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DIE. U NODIG KU 

REDACTI3 NATUURKLANKEN 

Pier Groen, Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen 
Mevr.Els Koopmans-Gromm~, Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, 
Wim Btllsma. Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Mevr. Idske Mulder,Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Mevr.Th.Agn~s Herweijer-Smit, Pelzerpark j, elb2 GA Epe, 

BE§'T'UTJR 
Waarn. Voorzit
ter 

Mevr.Els Koopmans-Gromm~, 
Bongerdplein 1, 8162 AW Epe. 

tel.05788- 3849 
" 05780-12083 
11 05780-14L~82 
" 05780-20640 
" 07780-13703 

" 
le Secretaris Henk van Woerden, (correspondentie+ exc.) " 

05780-l20A3 

05788- 5390 

2e Secretaris 

Penningmeester 
+ ledenadm. 
Leden-

Vuurdoornstraat 104,8171 VG Vaassen. 
Wim Bijlsma, (notulen + pers) 
Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Mevr. Idske Muldèr 
Norelhol tweg 9· •. 8161 NA Epe. 
Mevr.Oetie Slot-Batteram 
Molenkampweg ë3, 8i8l Cfl Heerde. 
Mevr. Yvonne M. Roelants, 
Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen. 

1A'ERKGROEPEN EN CONTACTADRESSEN 

Rubriek 
waarnemin_g;en + 
Zoogdieren 
Paddestoelen 

Vogels 

Floristiek 

Insecten 

Natuurbescher
mingseemmissie 

Frans Bosch, 
Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe. 

Albert Sieders, 
Schotakker 15, 8162 JD Epe. 
Jules de Vries, 
Koekoeksweg 48, 8171 VH Vaassen. 
Henk Menke, 
Schotakker 38. 8162 JE Epe. 
Mevr. A.Herwe~er-Smit, 
Pelzerpark 3, 8162 GA Epe 
Mevr. Eveline Drevijn-D~kstra, 
Wisselseweg 78, 8162 RN Epe. 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

05780-14482 

05780-206'-JO 

05782- 2821 

05788- 1919 

05780-20313 

05780-13612 

05788-3176 

" 05780-13010 

,, 05780-13703 

" 05780-12673 

CONTRIBUTIE : f. 35.- per jaar. Huisgenootleden f. 7.50 per jaar. 

Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 ABN Apeldoorn 
of Postbanknr. 989945 
t.n.v. KNNV Epe/Heerde 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 NOVEMBER 

Omslagontwerp: 
Tekenwerk 
Typewerk 
Correctie 
Lay-out 
Druk 

Els Koopmans-Gromm.~( Putters ) 
Els Koopmans, Henk van Woerden~ 
Agnès Herwe~er-Smit 
Klaas Herwe~er 
Redactie 
Roel Pannekoek 

A.Sieders)Frans Bosch. 
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Inhoud 
Nieuwjaarstoespraak 

Programma 
Vlinderjaar(lezing, cursus) 
Stuurpraat 
Nieuwe leden, redactiewjjziging 
Een werkgroep? maak er eens kennis 
mee 
Knotwilgen 
Wandeling in het dal van Tongeren 
Wandelexcursie in 't Veen te Hat
tem 
De laatste rustplaats was niet de 
allerlaatste 
Paddestoelen herfst 1988 
Vleermuizen in Epe en Heerde 
Bjjzondere Soorten Project 1987 

De dagvlinders in 1988 
De Hjlstaarten in 1988 
Dooi (gedicht) 
Een zonderling toeval (Witvlak
vlinder) 
Van de Bekenstichting 
Een interessante houtzwam 

Bibliotheeknieuws 
Zomervogels(eerste waarnemingen 
1988) 
Knipsels 
Milieuzorg. Ingezonden brief. 
Waargenomen 

VER ANT ~OORl>lNG 

1989 

Els Koopmans-Grommé' 
( wnm. voorz.) 
Bestuur 
Bestuur 
Bestuur 
Bestuur 

Bestuur 

Bert en Rowan Koster 
Ina Hobbelink ·-Doorduin 

Determinatie: A.Sieders 

Henk van Woerden 
Frans Bosch 
Wim v.d. Bergh en 
Adrie Hottinga 
Insectengroep, Els Koopmans 
Henk van Woerden. 
J. Bernlef 
Els Koopmans-Grommé en 
Henk van Woerden 

Albert Sieders 

Wim v.Waveren Hogervorst 

J .Bouchette 
Frans Bosch 

Hoewel het eerste nummer Vé..n het jaar traditioneel de ver
slagen van onderzoeken e.d. bevat, konden deze keer niet 
alle verslagen een plaats krjjgen. Ze komen in het.volgende 
nummer. 



\\ l 

gehouden in "De Witte _Berken". 9 .ianuari'- 1989 
(Namens het Bestuur;· Els Koopmans-Grommé.) .,. 

In de eerste plaats wenst.het Bestuur van de KNNV Epe/Heerde 
alle leden het allerbeste voor het nieuwe jaar, zowel voor 
elk persoonlijk als voor het deelnemen aan onze activiteiten • 

Sc_have.;ren. . ~ 

' .. 

U hebt het, hopen wij, allemaal thuis gekregen, het uitgebrei
de verslag van een onderzoek door leden van onze KNNV-afdeling 
uitgevoerd in een stukje van het gebied dat Schaveren wordt 
genoemd.· 
Het is niet een aflevering van Natuurklanken, zoals sommigen 
meenden. 
Het is veel meer! Geef het dus de aandacht die het toekomt. 
Hoewel er in 1985 door het toenmalige bestuur, waarin actieve 
mensen als Peter Pfaff, Chris Drevijn en Frans van Noorden 
en Harry van Diepen zaten, moeite is gedaan zoveel mogelijk 
KNNV-leden voor dit project te interesseren, bleek de belang
stelling om er werkelijk voor op pad te gaan toch niet zo 
groot als men gehoopt had. 
Maar degenen die zich wèl in bodernpistorie, planten en die
ren gingen verdiepen bemerkter. dat het terrein zoveel belang
wekkends bood dat het niet OJI een paar volgetypte velletjes 
paste. Agnès Herweijer heeft er een paar blauwe vingers van 
overgehouden. Ze typte bijna alle 93 pagina's, op het padde
stoelenartikel na, dat door Annie Sieders werd verzorgd. 
Bovendien werd het onder redactie van Henk Menke, Willem 
Colaris en Els Koopmans-Grommé langzamerhand een doorsnede 
van een N.O.Veluws landschap en als zodanig meer dan alleen 
een heel lokaal rapport. 
Het wordt dan 00k behalve aan de Gemeente Epe aan vele andere 
instanties zoals o.a. Staatsbosbeheer, het R.I.N., de Provin
cie, diverse plaatselijke en landelijke milieuorganisaties 
aangeboden. 
Het Hoofdbestuur van de KNNV 
ling van kennis genomen. Het 
voorblad is van Frans Bosch. 
Vo..sber.e;en 

heeft er al met grote belangstel
aantrekkelijke en zeer fraaie 

,,~t\.( ~~~~. ~~ 
·' .. ~ t ~'t. ~:i. j.l' ~-. ,, .. ,..t···· ~· ·/ ''·· ., 

Aan het uitvoeren van een nieuwe opdracht voor onze afdeling, 
deze keer van buiten onze Vereniging gekomen, is alweer een 
begin gemaakt. De inventarisatie van het landgoed Vosbergen. 
De eigenaar hiervan, Baron D. van Deedem, deed ons dit ver
zoek. 
Bepaald verrassend was het feit dat er op de oproep van het 
Bestuur om deelname ll mensen op de startbijeenkomst aanwe
zig waren en nog enkele anderen toezegden mee te werken. 
De eerste excursie in het nieuwe jaar is alweer geweest. 
Kijk, deze mensen vormen een heel belangrijke groep in de 
KNNV. We zien ze niet zo vaak op lezingen en excursies. Het 
zijn de snuffelaars, degenen. die elk op hun eigen interesse
gebied kennis vergaard hebben en nog steeds vergaren. Ze 
opereren alleen of in werkgroepjes. 
Het Bestuur heeft als wens voor 1989 dat : 
I. dit aantal mensen nog groter zal worden, dat er veel 

meer leden gaan deelnemen aan werkgroepjes bv. en 
doe-excursies; 



II. dat er aanmeldingen komen voor de door het Bestuur 
georganiseerde curs~s van 3 avonden over ylinders, in 
april a.s. (zie programma); 

3 

III. dat er meer mensen hun waarnemingen insturen en op t~d; 

IV. dat er meer mensen op lezingen en excursies komen om hun 
kennis te vergroten en met elkaar ervaringen uit te 
wisselen. ~ 

. ~ 

Het Bestuur denkt ook geregeld over het oprichten van meer 
interessegroepjes zoals b.v. voor planten, waterdieren, 
paddestoelen, geologie, om maar wat te noemen. 
Wie werpt zich op om dit te organiseren? 

Ook naar buiten toe wil het Bestuur actief z~n door middel 
van tentoonstellingen (wie helpt?), affiches (wie ontwerpt?),_ 
aankondigingen in kranten, contacten met andere verwante 
clubs, meer schr:ijvers voor de rubriek "Tussen Heuvels en 
Rivier" in de Zwolse courant en het Noord Veluws Dagblad 
(gaat het l9e jaar in!). 

De KNNV is er voor alle in de natuur geinteresseerden, ook 
vóor de gewone wandelaars. Ze hoopt ook deze leden voldoende 
voorlichting en mogel:ijkheden te kunnen bieden. 
Er z~n voldoende excursies, lezingen, kampen, ook in geweste
l~k en landel~k verband. Schroom niet om mee te doen. Ze z~n 
voor alle leden. 
Ook onze bibliotheek en Natuurklanken bieden veel informatie. 

