
Jaarplan 2021 afdeling Epe-Heerde van het KNNV 

Algemeen 

De activiteiten van de afd. KNNV Epe-Heerde werden in 2020 door corona helaas op een (heel) laag 
pitje gezet, of in nu gangbare taal te spreken ‘afgeschaald’. Vanaf medio maart 2020 waren alleen 
individuele of duo-inventarisaties mogelijk. Begin 2021 zal helaas niet anders zijn. Het verloop van 
corona is moeilijk te voorspellen en dus ook onze activiteiten in 2021.  Reden waarom de 
werkgroepen eind 2020 nog geen programma voor 2021 hadden opgesteld en het jaarprogramma, 
zoals gebruikelijk, niet in de eerste Natuurklanken van het betreffende jaar geplaatst kon worden. 
Gelukkig komt de programmering van de werkgroepen op gang. 

Wij volgen de adviezen ter bestrijding van corona van het rijk, de veiligheidsregio noordoost-
Gelderland en RIVM voor wat betreft onze activiteiten. 

Laten we (met name binnen de werkgroepen) goed nagaan wat we wel kunnen doen. Zolang strikte 
regels van kracht zijn kunnen we bijvoorbeeld individueel of in duo’s inventariseren. Met name duo’s 
van meer en minder ervaren mensen heeft een sterke voorkeur. Omdat er veel gewandeld en 
gefietst wordt, kan het zinvol zijn gemakkelijke en nuttige inventarisaties uit te voeren. Bijvoorbeeld 
aandacht voor bloeiende sleedoorns in het voorjaar, zodat komende winter gerichter naar eitjes van 
sleedoornpage gezocht kan worden. 

Vooralsnog is het jaarplan een heel flexibel programma. Lezingen zijn vooralsnog niet ingepland. 

 

Natuurstudie en natuurbeleving 

Het accent van onze afdeling ligt heel sterk op natuurstudie. Verbreding en verdieping van eigen 
kennis is veelal de belangrijkste motivatie van de deelnemers (door inventarisaties en organiseren 
studie-avonden). 

Cursussen staan vanwege corona voor 2021 (vooralsnog) niet op het programma. 

De in 2017 gestarte wandelgroep organiseert voorlopig geen wandelingen op iedere eerste 
dinsdagmorgen van de maand. Zou er invulling gegeven kunnen worden aan uitwisseling van 
ervaringen van mooie wandelingen in de regio? Dan moet er natuurlijk wel enige behoefte aan zijn. 

In mei 2021 houden we de 1000-soortendag op de camping De Helfterkamp in Vaassen. Mocht dit 
vanwege corona niet door kunnen gaan, dan verplaatsen we het naar begin september. In 2020 was 
gepland dat de Gelderse KNNV-afdelingen gezamenlijk op hetzelfde moment activiteiten organiseren 
onder de noemer biodiversiteit. Doel hiervan is om gezamenlijk te proberen zo veel mogelijk 
publiciteit voor dit thema en deelname aan de activiteiten van de afdelingen te krijgen. Het is zeer de 
vraag of we in 2021 een gezamenlijke actie kunnen ontwikkelen. 

Voor de programma’s van de verschillende werkgroepen voor 2021 wordt verwezen naar de website 
www.knnv.nl/Epe-Heerde.nl. Voor verdere informatie kan men terecht bij de coördinatoren van de 
werkgroepen (zie hiervoor Natuurklanken). De werkgroep mossen is een samenwerking met KNNV 
Zwolle. 

De nieuwjaarswandeling en receptie gaat vanwege corona niet door. 

We gaan nog na of in 2021 een gezamenlijk project van de verschillende werkgroepen kan worden 
uitgevoerd. Het zou fijn zijn als alle werkgroepen hieraan deelnemen, maar dit is geen noodzaak. 
 



Gerard Plat heeft voorgesteld in het voorjaar bloeiende sleedoorns te inventariseren. Dit is een mooi 
voorbeeld waar iedereen aan mee kan doen. Nadere uitwerking volgt. In 2022 kan dan heel gericht 
inventarisatie van de eitjes van de sleedoornpage plaatsvinden. 
 
Een andere relatief gemakkelijk uit te voeren actie tijdens het wandelen of fietsen is het 
inventariseren van ‘oosterse’ duizendknopen’. Nadere uitwerking volgt. 
 
Mogelijk kunnen we meer van dit soort activiteiten starten. 
 

