenweg (1992),
en de Schotweg (2005) en in Wapenveld bij de
Bosweg (1979). Deze zwam wordt dus niet veel in
ons KNNV gebied gevonden. De Latijnse naam is
Gyromitra esculenta. Ondanks zijn tweede naam
esculenta (smakelijk) kan deze paddenstoel door
persistente ophoping in de nieren dodelijk zijn. Iets
wat in het Oostblok nog jaarlijks voorkomt.

De natuur heeft allerlei verrassingen voor ons en op
deze sombere morgen ging dan toch een beetje de
zon schijnen.
Yvonne Zeegers

Puzzel...
Deze kikker zie ik met enige regelmaat in onze tuin.
Klopt het dat dit een heikikker is? Of zou het een boskikker zijn?

We hebben hem zelfs op een warme zomeravond op
bezoek gehad!
Het was wel even een “gedoetje” om hem veilig weer
buiten te laten spelen, maar met het beproefde glaasje
en stukje papier is het gelukt.
Loes Schouten

Epe-Heerde
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Gemeenten Adopteren
Soorten
Op initiatief van IVN en provincie Gelderland zijn 5 gemeenten uitgenodigd om een plant of diersoort die van
nature thuishoort in de betreffende gemeente te
adopteren.
Eind 2019 kreeg ook de gemeente Heerde een uitnodiging en vervolgens zochten zij contact met de groene
organisaties, waaronder ook de KNNV. Adrie, Wietske
en ondergetekende hebben hun voorkeur opgegeven
en na een online bijeenkomst in 2020 is na stemming
de keuze gevallen op de egel (foto's Wietske van
Apeldoorn) en een vlindersoort: "de blauwtjes", m.n.
het Heideblauwtje, Boomblauwtje en Icarusblauwtje.
Doel
Met deze actie wil men proberen de biodiversiteit in de
gemeente te vergroten. Er is al een start gemaakt, zo
zal het plantsoenbeheer worden aangepast door gebruik te maken van vlindervriendelijke soorten en
inzaai van wilde plantenmengsels. Waar het kan zal er
minder vaak gemaaid worden en voor de egel wordt
gekeken of er ruimte is om te migreren. Bewoners zal
gevraagd worden om tuinomheiningen te vervangen
voor een haag, of om een opening in de omheining te
maken waardoor de egel van de ene tuin naar de andere tuin kan.

Epe-Heerde

Er komt een egelmeldpunt, zodat duidelijk wordt waar
vooral nog egels te vinden zijn en of daar het beheer
eventueel aangepast moet worden.
Landschapsbeheer Gelderland heeft al een eerste
stap gezet door 1600 struiken en 50 bomen te verstrekken aan een aantal bewoners om hun erf mee te
beplanten of een haag of singel te maken. Zaaigoed
van inheemse kruiden is verstrekt voor perceelranden
en allerhande overhoekjes. In het buitengebied zal het
bermbeheer aangepast moeten worden. Vooral het gebruik van de klepelmaaier is niet meer van deze tijd.
Gelukkig worden de bermen al niet meer overal zo
breed weggemaaid. Het bos- en heidebeheer is van
belang voor het Boom –en Heideblauwtje. De laatste
jaren is er al veel verbeterd aan het beheer. Dit jaar zal
er tussen het Pluizenmeer en Wollegrasven gekapt
worden, zodat migratie van o.a. libellen en vlinders
beter mogelijk wordt (dit is overigens een aanbeveling
uit ons Renderklippen-rapport van 2009).
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In de week van 21 t/m 24 juni vindt de aftrap plaats.
Hoe het precies ingevuld wordt is nu nog niet helemaal
duidelijk. Via de plaatselijke krant “de Schaapskooi” zal
informatie worden verstrekt, rekening houdend met het
coronabeleid. Na de schoolvakanties worden de scholen benaderd.