De landel~ke symposia, zoals dit jaar b.v. over Insecten en 
over het Nederlandse bos, z:ijn zeer interessant geweest. Waar 
was U toen? Met de hond uit? Of b:ij de televisie, of de auto 
aan het schoonmaken? 
B~ een vast voornemen aan iets deel te nemen lukt het echt 
wel een keer! • 

De zorgen in het afdelingsbestuur z:ijn nog niet geheel voorb~. 
Er is nog steeds dringend behoefte aan twee nieuwe bestuurs
leden,willen we aan alle plannen uitvoering kunnen geven en 
de huidige bestuursleden wat ontlast=---~~2~ 
WereldzorRen l 

• . l 

De zorgen om de afdeling vallen totaal in het niet b:ij de 
zorgen over het voortbestaan van het leven op de hele aarde. 
Toen onze kinderen als NJN-ers 15 jaar geleden op de markt 
gingen staan met een kraam om te ageren tegen het gevaar 
van de zure regen, reageerden de volwassenen niet of nauwel:ijks, 
wij zelf incluis. 
En nu? 
We staan als het ware voor het blok. Gelukkig sch~nt de over
heid zich nu ook bewust te z~n van de ernst van onze milieu
aantastingen. 
De alarmerende kersttoespraak van H.M. de Koningin (op per
soonl:ijke titel) was een complete verrassing. 
Laten we hopen, dat de maatregelen die e~op ~llerlei niveau's 
genomen moeten worden, niet door eindeloos gekrakeel ook 
eindeloos op zich laten wachten. 

En laten we ieder ook willen aanvaarden, dat dat veel offers 
zal vragen. 
tn laten we als KNl\TV ook pal bliiven staan om de plaatselijke 
milieuaantastingen het hoofd bieden, samen met de plaatse
l~ke en landel:ijke milieuorganisaties, mede door onze kennis, 
veldervaring en werklust. 

Het Bestuur wenst U sterkte met de ze zware taken. ~d;t:~ o,H"~"W.) 



zaterdag 
28 januari 

maandag 
13 februari 

·-
. . 

VOO'R UV AGE-NDA: 

P~OG-fèAMMA 
Denkt U er om: VOOR ALLE EXCURSIES EN WANDELINGEN 
EVEN }OPGEVEN! DAT U KOMT! (tel. 05788-5390) 

GANZENEXCURSIE NAAR DE LEMSTERHOEK bij De Lemmer 

Dit is een excursie georganiseerd door het Gewest o.l.v. 
Tjalling v~d. Meer en Hans Grotenhuis. 
We worden verwacht om 10.00 uur. Direct na de brug 
over het Margrietkanaal in De Lemmer de parallelweg 
op (In De Lemmer richting Balk aanhouden). 
Bij voldoende deelname (van te voren opgeven verplicht) 
gaan we er met elkaar naar toe. Degenen, die zich 
opgèven, kr~gen nader bericht hierover. 
tel. 05788-5390. 
INSECTENWERKGROEPAVOND 
Onderwerp o.a. Gedrag nachtvlinders. 
20.00 uur ten huize van Bert Koster, Oostravenweg 3, 
Epe. ( le.-1:. op, dab ... ...,... ge...Jt:j'2-1''jd ') 
Ook andere leden welkom! 

donderdag LEZING OVER VLINDERS in. het kader van het Vlinderjaar 
16 februari 1989, door de heer J. v.d. Made ·uit Renkum. van de 

" • Vlinderstichting. 
~~~ Dit belooft een zeer interessante avond te worden, 

//· '?\_"" """- "~-.waarop we hopen niet alleen kennis te kunnen nemen 
_ ....---- · van vlinders, maar ook iets te horen over hun bio-

--~-:;;;?-- toop en de bedreigingen daarvan; zie elders in dit blad. 
~~'. __ ./"Tijd: 20.00 uur 
~~ S Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

zaterdag WINTERWANDELING naar het KONINKLJJK PARK HET LOO 
18 februari onder leiding van Marjolein Koopmans. 

Het is al weer heel wat jaren geleden, dat onze af
deling hier een excursie hield. Marjolein heeft hier 
al heel wat voetstappen liggen en zal ons zeker veel 

_ over de natuur in dit oude parklandschap vertellen. 
Vertrek: 9.30 uur A.H. Epe (auto's) 

9-45 uur A.B.N.bank Vaassen 

maandag 
6 maart 

zaterdag 
12 maart 

10.00 uur Kaartenautomaat 2e ingang park. 
Opgeven tel. 05780-12083 of 05788-5390. 
INSECTENWERKGROEPAVOND 

Onderwerp o.a. Lieveheersbeestjes. 
20.00 uur ten huize van Els Koopmans, Bongerdplein 1, 
Epe. Ook anderen z~n welkom. 

EXCURSIE IN DE OMGEVING VAN GORSSEL 
onder leiding van Els Hendriks. 
We gaan, wanneer de waterstand van de IJssel dat toe
laat, in de Ravenswaarden naar weide- en watervogels 
hljken en een rivierduintje bezoeken. Ook willen we een 
k~kje nemen b~ het ooievaarsstation. Uitw~kmogel~k
hei~ b~ hoog water is het bosgebied b~ 't Joppe, waar 
we ln leder geval een wandeling kunnen maken. 
Els Hendriks woont b~ de IJssel en kent het gebied 
zeer goed. 
Vertrek: 9.00 uur b~ A.H. in Epe (auto's)o 
We hopen ca. 13. 50 uur weer thuis te z~n. 
K~kers en waterdicht schoeisel aanbevolen. 
Vooraanmelding verplicht (tel. 05788-5390). 



' 

donderdag 
16 maart 

JAARVERGADERING VAN DE AFDELING 
met na de pauze een quiz. 
Dit ts dè gelegenhe~d eens Uw stem te laten horen, 
met kritiek en ideeen te komen, Uw gehele bestuur 
eens in levenden lijve te zien en te horen over alle 
wel en wee van de KNNV afd. Epe/Heerde. 

\ 

Er zijn nog twee bestuursleden nodig! 
,o De stukken voor deze vergadering worden U op verzoek 
r van te voren toegezonden en ze zijn in elk geval op 
\ ~'S- de vergadering aanwezig. 

'\~ '~~, We hopen op een goede opkomst. Laat zien dat de KNNV 
'·" -:::::------U ter harte gaat! 
~~ Tijd: 20.00 uur. 

ec:zt - Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

zaterdag 
25 maart 

maandag 
3 april 

zondag 
9 april 

" -

YBQEGEVOGELEXCURSIE NAAR IJSSELVLIEDT 

Op dit landgoed bij Wezep bevindt zich een kolonie 
Blauwe Reigers. De vogels zijn in de nog kale bomen 
goed te zien. Verder hopen we nog andere bosvogels 
waar te nemen. 
Voor de wandeling zijn laarzen oude kleding en een 
hljker aan te bevelen. ' 
Vertrek: 7.30 uur A.H. te Epe. (auto's) 

7.45 uur Centrum Heerde " 

EERSTE CURSUSAVOND "VLINDERS LEREN KENNEN" 

Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
(Zie elders in deze krant). 
Opgave verplicht i1gl. 05788-5390) 
VROEGE VOGEL-ZANG-EXCURSIE in het KLOOSTERBOS 
o.l.v. Adrie Hottinga 
Dit merkwaardige loofbos ligt op een uitloper van het 
Veluwse zand in de Hoenwaard. Geregeld staat bij hoog 
IJsselwater het bos gedeeltelijk onder water. Ook de 
Hoenwaard zelf is een interessant vogelgebied voor 

~~~.-water- en weidevogels, die van de dijk af zeer goed 
zijn waar te nemen. Teven~ \V'o(dl helbt.sc-1-Jeri'Yide. qe.hiet(j.;;HeLef\berq 
Kijker en waterdicht schoeisel aanbevolen. 'ocz.."cht'-

woensdag 
12 april 
~ 
~ 

maandag 
17 april 

~ 
~ 

Vertrek ; 
6.45 uvan restaurant "Het Mussennest" in Wapenveld 

(aan de grote weg). 
(vertrek __ _ 

6.15 u1van A.H. Epe (auto's) 
Vertrek 
6 ~_3o ~-centrum Heerde.) 

Vooraanmelding verplicht. (05780-12083) 
TWEEDE CURSUSAVOND "VLINDERS LEREN KENNEN" 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe 
(Zie èlders in deze krant) 

DERDE CURSUSAVOND ''VLINDERS LEREN KENNEN" 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe 
(Zie elders in deze krant). 
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donderdag 
20 april 

zaterdag 
6 mei 

donderdag 
25 mei 

EEN ZWERFTOCHT DOOR ROEMENIE EN JOEGOSLAVIE 
Lezing met dia's door de landelijk bekende Apeldoornse 
natuurfotograaf Wil van Schieveen. 
Dit belooft een zeer bijzondere avond te worden, die 
U niet mag missen! 
Neem ook eens een niet-lid mee op de ze 11 zwerftocht 11 • 

Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

BEZOEK AAN DE OOSTVAARDERSPLASSEN · 
Het is het bestuur gelukt een excursie onder leiding 
van één der opzichters in het plassengebied zelf te 
bespreken. We gaan o.a. naar de hut bij de Aalschol
verkolonie, waar we oog in oog zullen staan met deze 
interessante kolonievogels, hun nesten en hun jongen. 
Blauwborstjes zijn er ook altijd waar te nemen. 
Aansluitend kunnen we nog één van de nieuwe polder
bossen bezoeken om de zangvogels te beluisteren. 
Vooraanmelding verplicht: tel. 05788-5390. 
Vertrek: 8.00 uur A.H. te Epe. (CLL,-\to>>) 

LANDSCHAPPEN EN PLANTENGROEI BIJ DE MIDDELLANDSE ZEE 

Lezing door Harry Pijfers, met fraaie dia's over dit 
vacantiegebied van veel Nederlanders. 