Natuureducatie 

De afdeling heeft twee natuurpaden; één in de gemeente Epe en één in de gemeente Heerde. Beide 
natuurpaden zijn aan een grondige renovatie toe. Voor de beide natuurpaden moeten de paaltjes en 
borden worden vervangen. Het voornemen is de beide natuurpaden in 2020 aan te passen. Hierover 
is al ambtelijk overleg met de beide gemeenten. Belangrijk is de financiering van het project rond te 
krijgen. We gaan op zoek naar sponsoren. Het project heeft de naam Win Win (werkgroep innovatie 
natuurpad). 

In het meerjarenprogramma hebben we geschreven dat we meer kennis willen delen door het 
organiseren van excursies. Zodra het coronabeleid dit toelaat pakken we dit weer op bijv. excursies 
naar aanleiding van het project; de mogelijke opzet is één voor buurtbewoners, één voor leden en 
waarschijnlijk één voor TBO’s (gemeente, SBB, GLK e.d.). Hetzelfde geldt voor algemene excursies; 
voorlopig plannen we niets, maar organiseren wanneer mogelijk een excursie. Dit maken we kenbaar 
via de website en de mail. 

Zo mogelijk organiseren we voor het derde jaar een excursie voor gasten op camping De Helfterkamp 
in Vaassen en een excursie waterdiertjes voor de jonge campinggasten. Eenzelfde excursie 
waterdiertjes wordt georganiseerd op camping De Tesseplekke in Veessen. 

Samen met de campings de Bosrand en de Helfterkamp in Vaassen en de Stichting promotie Epe 
wordt een belevingspad bij Vaassen gemaakt. 

We proberen zoveel niet-leden bij onze lezingen, excursies en wandelingen te betrekken. Deelname 
van leden is gratis en niet-leden betalen een paar euro. 

 

Natuurbescherming en natuurontwikkeling 

Sinds 2015 zijn we actief op het terrein van natuurbescherming. Vanaf die tijd zijn al vele acties door 
ons ondernomen (zie onze website). Deze activiteiten zetten we voort. Inwoners zijn onze oog en oor 
functie, terwijl we de mededelingen van de beide gemeenten goed volgen. Op terrein van 
natuurbescherming hebben we nauw contact met VME (Vereniging Milieuzorg Epe) en GNMF. Ook 
met Ons Mooi Epe onderhouden we contacten en in geringere mate ook met de Vereniging 
Landschap en Milieu Hattem.  

In 2002 is door het voormalige Waterschap Veluwe, thans Waterschap Vallei & Veluwe een 
oeverzwaluwenwand met 90 nestpijpen in het dijktalud van de Werverdijk in Wapenveld gebouwd. 
De vogelwerkgroep heeft een afspraak met het waterschap dat de leden ieder jaar de grond voor de 
nestholten weer opvult. Hiervoor krijgen we een kleine vergoeding. 

Bermen zijn vaak een refugium voor vele soorten fauna en flora. Onderhoud van bermen heeft dan 
ook onze aandacht. Het staat als een vast agendapunt in het overleg met beide gemeenten. We 
proberen dat gemeenten bermen niet meer klepelen, maar laagfrequent maaien en het maaisel laten 
afvoeren. Ook is het belangrijk voor insecten ’s winters hier en daar de vegetatie te laten staan. 



Wellicht kunnen we – naast het onderhouden van de zwaluwwand – ook een stukje actief 
natuurbeheer doen door bijvoorbeeld aan te sluiten bij NLDOET van Oranjefonds of andere 
activiteiten in de regio. Onderhoud van (een deel van) de Woesterberg en/of aangrenzende gebieden 
zou een pilot kunnen zijn. 

De afdeling doet mee aan de volgende activiteiten: 

 Opstellen voor een omgevingsvisie voor de gemeente Epe  

 Opstellen voor een omgevingsvisie voor de gemeente Heerde 

 Klankbordgroep voor het snelfietspad Apeldoorn – Epe (F50) 

 Klankbordgroep bomenbeleidsplan voor de gemeente Epe 

 Klankbordgroep bosbeheerplan van de gemeente Epe 

 Lokaal (werk)atelier regionale energiestrategie (RES) in de gemeente Epe 

 Lokaal (werk)atelier regionale energiestrategie (RES) in de gemeente Heerde 

Vindplaatsen van exoten worden aan beide gemeenten en het Waterschap doorgegeven. 

We volgen de ontwikkelingen in beide gemeenten en aangrenzende gebieden, zoals verleende 
omgevingsvergunningen om tijdig aan de bel te kunnen trekken. 