Heideblauwtje - Foto Herwin Looman

Er komt een egelmeldpunt en deze zomer kijken we
hoe de stand is van het Heideblauwtje op de Renderklippen. Educatie en voorlichting zijn van belang. Onze
KNNV afdeling kan hierbij een rol spelen door het
geven van een excursie of vlindercursus.
Mariet van Gelder

Wil je graag meehelpen, meld je dan aan bij marietvangelder@live.nl

Duinrellen
Stromende wateren (beken en rivieren) en duinen behoren tot mijn favoriete landschappen. Om te wandelen,
fietsen of rond te struinen, voor zover dat laatste toegestaan en verantwoord is. Dit zou betekenen dat stromende wateren in duinen tot mijn topfavorieten behoren. Het zijn mooie landschapselementen, maar topfavorieten
gaat wel wat ver. Ik doel hier op de zogenaamde duinrellen en duinbeken, die op veel plaatsen in de duinen
langs onze kust voorkomen.
Regenwater dat in de duinen valt, en niet door de vegetatie wordt opgenomen, infiltreert in de bodem en
vormt een ondergrondse zoetwaterbel. Dit water wordt
door drukverschillen ondergronds en door beekjes afgevoerd naar lagergelegen gebieden (veelal polders).
Dit is althans de ideale niet beïnvloedde situatie en
zoals die in het verre verleden was. Het overtollige
water werd door natuurlijke duinbeken afgevoerd.
Deze zijn in grotere lijnen te vergelijken met ‘onze’
kwelbeken als bijv. de Smallertse beek.
In de middeleeuwen werden beekjes gegraven om het
natte duingebieden te ontwateren voor bebouwing,
kleinschalige landbouw e.d.. Deze beekjes noemen we
duinrellen. Ze hebben dus een duidelijk kunstmatig karakter evenals ‘onze’ sprengenbeken, die een wateraanvoerfunctie hadden. Opgeleide trajecten ontbreken
bij duinrellen, omdat ze geen functie hadden voor de
aandrijving van watermolens.

Duinrel boven Egmond aan Zee
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Duinrellen en duinbeken hebben plaatselijk ook de
voor kwelwater kenmerkende neerslag van ijzer en
een olieachtig laagje op het water. Als er ijzer in de
bodem aanwezig is lost dit op in het zuurstofloze
grondwater en slaat vervolgens neer als het met het
kwelwater aan de lucht wordt blootgesteld (oxidatie).
IJzer bindt zich ook met fosfaten. Bacteriën spelen
hierbij een rol. De ijzerverbinding lost niet op in water,
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maar drijft met de bacteriën op het oppervlak als een
vliesje op het kwelwater.

(maar ook andere zaken wat betreft duinrellen) geeft
het boekje “Duinrellen in noord-Kennemerland”.

Waar vinden we duinrellen? Duinrellen komen in het
gehele duingebied voor. Omdat het duingebied tussen
Schoorl en Bergen breed en hoog is, is de zoetwaterbel daar ook groot met als gevolg veel kwel. Daarom
vind je nergens zoveel duinrellen als in dit gebied. En
omdat de helling van het gebied over het algemeen vrij
groot is, stromen ze hier ook relatief snel.

Duinbeken en duinrellen hebben het zwaar te verduren
gehad door menselijke activiteiten. Enkele eeuwen geleden werden veel binnenduinen afgegraven voor
landbouw, maar met name ook om zand te gebruiken
voor de uitbreiding van steden (Amsterdam) en aanleg
van wegen. Het schone grondwater in de duinen was
al vroeg in beeld als geschikt drinkwater. In het midden
van de 19e eeuw was het Jacob van Lennep (schrijver, dichter en voorzitter Duinwater Maatschappij), die
het voortouw nam om Amsterdam van drinkwater te
voorzien. Hiermee werd in een klap afgerekend met
gevaarlijke ziektes als tyfus en cholera. Grootschalige
drinkwateronttrekkingen hebben grote invloed gehad
op de grondwaterstand en afvoer van beken. Gelukkig
is men tot inzicht gekomen dat ongebreidelde drinkwaterwinning niet mogelijk is. Bij uitbreiding van dorpen
en steden en ontwikkeling van de landbouw (bijv. bollenteelt) zijn vele beken gedempt. In de bebouwde omgeving zijn de duinrellen vaak heel strak in de beschoeiing gestoken.
Eind 20e eeuw kreeg het behoud en herstel van duinbeken en duinrellen meer aandacht van overheid en
particulieren, zoals de stichting Duinrellen Sint Maartenzee en de werkgroep Duinrellen, maar ook vele andere. In beleidsnota’s krijgen ze een plaats die ze verdienen. Niet alleen op papier krijgen ze aandacht,
maar ook zijn inmiddels vele herstelprojecten uitgevoerd, zoals op Texel (bijv. Alloo), Schoorl/Bergen,
Bloemendaal, Velsen e.d..
Al met al zijn er duidelijke parallellen met ‘onze’ sprengenbeken, al dienen de eerste voor waterafvoer en
dienden de tweede voor wateraanvoer.
Wim Oosterloo