\1J~· !· Wie er niet alleen voor de zonnige stranden komt, 
~ maar zich ook in de bijzondere flora wil verdiepen, 

.<'' ~-t J'ft .... mag deze laatste lezing vóór de zomervacantie niet 
~\ missen. Warm aanbevolen! 

'_,_~Jif.ld/~ Tijd: 20.00 uur 
--;?~______.-.. Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe • 
.:___./\--. .----.,;2----., 

zaterdag 
zondag 
15/16 april 

zaterdag 
3 juni 

zaterdag 
10 juni 

zaterdag 
24 juni 

zaterdag 
9 september 

Nagekomen: 

Wilt U de volgende data ook nog noteren? 

LANDELIJK MOSSEN WEEK-END 

Zie Natura voor nadere bijzonderheden. 

EXCURSIE NAAR HET KOOTWIJKER VEEN 

Deze excursie is ons aangeboden door de afdeling 
Apeldoorn. 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE DRENTSE A 

VAREN IN DE WEERRIBBEN met een boot van Natuur
monumenten + bezoek eendenkooi. 

THEMADAG OVER "DE HEIDE" 
georganiseerd voor het gewest door onze afdeling. 

Bijeenkomst VOGELWERKGROEP op woensdag 15 februari a.s. 
in de Eper Gemeentewoning, suite I, Stationsstraat, Epe. 
Tijd: 20.00 uur. 



In de eerste plaats is er de reeds in het programma aangekondigde : 

LEZING OVER DE NEDERLANDSE DAGVLINDERS DOOR DE HEER J.G. v.d..MADE 

die u beslist niet mag missen. 
De Heer v.d. Made is voorzitter van de Vlinderstichting te Wageningen. 

Aan de hand van schitterende dia's zal een uiteenzetting worden gage
van over de in Nederland voorkomende dagvlinders. Speciale aandacht 
zal worden .besteed aan de situatie in Gelderland en aan belangrijke 
vlinderbiotopen in onze omgeving. 

Bovendien zal worden ingegaan op d~ oorzaken van de achteruitgang van 
vlinders en zal worden stilgestaan bij de vraag hoe door juiste beheers
maatregelen en biotoopbescherming een verdere afname kan worden be
perkt of teruggedraaid. 

Ten slotte zal worden aangegeven hoe onze tuin door de keuze van be, 
planting aantrekkelijk kan worden gemaakt voor vlinders(en dus ook voor 
ons). 

De avond wordt gehouden in de Ds. Prinszaal van de Eper Gemeen±ewoning, 
Stationsstraat 25 te Epe. De aanvang is om 20 uur. Toegang is vrij. 

Deze avond wordt samen met de Milieugroep N-O-Veluwe georganiseerd. 

In de tweede plaats is er een 

I CURSUS : VLINDERS LEREN KENNEN 1 
Deze cursus van drie avonden nl. 

allen in de Eper Gemeentewoning 

maandag 3'april 
woensdag 12 april en 
maandag 17 april 

De cursusleiders zullen zo spoedig mogel~k bekend worden gemaakt. 
Doel van de cursus zal z~n meer te weten te komen over zowel dag- als 
nachtvlinders, die in Nederland vo~komen. Hun levenswijze (dus ook 
rupsen, voedselplanten~ biotoop), vliegtijden, herkennen van de diverse 
soorten , we hopen het allemaal te kunnen belichten. 
Van de cursisten wordt een ~eine bijdrage in de kosten verwacht, die 
maximaalf 7.50 per. avond zal bedragen. Voor niet-leden van de K~N.N.V. 
zal dit be~rag maximaal f 10.- per avond .zijn. Het is wel de bedoeling 
voor de hele cursus in te schrijven. 

Later in het jaar zal er nog een excursie in het veld v~lgen. 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze zelf ook het een en ander gaan 
opzoeken, waarbij de cursusleiding dan behulpzaam zal zijn • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Opzenden naar de Secretaris ·. 
Hierbij geeft 

zich op voor de drie avonden 
Vlinders leren kennen. 

Speciale wensen t.a.v. d~ stof: 

naam, adres, telnr. 

omvattende cursus: 

Handtekening cursi~t -~. 



Allereerst wenst het bestuur u en de uwen voor dit jaar 
wee~ veel goeds toe. 
Ook'"deze Natuurklanken weer een stukje over de activiteiten 
van de afdeling en het bestuur. 
Een van de activiteiten die het bestuur in de afgelopen 
periode aan de dag heeft gelegd, betrof het leveren van 
commentaar op of het indienen van bezwaa~schriften tegen 
aantastingen van de natuur door particulieren, bedrijven en 
overheidsinstanties, soms in samenwerking met aanverwante 
verenigingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de ontwatering van het Wisselseveen, 
het graven van sloten in en het bemesten van natuurgebieden. 
Er is een begin gemaakt met het inventariseren van het 
landgoed Vosbergen zodat dit later misschien in aanmerking 
kan komen voor erkenning als natuurgebied. 

De problemen betreffende de bestuursvacatures blijven nog 
steeds besta~n zodat het er naar uitziet dat de afdeling de 
komende bestuursperiode zonder voorzitter door het leven 
moet gaan. 

Indien u de binnenkant van de omslag wel eens leest (voor 
zover het bestuur dat kan nagaan gebeurt dit door 
verschillende leden regelmatig) zal u ongetwijfeld in de 
bestuurssamenstelling een verandering zijn opgevallen. 
Mw. Oetie van Basten is in de afgelopen periode in het 
huwelijk getreden en zal voortaan als mw. Oetie Slot
Batteram door het leven gaan. Namens het bestuur voor 
zowel haar als haar echtgenoot de beste wensen. 

Het bestuur hoopt dat u ook dit jaar in ruime. getale de 
door ·haar georganiseerde lezingen en excursies zult 
bezoeken. 
Indien u suggesties voor lezingen of excursies heeft,geeft 
u deze dan door zodat daar ook rekening mee gehouden kan 
worden. 

IN DEZE NATUURKLANKEN ZULT U OOK EEN ACCEPT GIRO BILJET 
AANTREFFEN DAT U GEBRUIKEN KUNT OM NA INVULLING VAN DE 
ONTBREKENDE GEGEVENS DE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE OVER TE 
MAKEN. 
LEDEN F. 35,00 EN HUISGENOOTLEDEN F. 7,50 PER JAAR. 
Indien u geen gebruik maakt van dit accept giro biljet 
wordt u verzocht uw contributie op één van de onder
staande nummers over te maken. 

Postbank 989945 
ABN Apeldoorn 53 13 41 542 
beide tnv KNNV afd. Epe/Heerde te Epe 



tvlE-UWE. Lt.DEJV VA'N DE. AfDELING: 
WELKOM 

Dit welkom is deze keer gericht tot Josette Koopmans en 
Erna Hoek, beide uit Zwoll~ 

RE- PAK. T \LV~ZLGING 
Mededeling van de redaktie 

Ook de redaktie wenst alle lezers van Natuurklanken het 
allerbeste voor 1989. 
Dit jaar zal de redaktie van Natuurklanken in een 
gewijzigde samenstelling aan de slag gaan. De vacature die 
ontstaan was doordat Henk Menke te kennen had gegeven uit de 
redaktie te willen stappen is met ingang van dit nummer 
opgevuld door Idske Mulder. 
De redaktieleden heten hun nieuwe "collega" van harte welkom 
en hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking. 

Op 21 december hebben de redactieleden Henk Menke als medelid 
uitgezwaaid. Verscheidene jaren heeft hij met zijn tegelijk kriti
sche en creatieve geest aan het redactionele werk meegedaan. 

Dat gold zowel de voorbereidende besprekingen en het huiswerk 
dat daar soms uit voortvloeide, als die happenings die we 
de knip- en plak-avonden plegen te noemen, waarbij hij met zijn 
zin voor ordening meehielp om uit de kleine chaos van pa
pieren en papiertjes een nummer van Natuurklanken te schep
pen en waarbij zijn zin voor humor aan de goede stemming bij dit 
werk bijdroeg. 

Hoewel het niet de eerste taak van de redactieleden is zelf 
"Natuurklanken" te vullen, toch blijkt ook uit de talrijke bij
dragen van zijn hand hoezeer hij ons clubblad een goed hart toe~ 
draagt. Wij zijn er van overtuigd dat hij dat zal blijven doen. 
Bedankt, Henk! 

Redactie. 

COPY VOOR 'HE. T MAART_ A'R\Lt'lUt1ME.l2 
\/ÓO'R. t5 ff..BRUA'R\ \NSTURE..N 5, V.P .. 