 

Leden 

Het aantal leden van de afdeling schommelt al jaren rond 150 (inclusief huisgenoten). Daar mogen 
we best trots op zijn als je kijkt naar andere afdelingen in relatie tot het aantal inwoners van de 
regio’s. We starten dan ook geen specifieke actie om meer leden te werven, maar proberen via 
communicatie in media over lezingen, excursies e.d. het aantal leden op peil te houden resp. uit te 
breiden. Ook het aantal actieve leden is vrij constant.  

 

Communicatie 

Natuurklanken is al vele jaren één van onze belangrijkste communicatiekanalen en dat zal het 
hopelijk ook blijven. De kwaliteit – zowel qua lay-out als qua inhoud - van Natuurklanken is heel 
goed.  Om verdere kosten te besparen streven we er naar dat meer leden overschakelen naar de 
digitale versie. Er zijn momenteel meer leden die de papieren versie ontvangen dan in digitale vorm. 
De stimulans voor overschakeling naar een papieren versie ligt in het advies naar een bijdrage van 
€14 (€10 voor NK en €4 voor verzending) in de kosten. 

Onze informatieve en actuele website vormt in toenemende mate ons informatiekanaal met leden 
en niet-leden. Ook op facebook zijn onze activiteiten te volgen. 

Via e-mail worden de leden geïnformeerd over actuele zaken en het algemeen programma.  

We beschikken over een informatiestand die op markten en evenementen, die zich hiervoor lenen, 
wordt opgesteld en waarin we informatie geven over de natuur in ons werkgebied en daarbuiten. In 
2020 staat de informatiestand op de pleinmarkt, de bijenmarkt in Epe en mogelijk op de pinksterfair 
bij de Cannenburg in Vaassen. De evenementencommissie zoekt uitdrukkelijk versterking. 

We zullen onze activiteiten (lezingen, excursie e.d.) via zo veel mogelijk media in onze regio 
verspreiden (digitaal en papieren versies) om zoveel mogelijk deelnemers te krijgen. Leden worden 
geadviseerd gasten mee te nemen naar lezingen en excursies. Aan niet-leden vragen we een kleine 
bijdrage van enkele euro’s. 

 



Samenwerking  

Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg met de beide gemeenten (Epe en Heerde) plaats en ambtelijk 
overleg met waterschap Vallei en Veluwe 

Vanaf 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming van kracht en bepalen de provincies voor hun 
gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en 
ontheffingen. Gezien de rol van de provincies zijn sinds 2019 de afdelingen van het KNNV geclusterd 
per provincie. In 2019 zijn de Gelderse afdelingen actief gestart met samenwerking. In mei 2020 
waren door alle Gelderse afdelingen één of meerdere activiteiten gepland met als thema 
biodiversiteit. Corona gooide roet in het eten. Misschien (als corona voldoende wordt bestreden) kan 
een dergelijke actie in 2021 alsnog doorgang vinden. 

Samenwerking met VME (Vereniging Milieuzorg Epe), Ons Mooi Epe en de Vereniging Landschap en 
Milieu Hattem is al eerder genoemd en GNMF. 

Om het tuinambassadeurschap goed in te vullen is te weinig menskracht beschikbaar. Dit item staat 
dus op een laagje pitje, tenzij zich belangstellenden aanmelden. 

Leden van onze afdeling vormen samen met leden van de afdeling Zwolle een mossenwerkgroep. 

De werkgroep paddenstoelen organiseert vrijwel jaarlijks een inventarisatie met de afdeling Zwolle. 

 

Financiën 

Na jaren van interen op ons vermogen is hier gelukkig in 2018 verandering in gekomen. De laatste 
jaren spelen we redelijk quitte. Laten we proberen dit vast te houden. Veel kosten van de 
werkgroepen worden door de leden zelf gedragen. 

De papieren versie van Natuurklanken is één van onze grootste kostenposten. We proberen 
Natuurklanken zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. We beseffen echter dat een aantal mensen 
een sterke voorkeur voor een papieren versie heeft. Voor de papieren versie wordt een vrijwillige 
bijdrage van €10 per jaar (€2,50 per exemplaar) op prijs gesteld en voor verzending per post €14 per 
jaar. 

Ieder jaar kost het innen van de contributie veel extra werk. We zijn daarom overgestapt naar een 
automatische incasso. 

 

Bestuur 

Met de bestuursvoorstellen aan de ALV (Algemene ledenvergadering) in februari 2020 hebben we 
evenals voorgaande jaren een voltallig bestuur. 
 
 
Actieve leden 
We doen een oproep voor: 

 redactieleden NK,  

 cursuscoördinator, 

 leden evenementencommissie 