Duinrel bij Rockanje

Met name in de 80’er jaren van de 20e eeuw is er veel
onderzoek gedaan naar de macrofauna in duinrellen
door studenten van de Universiteit van Amsterdam.
Macrofauna omvat kleine met het blote oog zichtbare
waterdieren van enkele millimeters tot enkele centimeters, zoals wantsen, kevers, muggenlarven, kokerjuffers e.d. Deze groep dieren leent zich uitstekend om
een oppervlaktewater te karakteriseren en een kwaliteitsoordeel te geven.
Bij voorkeur zien we zo veel mogelijk stroom minnende
soorten in de beken en rellen. In de duinrellen bij
Schoorl is Klimopwaterranonkel een kenmerkende
soort. Een mooie samenvatting van flora en fauna

Epe-Heerde

Rugstreeppad - Foto Henk van Woerden

18

Waar staat nog RUIGE KLAPOOS?
Wie kent het niet: een schilderij of foto van een zomers
goudgeel korenveld met rode klaprozen en blauwe korenbloemen? Klaprozen in korenakkers, helaas zien
we dat weinig meer. Tegenwoordig staan ze vaker in
wegbermen. Al (meestal) of niet uitgezaaid. En soms
in tuinen (maar dan vaak met grote opvallende bollen
roze of roodachtige bloemblaadjes). Over die – al of
niet vaste – tuinplanten ga ik het nu niet hebben.

Vanaf 2010:

In de bermen in onze omgeving vind je twee soorten,
de ene met felrode bloemen, de andere met iets fletser
rode bloemen. Die met de felrode bloemen heeft een
kort vruchtbeginsel met ongeveer acht stempelstralen;
die met de fletser gekleurde bloemen heeft een langwerpige vruchtbeginsel met ongeveer vijf stempelstralen. Als je er op let kun je ze in onze omgeving regelmatig vinden.
Maar vanouds komt er in onze omgeving ook nog een
andere voor. Die klaproos heeft vuurrode bloemen en
een duidelijke zwarte vlek aan de basis. Het vruchtbeginsel is langwerpig, min-of-meer knotsvormig met ongeveer zes stempelstralen en het belangrijkste onderscheid: de stempel is bezet met enkele stijf rechtopstaande haren. Het gaat dan om de Ruige klaproos.
Over het algemeen in alle maten wat kleiner dan de
andere twee. Ook zijn de bladen bij deze soort dubbelgeveerd.
Vanaf 1990:

Helaas zijn er van deze soort weinig meldingen meer
uit onze omgeving. Als je het verspreidings-kaartje
vanaf 1990 vergelijkt met dat vanaf 2010 valt op dat hij
op de Oost-Veluwe nauwelijks meer lijkt voor te
komen. Juiste conclusie? Of over het hoofd gezien?
Vandaar mijn vraag:
Ruige klaproos gezien? Graag een mailtje met zo
nauwkeurige mogelijke vindplaats!
edeboer008@planet.nl
Egbert de Boer

Ruige klaproos - Verspreidingsatlas Floron
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