(VAA'R NE.M\NC.. E.N TOT 2.5 F E..BR U AR l) 

\Jit MAAKT E.E.N OMSl-AGONIW'E..R? ~ I 
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EE.l\1 \JERKG-lLOEP? 
MAAK EJ2 E..tiY5 K E.!'IN \S l~E.E. \ 

DE WERKGROEPEN IN 1989 EN WAT ZE DOEN 

(Zie ook programma voorin). . ~ 

VOGELW~BKGROEP ~ ~ 
De leden hiervan gaan er mettwee tegel~k of alleen op uit om 
in een bepaald gebied de b~zondere broedvogels te noteren. 
Een en ander in het kader van het landel~ke B(~zondere) 
S(oorten) P(roject). Dit B.S.P. loopt al enkele jaren en be
oogt in het hele land de niet algemene en bedreigde vogel
soorten in kaart te brengen. Het is georganiseerd door de 
s.o.v.o.N •. Nieuwe leden van de werkgroep die zich niet capa
bel achten dit goed te doen, kunnen zich aansluiten bij ie
mand met meer ervaring. De groep beschikt over een telescoop
kijker. 
Er worden ook gezamenl~ke instructieve excursies georganiseerd. 
Voor nadere inlichtingen: 

Bel het contactadres (zie voorin dit blad). 

INSECTENWERKGROEP ~ ~ . -~ 
Deze groep houdt geregeld b~eenkomsten in het winterseizoen, 
waarb~ verschillende onderwerpen aan de orde komen op in
sectengebied. Stof en materiaal voor deze instructieve (en 
gezellige!) b~eenkomsten leveren de leden b~ toerbeurt zelf 
of er wordt een gast gevraagd. 
Zodra er buiten op hun gebied weer wat te beleven valt, wor
den er excursies georganiseerd. De leden die daar plezier in 
hebben, noteren gedurende het gunstige seizoen dagvlinders, 
nachtvlinders, libellen, enze Belangr~ke waarnemingen worden 
naar de daarin geinteresseerde landel~ke organisaties ge
stuurd. 
Ook hier geldt: Al doende leert men. De groep is lid van de 
Vlinderstichting, organiseert een vlindercursus en laat een 
leesmap circuleren. 
Inlichtingen b~ contactadres voorin dit blad.· 

ZOOGDIERENWERKGROEP 

Naast een dassen.en een muizenonderzoek in voorgaande jaren, 
staan nu ook de vleermuizen in de belangstelling van deze 
kleine groep. Door middel van inloopvallen voor muizen en met 
behul~ van een batdetector voor vleermuizen wordt dit 
jaar·~et landgoed Vosbergen onderzocht op zoogdieren. 
Nieuwe leden z~n welkom. 
Inlichtingen b~ contactadres voorin 

NATUURBESCHERMINGSWERKGROEP 

dit blad. ~ 

- d~.i~~~ 
Deze groep probeert bepaalde op natuurgebied belangr~ke ter
reinen te beschermen en door onderhoud te verbeteren. 
Ze trekt aan de bel b~ aantastingen van natuur en landschap 
b~ landeigenaren en overheid. 
De leden doen ook practisch landschapsonderhoud door 



jeneverbesstruwelen vr~ te wellen van opslag en ee~ kwelge
bied in het Wisselse Veen (Land van Jonker) te hoolen, het 
teveel aan struiken te kappen. 
Hun "hakdagen vindt U hieronder. 
Het contact adres vindt U voorin dit blad. 

\-\A ~~ oAC.tH : 
ll/2 '89 Terreintje hoek Rauwenhoffweg/Oostravenweg of 

Land van Jonker (even bellen). 

ll/3 189 Idem. 

PLANTENWERKGROEP (in oprichting) ~~~i' 
Deze zou er moeten zijn, maar ze is enige jaren geleden opge
heven. Toch zou het bestuur graag zien, dat er weer een aan
tal mensen de draad oppakten De werkzaamheden kunnen al 
naar geaardheid en kennis van de leden variëren van leren de
termineren tot meedoen aan de nieuwe inventarisatieronde die 
door het FLORON (zie het volgende nummer) georganiseerd 
wordt. 
Er hebben zich reeds drie personen voor deze groep aangemeld, 
wie volgt? 
Contactadres: de secretaris , zie voorin dit blad. 

Het Bestuur. 

l 
( "'W~ .5 TAAN OP GE.tN E.NKf.LE. L':J~T \ltR M\:.l~" ~ 
~ 11 E.R IS Zt:.I{E.R GE..E.N 'PlllNTE.N~f.~\<Cl20EJ>"\ 



\2 

wAN!JlUIVC tn hei: dal VQh TONCt!<fN 
' E.E.IV VE.RSlACT 

-~~ 

Op zondag 8 januari ging om 2 uur de eerste KNNV~wandell;g 
in 1989 van start. Er waren 24 deelnemers, een goede opkomst 
dus. De wandeling voerde langs en door het Paalveen, het Tonge
rense-en het Wisselseveen. Sinds de laatste IJst~d ~n de oos
telijke Veluwse stuwwallen geërodeerd door sneeuwsmaltwater, 
dooiversch~nselen en de wind. 
Het erosiemateriaal vulde het dal van Tongeren op, waardoor 
de overgang naar d-e IJsselvallei geleidelijk, maar ook dyna
misch van aard is. De drie venen zijn tevens kwelgebieden en 
er ontspringen vele kwelbeken die hun eigen eigenw~ze loop 
volgen, terw~l _b~ de sprengenbeken de mensen zelf de bedding 
bepaalden. Kwel is een boeiend versch~nsel omdat het kwelwater 
behalve magnesium en ~zer ook kalk bevat. Door die kalk vormt 
het beekmilieu een buffer tegen de verzuring. 
Kwelbeken z~n te vinden in het laagste deel van de kwelgebie
den; sprengenbeken vinden we langs de rand, aldus profiterend 
van de natuurl~ke glooiÏngen en daardoor eenyepaalde water
hoogte opbouwend, die benodigd is voor het waterrad van de 
nab~e watermolen. 
Het kwelwater, opborrelend uit de bodem van de beek of wegs~
pelend uit beekoever of kwélstrook komt van ver, vanaf de 
waterscheiding in het hartje van de stuwwal. Kwelindicatoren 
zijn planten die van het mineraalrijke kwelwater houden- :Kale 
Jonker, Kleine Watereppe, Duizendknopig Fonteinkruid en 
Dotterbloem. 

Het uitgevlokte ~zeroxyde, radolm geheten, w~st ook heel na -
drukkel~k op kwela 

Tongeren wordt voor het eerst genoemd in 1025. Het landgoed 
Tongeren, een familiebezit en via een N.V. nu een B.V., heeft 
de inrichting en ontginning van dit gebied gebaseerd op even
wicht met de natuur. Maar de intensieve veeteelt heeft ook 
hier z~n intrede gedaan en dan raakt toch dat evenwicht zoek. 

Als dit gebied echter in andere handen was geweest, dan zouden 
onze KNNV-ers nu niet zo'n prachtig landschap gezien hebben 
t~dens hun wandeling en dat stemde alom tot bl~dschap. 

We werden nog verrast door de aanwezigheid van twee Raven en 
dat was een ván de hoogtepunten. 
Tongeren is fameus vanwege de paddestoelen en er waren er zo 
veel en ze werden zo geanimeerd bekeken, dat de wandelroute 
b~na gehalveerd moest worden. 

Het eind- en ook het begindoel was Hotel De Witte Berken. 
Daar _sloten zich nog ca. 10 KNNV-ers bij het gezelschap aan. 
Nieuwjaarswensen werden uitgewisseld, een heerl~k kopje 
koffie met dito appelgebak werd ons geoffreerd, waarna Els 
Koopmans het woord tot ons richttag Ze wekte ons op goede 
voornemens te volgen tot heil van onze vereniging. 
Ook werd er iets verteld over het boekwerk "Schaveren" dat 
onder beheer van onze vereniging verschenen is. 



\~ 
Hieronder vindt U nog een lljst van de 30 soorten paddestoelen 
die onze expert Albert Sieders tljdens de wandeling signaleerde. 

We hopen dat U met evenveel voldoening als wlj de wandeling 
gelopen heeft. 

De "uitzetters" 
Bert en Rowan Koster. 

WINTERWANDELING TONGEREN KNNV.o.l.v.Bert Koster, 8 ian.l~2 
Paddestoelen onderweg: 

Gele Zwavelkop 
Rode Zwavelkop 
Oesterzwam 
Plooivoetstuifzwam 
Geweizwam 
Elfenbankje 
Paarse Knoopzwam 
Zwarte Tril zwam 
Oranje Dropzwam 
Meniezwammet je· 
Berkezwam 
Platte Tonderzwam 
Witte Tandzwam 
Grljze Gaatjeszwam 
Gele Korstzwam 
Oranje Aderzwam 
Dennerooor der 
Winterhoutzwam 
Roestvlekkenzwam 
Scherpe Schelpjeszwam 
Aardappelstuifzwam 
Korsthoutskoolzwam 
Glimmer Inktzwam 
Helmmycena 
Roestbruin Kogelzwammetje 
Franjezwam 
Paarse Eikeschorszwam 
Paarse Korstzwam 
Witte Kaaszwam 
Wintertrechterzwam 

Hypholoma fasciculare 
Hypholoma sablateritium 
Pleurotus ostreatus 
Calvatia exipuliformis 
Xylaria hypoxylon 
Trametis versicolor 
Ascocoryne sarcaides 
Exidia glandulosa 
Dacrymyces stilatus 
Neetria cinnabarina 
Piptoporus betulanus 
Ganoderma applanatum 
Schizopara paradoxa 
Bjerkandera adusta 
Stereum hirsutum 
Phlebia radiata 
Heterebasidion annosum 
Polyporus brumalis 
Collybia maculata 
Panellus stipticus 
Scleroderma citrinum 
Ustulina deusta 
Coprinus micaceus 
Mycena ga~ericulata 
Hypoxylon fragiforme 
Thelephora terrestris 
Peniophora quercina 
Chondrostereum purpureurn 
Tyromyces speco 
Cli t ocybe spec. 

Albert Sieders • 
...._---~--,-"-j-e -.Jl; 
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.'w'ANDL.LE.XCURS\( \\'1 \VE.E.N TL \-\ATTEM 
op zondag 27 november 1988. 

E.t:NVERSLA& 

Het was een leuke en interessante wandeling daar in 't Veen 
langs Grift en Apeldoorns kanaal; met eenden, koeten en gan
zen op het water en in de lucht en een watersnip die uit de 
wei omhoog vloog. 

Het weer was ons goed gezind met veel kleuren in de wolken-
hemel. · 
Onder leiding van Els en Dik viel er weer veel te beluisteren 
en te behljken: in de bebossing van wat eert~ds eikehakhout 
was, troffen we veel boomzwammetjes in allerhande kleuren en 
vormen aan; alt~d weer leuk, ook die namen zoals b.v. Zwart 
Dropzwammetje, Fluweelpootje, Oranje Aderzwammetje enz. (Een 
loupe ·is hierb~ zeer aan te bevelen!) 

Prachtig ook de blik op die weidse Hoenwaard, die b~ hoge 
IJsselstand nog alt~d als overloopgebied dienst doet. 

Het einde van de wandeling voerde ons.door een geweldig mooi 
jeneverbessenterrein van ca. drie bunder groot; indrukwekkend 
prachtig en zo dicht b~ huis! 

Alsof het allemaal niet op kon zagen we tenslotte in een bos
kolk een 25-tal magnifieke mander~neenden. 

Het was een f~ne zondagmorgen. 
Ina Hobbelirtk-Doorduin. 

C.R':IZE:.. OrAAl Je.SZ.\JA'M 

Paddestoelen, gevonden t~dens de excursie naar 't Veen in 
Hatt.~e~m~·---------------------------· 
Helmmycena 
Elfenbankje 
Fopelfenbankje 
Berkezwam 
Honingzam 
Meniezwammetje 
Gele dropzwam 
Oranje aderzwam 
(zeer veel aanwezig) 
Geweizwam 
Roestbruin kogeltje 
Paarse korstzwam 
Gele korstzwam 
Gr~ze gaatjeszwam 

Zwarte knoopzwam 
Aardappelbovist 
Witte tandzwam (zeer veel 
aanwezig) 
Platte tonderzwam 
Waaiertje 
Fluweelpootje 
Rode zwavelkop 
Gewone zwavelkop 
Zwart Schorssch~fje _ 
(Diatrypella quercina) 
Phellinus conchatus, die hele 
stammen bedekte. 
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1)[ lAt.\7\.S}Tl RUSTPLAATS · 
VAS N\~T'---ul ALLLRLAAT S Tl~ 

c 
In 1984 sneuvelde een oude Witte Esdoorn (Acer saccharinum) 
die in het Loeffpark in Epe stond. Door z~n ouderdom was 
h~ gevaarlijk geworden. Een enorme tak had tijdens een storm 
de fietsenstalling van de naastliggende MAVO vernield en 
de boom werd gekapt. 
Op verzoek van Frans van Noorden werd de zware stam door 
mensen van de Feluagroep onder leiding van Harry van Diepen 
vervoerd naar een rustiger plek. De KNNV-afdeling wilde nl. 
volgen welke zwammen, planten en dieren zich in en op zo'n 
grote boomstam zouden ontwikkelen. De Gemeente had, na ons 
verzoek daartoe de stam een plaats toegewezen op een rusti
ge plek, helemaal achter op de begraafplaats Norelholt in 
Epe. 

Het volgen van de afbraak van de stam door allerlei zwammen 
is inderdaad sinds die tijd gebeurd. In het januarinummer 
1985 van Natuurklanken verscheen het eerste yerhaal van 
Frans van Noorden. Leden, die van 1985 lid zijn, hebben de 
stukjes kunnen lezen, verder allemaal Vém de hand van Albert 
Sieders, die de paddestoelen beschreef die er op verschenen 
onder de titel: "Een boom op zijn laatste rustplaats". 

Toen we echter de afgelopen herfst"onze" boom opzochten, 
lag hij er niet meer. Men was bezig ook dit gedeelte van de 
begraafplaats "bedrijfsklaar" te maken. "Einde van de histo
rie" denk je dan. Maar gelukkig bleken de stukken stam 
keurig verplaatst te zijn naar de overkant van het pad. Ze 
waren dus niet opgeruimd. Ze lagen zelfs in dezelfde lengte
richting en ook niet op de kop of andersom. Hulde aan de 
medewerkers van de plantsoenendienst, die dit zo keurig 
hebben gedaan! 

Veel nieuwe "bewoners" heeft de stam 
dit jaar niet gekregen. Eerst versche
nen er wat Helmmycena's, de Paarse 
Korstzwammen en een enkel Geweizwamme
tje. Fraai waren weer de Groene Schelp
zwammen met hun oranje steeltjes onder 
de donkergroengrijze hoeden. 
Daarna verscheen het Fluweelpootje. 
Wat nog later in het jaar heel specta
culair werd, was de aan alle kanten 
aanwezige Grijze Gaatjeszwam.Met de hoeden 
dicht boven elkaar geplaatst,overdekte 
deze zwam 'grote gedeelten van de stam
stukken van de oude Acer en maakten er 
een fraai beeldhouwwerk van. 

Grijze Gaatjeszwammen lijken erg op de welbekende Elfenbankjes 
en zijn ook heel algemeen. Het verschil zit vooral in de on
derzijde van de ho'ed. Die is bij het Elfenbankje wittig en bij 
de Gr~ize Gaatjeszwam grijs: van tint. 
Alle hierboven genoemde soorten waren ook de vorige herfst 
(1987) al aanwezig. 
We blijven onze Witte Esdoorn met spanning volgen. 

Determinatie : Albert Sieders. 



lb 

Hoewe het "echte" paddestoelenseizoen alweer enige tjjd 
achter ons ligt, wil ik toch nog iets vertellen over de 
paddestoelen van het afgelopen najaar. 
Zoals de meesten van ons waarschjjnljjk met eigen ogen heb
ben waargenomen, schoten de vliegenzwammen, russula's, bo
leten en bovisten letterljjk als paddestoelen de grond uit 
en niet te vergeten, uit het al of niet vergane hout. 

Om dit alles van nabjj te kunnen bekjjken werd op 18 septem
ber j.l. de in de herfst gebruikeljjke paddestoelenexcursie 
georganiseerd. Ons doel was ditmaal een bosgebied ten 
noordoosten van de zogenaamde Motketel, een sprengengebied, 
bjj Niersen. Het wordt aan de noordzjjde begrensd door de 
Hartense Molenbeek, welke hier evenwjjdig aan de Niersense 
weg loopt. Door de variatie in grondsoort, begroeiing, nat 
en droog terrein enz. bleek het een ideaal excursieterrein 
te zijn, want de paddestoel-en waren ni~t alleen qua aantal 
maar. ook qua soorten in overvloed aanwezig. 

De bedoeling was om onder leiding van Albert Sieders, naast 
het zelf genieten van de kleuren- en vormenrjjkdom van de 
paddestoelen, ook enig inzicht te krjjgen in de verspreiding 
eri het voorkomen van paddestoelen in dit gebied. 

Gelukkig werd het aantal van slechts vjjf deelnemers, ruim
schoots overtroffen door het aantal aanwezige paddestoelen, 
zodat we bjjna tjjd te kort kwamen om alle soorten te deter
mineren en te noteren. 

Er werden, als we de vóórverkenning en een later uitgevoerd 
bezoek meerekenen, ca. 100 soorten aangetroffen. Het voert 
te ver om deze soorten allemaal te noemen, maar een kleine 
greep uit de minder algemene soorten is toch wel op zjjn 
plaats. 

Om te beginn~n, de Schotelkluifzwam (H~vella macropus). Dit 
is een gesteeld bekervormig paddestoeltje, met een hoogte 
tot maximaal 8 à 10 cm. en een diameter van c.a 4 cm. De 
aanvankeljjk bekervormige hoed spreidt zich in een later sta
dium vlak uit, waarna de randen zich naar beneden buigen. 

Deze, bjj ons niet algemene, paddestoel is een vertegenwoor
diger van de hoofdgroep van Ascomyceten (Zakjeszwammen). 
Hiertoe behoren o.a. de Bekerzwammen, de Kluifjeszwammen, 
Morieljes en de bekende maar moeiljjk te vinden Truffels. 
Deze paddestoelen hebben geen plaatjes of poriën, maar de 
buitenkant van de hoed (of de binnenkant van de beker) is 
bekleed met het zogenaamde kiemvlies of Hymenium. 
Dit kiemvlies bAstaat uit dicht aanééngesloten knotsvormige 
cellen (de Asci ~ zakjes, enkelvoud Ascus) waarin per cel 
zich doorgaans 8 sporen vormen. 
Deze worden bjj rjjpheid uit de Ascus naar buiten geslingerd. 
overigens bevinden zich in het kiemvlies ook langgerekte 



cellen zonder sporen, de '7-
zogenaamde parafysen. 
Van dezelfde groep vonden 
we ook nog de ~warte Kluif
jeszwam (Helvella lacunosa), 
het zeldzame Gekartelde 
Leemkelkje (Tarzina catinus) 
een klein okergeel tot 
leemkleurig bekerzwammetje 
met een kort steeltje, wel
ke een klei- of leemachti
ge bodem verlangt. 

Opvallend was ook het voor
komen van de Gele Stekel
zwam (Hydnum repandum). 
In een groep van ca. 20 à 
.30 exemplaren, stonden de 

DOORSNEDE VAN OE SCHOTELKLUIFJESZWAM roomkleurige tot dOOier-
v.,J Rechts sterk YRrgroot detail van het hymenium gele paddestoelen, Welke 

met asci (langgerekte cellen met sporen) en pa we meestal solitair aan
rafysen Oanggerekte cellen zonder sporen) treffen.te pronken in de 

2.1e.oot< TEil. swr 1/.t-I.AR.TI~I!L. . beekwal. 
De hoedhuid heeft qua kleur en oppervlak wel wat weg van 
~eemleer. Evenals bij de vorige soort vinden we bij deze padde
stoel ook geen lamellen. Hier bekleedt het sporenvormend 
kiemvlies een groot aantal onder de hoed afhangende stekels. 

Aangezien het betreffende gebied wordt beheerd als natuurbos 
wordt het dode hout niet verwijderd, zodat half vergane stam
men en dode takken volop aanwezig zijn. 
Deze vormen een prima voedingsbodem voor vele op hout groei
ende zwammen, zoals b.v. Geweizwam, Stekeltrilzwam, Houtknots
zwam, Honing zwam, Spekzwoerdzwam, Oester zwam enz. enz. 

Van een aantal jaren geleden was bekend, dat zich in de 
berm van de Elburgerweg een groeiplaats bevond van Truffel
knotszwammen. Na enig zoeken werden deze interessante padde
stoeltjes inderdaad aangetroffen. Het bleek om verschillende 
soorten te gaan, namelijk de Gewone Truffelknotszwam 
(Cordyceps ophioglossoides) en de Grootsparige Truffelknots
zwam (Cordyceps canadensis). Ze parasiteren beide op de 
ondergronds groeiende stekelige Hertentruffel (Elaphomyces 
granulatus), welke na enig onderzoek inderdaad aanwezig 
bleek te zijn. 

Ton<3eren 
Drie weken later waren een aan
tal van onze leden op eigen ge
bied te gast bij de afdeling 
Deventer. Deze keer zouden we 
onder leiding van Atte van den 
Berg uit Wijhe en onze "eigen" 
Albert Sieders de paddestoelen
rijkdom van Tongeren bewonderen. 
Ondanks het ook nu regenachtige 
weer begaf een groep van ca. 25 
deelnemers zich welgemoed op 
pad. 

Het landgoed Tongeren staat van
ouds bekend als een goed padde
stoelen gebied. Evenals in Niersen 
lijk leemhoudende bodem, denk maar 

vinden we hier een plaatse
aan de Leemkuil, overgaand 



tB 
in de schrale grond van een bosgebied, waar zich betrekkel~k 
kort geleden nog uitgestrekte heidevelden bevonden. 

We werden dan ook niet teleurgesteld in het ~antal van niet 
minder dan ca. 125 soorten, welke we hier hebben gevonden. 
Hieronder een aantal (50 soorten) welke zonder meer zeldzaam 
zijn te noemen. 

Het is verheugend, dat we, in een ~~d waarin zoveel levens
vormen in hun bestaan worden bedreigd, hier nog zo'n varia
tie kunnen aantreffen in de padde/stoelenflora. Hoewel we 
hieraan toe moeten voegen, dat hier ook bepaalde. soorten af
nemen, terw~l andere soorten toenemen en nieuwe soorten ver
schijnen. 
In hoeverre zure regen hieraan debet is, is in de meeste 
gevallen ook voor deskundigen, moeil~k aan te geven. 

Ongeveer 500 m. ten noordoosten van het kruispunt Tongeren 
is enige jaren geleden zand gewonnen. Het zand is hierb~ 
tot beneden de grondwaterspiegel ontgraven, zodat zich hier 
een plas van ca. 50 x 125 m. heeft gevormd. De hoge taluds 
z~n inmiddels voor een groot deel begroeid met o.a. een 
vegetatie van struikheide,(kleine) grove dennen en vele 
soorten mossen. 
Deze taluds vormen een goede voedinRsbodem voor de Roze 
Sp~kerzwam (Gomphidius roseus) 
Deze zeldzame paddestoel 
heeft enigszins de vorm van 
een sp~ker. U moet dan niet 
denken aan de draadnagels · 
die we tegenwoordig b~ de ~zer
handel kopen, maar aan de EChte, 
gesmede sp~kers zoals die vroe
ger g~bruikt werden. 
De paddestoel is ca. 5 cm. 
hoog en heeft aanvankel~k een 
koraalrode, gewelfde hoed. 
Geleidel~k·~an spreidt de hoed 
zich uit en neemt eEn bruinrode 
kleur aan. De gr~sachtige la
mellen lopen vr~ ver af langs 
de steel. 

De paddestoel treffen we veel
al samen met de Koeieboleet (Su 
hier bl~kt dat het geval te z~n. 

Deze vr~ kleine boleet kenmerkt zich door grote, hoekige, 
samengestelde poriën. De hoed is evenals de steel licht 
kaneelbruin tot okerkleurig. 

Ook vonden we hier tientallen exemplaren van de niet algemene 
Heideknotszwam (Clavaria argillacea). Dit kleine, maar 
fraaie paddestoeltje wordt 3 tot 8 cm. hoog en vormt vr~wel 
onvertakte wit tot lichtgele vruchtlichamen welke aan de 
top enigszins verdikt of gelobd z~n-

Tot slot vonden we hier nog een fraai roodgekleurd beker
zwammetje, de Octospora humoss; hoewel het geen echte 
Nederlandse naam heeft, zou 1 t het beste "Mosbekertje" 
kunnen worden genoemd. 



Op de terugweg in het dichter begroeide bos viel ons oog op 
een aantal exemplaren van de ·Groene Glibberzwam (Leotia lu
brica), ondanks z~n weinig aantrekkel~ke naam een b~zonder 
leuk paddestoeltje. H~ doet met z~n kleverige, ol~fkleuri
ge hoed z~n naam wel eer aan. 
Het wordt maar enkele eentimers hoog. De hoedranden z~n 
helemaal ingerold, zodat het op het eerste gezicht wel wat 
van een soort Kluifjeszwam of een'Knotszwam weg heeft. 

Geleidel~k aan bereiken we weer ons vertrekpunt in de buurt 
van de welbekende Leemkuil. Onder de daar aanwezige beuken 
treffen we nog verschillende paddestoelen aan, waaronder 
vooral Russula's en Amanieten. 

Na hiervan nog enige exemplaren te hebben bewonderd, nemen 
we weer afscheid van elkaar en van de paddestoelen. 

Het is overigens zo, dat als ik dit schr~f, tussen Kerst en 
Nieuwjaar, er door het uitbl~ven van nachtvorst, nog steeds 
volop paddestoelen aanwezig z~n. 
Vooral de houtzwammen kunt U nog in groten getale bewonderen. 

Tenslotte, als er leden z~n, die belangstelling hebben voor 
de volledige soortenl~sten van Niersen en Tongeren, dan 
kunnen deze worden aangevraagd b~ ondergetekende: 

H.J.van Woerden. 

tel. : 05788-5390 

SCHOTELKLUIF JESZWAM 

lielvella macropus 
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in Epe en \-\eerde 

Een beginnend onderzoek. LAATVLIE6ER. (. VLIE~bE.ELD) 

In maart van het vorige jaar ontving de zoogdierwerkgroep 
een batdetector. De aanschaf van dit kleine, maar dure 
apparaat was mogel~k doordat het bestuur het benodigde 
geld beschikbaar stelde. Een batdetector is, voor zover 
nog niet bekend, een handza,am stukje electronica, dat de 
§3luiden van vleermuizen omzet in voor ons hoorbare ge
luiden. Op die geluiden z~n - na de nodige oefening - de 
verschillende soorten vleermuizen te onderscheiden. Een be
langr~k hulpmiddel daarb~ is een knop met een schaalverde
ling in kiloHerz. Niet elke vleermuis roept op dezelfde 
toonhoogte. Staat de ontvanger b~vdorbeeld op 20 kHz , dan 
zijn Watervleermuizen niet of nauwelijks hoorbaar. Voor Ros
se vleermuizen is het echter de zogenaamde piekfrequentie. 

Behalve op geluid z~n vleermuizen, indien ze te zien z~n, 
ook op hun vlieggedrag te onderscheiden. Dit kan een belang
r~k hulpmiddel z~n b~ de determinatie. Ook de verbl~fplaats 
die ze gebruiken kan een aanw~zing z~n voor bepaalde soor
ten. Sommige soorten maken alleen gebruik van holle bomen. 
De Rosse vleermuis en de Ruige dwergvleermuis (of Nathu
sius' dwergvleermuis) z~n hier de duidel~kste voorbeelden 
van. Andere soorten vleermuizen, zoals de Laatvlieger en 
de (gewone) Dwergvleermuis z~n vr~wel alt~d bewoners van 
nauwe stenen ruimten. Ze gebruiken spouwen als onderkomen. 

De batdetector werd voor het eerst gebruikt b~ de woning 
van een van de leden van de werkgroep. Daar verbleef name
l~k in een krimpspleet een Dwergvleermuis. Het diertje 
vormde een makkel~k begin voor de start van verder vleer
muisonder zoeko 
De resultaten van dat onderzoek z~n hieronder per soort 
weergegeven. Daarb~ moet gezegd worden, dat niet alle gege
vens met behulp van de batdetector tot stand gekomen z~n. 
Er z~n ook vleermuizen dood gevonden en daarna gedetermi
neerd. Er kwamen enkele meldingen via de rubriek "Tussen 
heuvels en rivier". Daarin was geschreven over de vondst 
van een gewonde vleermuis. 

Lang niet alle waarnemingen van vleermuizen leverden de 
juiste soortnaam op. Voor sommige zogenaamde tweeling
soorten ging dat vaak op. Met deze laatste term worden 
koppels van twee moeil~k te onderscheiden soorten bedoeld. 
De beide soorten Dwergvleermuizen z~n er een voorbeeld van, 
evenals de twee in Nederland voorkomende soorten Grootoor
vleermuizen. 



Dit verslag tenslotte 
is bedoeld als eerste 
overzicht van de be
haalde resultaten met 
de batdetector en als 
overzicht van wat nu 
bekend is over de 
recente verspreiding 
van vleermuizen in de 
gemeenten Epe en Heerde. 

De Dwergvleermui~ 

De Dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipi
strellus) werd op enke
le plaatsen aangetrof
fen. Eén exemplaar 
huisde van september 

RVIGf DWE.kGVL.EERMUI.S. Vlurm..,iz.e>~ z.un z.o 

klt.ïn in eLn h~ c..ifc.r.s doo~e 

1987 tot en met april 1988 in een krimpspleet van een flat 
aan de Hazekeuken in Epe. Soms had het diertje gezelschap 
van één of twee soortgenoten. Doordat de uitvliegtljd regel
matig was, konden van dit exemplaar veel waarnemingen ge
daan worden.Ook in september 1988 betrok het zljn verblljf
plaats weer. 
In mei konden Dwergvleermuizen gevolgd worden vanaf de vij
ver in het Beekpark in Epe naar een :verblijfplaats in een 
schoorsteen in de buurt. Het leek eén kraamkolonie te moeten 
zijn, maar enkele dagen later was er bij dezelfde schoorsteen 
geen vleermuis meer die in- of uitvloog. Of, en zo ja hoe 
de kolonie verstoord is, is onbekend gebleven. 
In 1987 werden al twee kraamkolonies vastgesteld-door A. 
voûte en Z.Bruyn. De ene bevond zich in de Beatrixstraat te 
Vaassen, de andere in de Emmalaan te Heerde. In 1988 zijn op 
deze plaatsen geen waarnemingen gedaan. 

De Ruige dwergvleermuis of Nathusius' dwergvleermuis. 

Ook deze wat zeldzamere soort komt in onze omgeving voor, 
getuige de vondst van een gewond exemplaar· in de Burgerenk 
te Epe. Deze soort werd niet vaker met zekerheid waargenomen. 

Op verschillende andere plaatsen werden Dwergvleermuizen 
gehoord, zonder dat de soort met zekerheid genoemd kan wor
den. Bij een huis buiten Vaassen werden Dwergvleermuizen ge
hoord in het naseizoen (augustus). Er kon geen invliegplaats 
vastgesteld worden. Verder werden Dwergvleermuizen gehoord 
op verschillende plaatsen in Epe, blj Tongeren en op Vos
bergen in Heerde. 
Tenslotte werd op ll april een Dwergvleermuis onder een 
schuurdak gevonden aan de Beekweide te Epe. 

De Rosse vleermuis • 
Op de batdetector is deze soort goed te herkennen. Het harde 
geluid is op grote afstand hoorbaar. Het wordt vaak omschre
ven met -twiet-tjok, twiet-tjok11 • De soort werd gehoord op 
Vosbergen, in de Pelzerkamp en bij Tongeren. Op de laatste 
plaats is na lang zoeken ook een boom gevonden, waar mini
maal zes exemplaren in huisden. Dit vond half augustus ~laats, 
zodat het waarschljnlijk is, dat het hier om ee.n paarverblijf
plaats ging.-Dit is een holte die door een mannetje bezet 
en verdedigd wordt. Hij laat daarin alleen een aantal vrouw
tjes toe. 
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De Laatvlieger. 

Met de Rosse vleermuis behoort de Laatvlieger tot de groot
ste soorten die op de Veluwe voorkomen. Op de batdetector 
is de soort te herkennen aan de vrij lage piekfrequentie 
(ca. 30 kHz) en aan een op handgeklap lijkend geluid. 

Rabiësslachtoffers onder de vleermuizen zijn meestal Laat
vliegers. In Vaassen werden op enkele plaatsen dode vleer
muizen gevonden. Bij enkele exemplaren werd hondsdolheid 
vastgesteld; van een ander dat het dode dier een Laatvlieger 
was. 
Levende Laatvliegers werden gehoord en gezien langs de 
Elspeterweg bij Vaassen. Enkele vleermuizen vlogen hier rond 
een huis waar ook Dwergvleermuizen te zien waren. 
Van de Laatvliegers bestond het vermoeden dat ze in een 
spouwmuur huisden. 

WATEIWLEER.MUIS 

Laatvliegers werden verder gehoord bij 
Tongeren, in Epe op de Burgerenk, in 
de Pelzerkamp en het Beekpark. 
In Heerde werden Laatvliegers vastgesteld 
langs de Groote Weetering t.h.v. Hoorn. 

De Watervleermuis. 

De Watervleermuis vliegt kenmerkend laag 
over het water. Een probleem is dat de 
soort laat uitvliegt, waardoor zij zon
der batdetector niet vaak opgemerkt zal 
worden. Watervleermuizen werden aange
troffen bij Tongeren, op Vosbergen en 
boven de Nijmolense plas van het Kievits
veldo 

~ Een verkeersslachtoffer lag op het fiets
pad langs de Zwolse weg even ten zuiden 
van Vaassen in de gemeente Apeldoorn. 

Grootoorvleermuizen. 

Deze soort werd niet met zekerheid op de batdetector gehoord. 
Wèl bleek er op 15 september 1988 één exemplaar in de 
vleermuiskelder in de Pelzerkamp aanwezig. De Grootoorvleer
muis (Plecotus auritus) en de Grijze grootoorvleermuis (P. 
austriacus) zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Gedetermineerde dieren ten noorden van de grote rivieren 
zijn vrijwel altijd gewone grootoren. 

Samenvattend kan gezegd worden, dat er in ons afdelingsge
bied gedurende twee jaar zes soorten vleermuizen waargenomen 
zijn. Dat is al een redelijk deel van de twintig soorten die 
in Nederland voorkomen, vooral als men bedenkt, dat ongeveer 
de helft ervan alleen in Zuid-Nederland waargenomen wordt. 
In het dorp Epe, op Vosbergen en in Tongeren zijn al rede
lijk wat waarnemingen gedaan. Het is wel duidelijk, dat daar 
op vleermuisgebied nog heel wat te ontdekken valt. De 
rest van beide gemeenten vormen bijna nog een onbeschreven 
blad op dit gebied. Het vaststellen van meer soorten of van 
meer verblijfplaatsen per soort lijkt een kwestie van tijd. 

P.s. Mensen die gelnteresseerd zijn 
geraakt, zijn altijd welkom mee te 
werken aan dit onderzoek! 

Frans Bosch. 
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'Ip 1987 zijn op de Oost-Veluwe weer gevens verzameld voor het Bijzon
dere Soorten Project van S.O.V.O.N. De verslaglegging is gewijzig4 
omdat het aantal actieve waarnemers afgenomen is.·Hierdoor 
is het niet mogelijk om de verslagen zoals die in 1985 en 1986 ver
schenen zijn te continueren. Wellicht dat besloten moet worden om de 
verslaglegging te beëindigen en de gegevens alleen via de gebruikelij
ke formulieren ter beschikking te stellen aan S.O.V.O.N. 
Wanneer het aantal actieve personen nog verder afneemt kan zelfs be
sloten worden om de aandacht te richten op de zeldzame soorten en de 
schaarse soorten niet ieder jaar te inventariseren. 

Voor het inventarisatieseizoen 1987 zijn een aantal gegevens verwerkt 
tot een kort verslag. 

De gegevens zijn verzameld door de leden van de Vogelwerkgroep van de 
K.N.N.V. afd. Epe/Heerde: 
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W.van den Bergh, Ebens, Witkamp, B.Elzinghorst, 
H. Bosch, F. Bosch, R. Heideveld, E. Koopmans
Grommé, A.Herweijer- Smit, A. van Woerden, 

Resultaten: 

J.B. de Vries en A.M. Hottinga. 

Samenstelling verslag; 

Wim van den Bergh en 
Adrie Hottinga. 

Van ca. 35 soorten zijn gegeven5 verzameld. Dit is ten opzichte van 
1986 een vermindering van 11 soorten. 
Enkele waarnemers hebben wel van meer soorten gegevens verzameld en 
op de formulieren ingevuld. Voor het verslag zijn deze gegevens ech
ter te gering om te verwerken. 

Kolonievogels Zeldzame broedvogels Schaarse broedvogels 

aantal . 3 
aantal 

7 aantal 
soorten . : : 25 soorten soorten 

Hoewel er van minder soorten gegevens verzameld z1Jn, is het verheu
gend dat de aantallen van een aantal zeldzame- en schaarse soorten 
toegenomen zcjn . 

Grote Gele Kwikstaart v,\r.J. 
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Overzicht Oost-Veluwe. 

Kolonievogels: 1985 1986 1987 

Blauwe reiger 7 1 
Roek 273 295 260 
Oeverzwaluw 187 Zeldzame broedvogels: 

Brilduiker 1 1 wn 
Porseleinhoen 2 1 5 
Kwartelkoning 6 4 2 
IJsvogel 2 2 1 
Grote karekiet 4 3 3 
Raaf 1 2 1 {2) 
Grote gele Kwikstaart 1 

Schaarse broedvogels: 

Zomertaling 2 2 8 
Slobeend 10 7 11 
Wespendief 1 2 
Havik 11 (3) 17 {1) 15 (6) 
Sperwer 4 7 (2) 6 (4) 
Buizerd 19 (2) 30 (2) 25 
Boomvalk 2 2 (2) 2 (1) 
Patrijs 4 11 7 
Waterral 2 1 1 
Wulp 39 46 (15) 47 (10) 
Kerkuil 1 1 3 
Steenuil (onvolledig) 81 53 + 4{nieuwe-
Bosuil (onvolledig) 18 24 8(1okaties 
Ransuil (onvolledig) 2 4 3 
Groene specht ? 8 15 
Zwarte specht ? 16 18 
Kleine bonte specht (onv.) 13 (1) 9 5 
Boomleeuwerik 8 14 7 
Roodborsttapuit 7 7 4 
Wielewaal 8 4 4 
Sijs 2 10 3 
Kruisbek ? 13 35 
Appelvink 16 28 21 
Geelgors 10 28 43 
Nij !gans 1 2 3 



Kolonievogels. 

Blauwe reiger. 

In 1986 nam het aantal broedparen op de Noord Veluwe al af met 11. 
Zelfs de grote kolonie op het landgoed IJsselvliedt te Wezep is 
afgenomen met 12 paren. 

Vanaf 1969 tot heden worden de kolonies in het voorjaar geteld. 
De totalen zijn sterk onderhevig aan de invloed van langdurige 
vorstperioden wanneer veel Blauwe reigers sterven. 

Noord-Veluwe. 

jaar: 169 1 70 '71 1 72 '73 1 74 1 75 '76 1 77 1 78 '79 '80 1 81 182 183 1 84 •as 
.. 

Aantal 3 3 3 kolonies : 

Aantal 
broedparen : 58 79 111 

Oost-Veluwe. 

Jaar: 
Kloosterbos Wapenveld 
Cannenburgh Vaassen 

Roek. 

3 

185 

3 3 

182 177 

1982 
2 
5 

7 

3 

186 

1983 
4 
7 

11 

3 

82 

3 3 

165 146 

1984 
6 
9 

15 

3 3 

106 91 

1985 
4 
3 

7 

3 5 4 6 5 

184 88 128 138 36 

1986 1987 

1 

1 

'86 

4 

90 

Het aantal broedparen en het aantal kolonies is op de Oost-Veluwe ( en 
Noord-Veluwe ) van 1969 tot 1986 explosief gestegen. Vanaf 1987 is de 
broedpopulatie echter weer afgenomen met ruim honderd broedparen. · 

Noord-Veluwe. 

jaar: 169 '70 '71 '72 1 73 1 74 '75 1 76 '77 '78 1 79 180 '81 '82 1 83 '84 •as '86 

Aantal : 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 9 8 11 
kolonies 

Aantal 
broedparen 

: 20 83 109 80 111 120 163 130 155 164 225 347 423 291 414 442 531 643 

Oost-Veluwe. 

jaar: '77 '78 1 79 1 80 '81 1 82 I 83 1 84 1 85 '86 1 87 

Aantal 1 1 1 3 3 3 3 5 4 6 6 kolonies : 

Aantal : 15 19 21 102 116 81 150 213 273 295 260 
broedparen 

- 3 -

'87 

4 

86 

1 87 

10 

514 
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Zeldzame Broedvogels. 

Brilduiker. 

In 1985 werd het eerste broedgeval in Oene vastgesteld en in 1986 volg
de het tweede broedgeval op het landgoed Hunderen te Twello. Hoewel 
veel waarnemingen van Brilduikers gemeld werden en de verwachtingen 
hoog gespannen waren, kan in 1987 geen broedgeval vastgesteld worden. 
Het aantal gebieden waar Brilduikers waargenomen werden namen echter 
toe o.a. gedurende de maand juni op het landgoed De Pol te Voorst en 
de omgeving van Veessen. 
Het totaal is als volgt voor 1987: 5 ~ en 1 paar Brilduikers. 

1985 1986 1987 

Brilduikers: 1 1 

Porseleinhoen/Kwartelkoning. 

In 1987 is een integrale inventarisatie uitgevoerd voor alle ralachti
gen in de uiterwaarden langs de IJssel. 

Voor de uiterwaarden langs de IJssel konden de volgende aantallen geno
teerd worden. 

Waterral 
Porseleinhoen 
Kwartelkoning 
Kleinst waterhoen 
Kwartel 

IJsseluiterwaarden 
18 
57 

5 
l 
0 

Tussen Zwolle en Deventer in de Gelderse uiterwaarden werden de vol
gende aantallen vastgesteld: 

Kwartelkoning 
Porseleinhoen 

' ' ' ' Waterral 

1 
2 
3 
1 

Welsumerwaarden 
Dorperwaarden 
Hoenwaard 
Meintjes/Terwolde 

Het aantal Kwartelkoningen was beduidend lager dan in 1985 en 1986. 
Daarentegen waren er in 1987 veel Porseleinhoentjes. 

jaar: 1985 1986 1987 

Waterral 2 1 l 
Porseleinhoen 2 1 5 
Kwartelkoning 6 4 2 



IJsvogel. 

IJsvogels Z1Jn op de Oost-Veluwe zeldzaam. Hoewel er in het verleden 
regelmatig IJsvogels waargenomen werden, zijn er thans nog maar enke
le lokaties die een geschikt broedbiotoop zijn voor deze fraaie "vis
sers''. In 1987 werd een paartje vastgesteld in het Assendorperbroek te 
Heerde, wat resulteerde in een broedresultaat van 2 juvenielen. Vooral 
het ontbreken van geschikte nestplaatsen is vermoedelijk de belangrijk
ste oorzaak van het verdwijnen van de IJsvogel op de Oost-Veluwe. 

1985 1986 1987 
IJsvogel 2 2 1 

Grote Karekiet. 

Het aantal Grote Karakieten beperkt zich tot de Meintjes in Terwol
de. In dit tichelcomplex zijn enkele hectaren riet die niet gemaaid 
worden en waar ieder jaar enkele paren Grote Karekieten broeden. 
Langs de IJssel zijn geen complexen met oud riet die geschikt zijn 
als broedbiotoop voor de Grote Karakiet. 

Grote Karekiet 1985 1986 1987 

3 4 3 

Raaf. 

In 1987 waren vermoedelijk 18 paar Raven aanwezig op de Veluwe, 
waarvan er 12 gebroed hebben. ( med. Th. Renssen ) 
De Noord-Veluwe lijkt minder goed bezet maar hierbij dient vermeld 
te worden dat grote gebeiden niet toegankelijk zijn; bijv. Mili
taire complexen (A.S.K.). 
Waarnemingen wijzen erop dat hier wel degelijk Raven voorkomen 
( in 1988 2 br. paren). 
Raven gedragen zich gedurende de broedtijd zeer onopvallend en kun
nen zich zo aan de aandacht onttrekken. In mei vliegen de jonge Ra
ven uit en blijven dan tot september in de omgeving van de 
nestplaats. Na mei komen de adulte Raven "dan opeens" tevoorschijn 
met de juveniele exemplaren. Voor de inventarisator is het dan 
juist belangrijk om goed op te blijven letten. ( vaststelling aan
tal juvenielen ) 

Raaf 1985 1986 

1 2 
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Schaarse broedvogels. 

Zomertaling. 

De Zomertaling is een soort die sterk gebonden is aan brede sloten in 
geisoleerde graslandcomplexen. Op de Oost-Veluwe zijn dit de kwel- en 
komgronden die liggen tussen de enkenzone en de Nieuwe Wetering. De 
graslandcomplexeu in de kwelgebiedn zijn matig ontsloten en bieden Zo
mertalingen broedbiotopen. Veelal broeden Zomertalingen in taluds langs 
weteringen of in ruige begroeiingen langs sloten. 
Zomertalingen zijn gevoelig voor verstoring: in 1987 kwamen de agrari
sche activiteiten laat op gang. Het aantal paren Zomertalingen was in 
1987 beduidend hoger dan in 1985 en 1986. 

Zomertaling 1985 1986 1987 

2 2 8 

Slobeend. 

De Slobeend heeft ook een voorkeur voor kwelgebieden maar wordt 
ook in de uiterwaarden broedend aangetroffen. In de kwelgebieden 
broedt de Slobeend ook in de omgeving van weteringen en brede 
sloten. In de uiterwaarden vinden.we Slobeenden veelal bij kleine 
plasjes en kolken die in open graslandcomplexen liggen. De soort 
is ten opzichte van het broedgebied minder kritisch dan de Zomer-
taling. 

Slobeend 1985 1986 1987 

7 10 11 

Wespendief. 

Deze geheimzinnige (zomer) roofvogel werd in 1987 in 2 gebieden ( de 
Dellen, Welna ) waargenomen. De waarnemingen hadden betrekking op 
Wespendieven die gedurende langere tijd op dezelfde plaats aanwezig 
waren en territoriumgedrag vertoonden. Ook werd de karakteristieke 
pronkvlucht waargenomen. (de Dellen), De vogels geven dan wapper
sessies ten beste. De vogels vliegen dan omhoog en slaan dan op het 
hoogste punt 4 tot 10 maal met de vleugels tegen elkaar. De vogel 
duiktdanenigszins naar beneden om daarna weer in glijvlucht omhoog 
te schieten, waarna de vogel weer een wappersessie ten beste geeft. 
Nesten zijn in 1987 niet gevonden. 

Wespendief 1985 1986 1987 

1 2 



Havik. 
In 1987 werden op de N.O-Veluwe 15 zekere broedgevallen vast~:steld, 
daarnaast waren er nog 7 waarschijnlijke broedgeva~len waarbLJ de 
inventarisator er niet in slaagde om het nest te VLnden. 
De aanwezige paren blijven hun nestgebied vaak jarenlang trouw. 
Doorgaans wordt alleen in rustige ~osgebiede~ gebroed. ( rustge-
bieden voor het grofwild, particulLere terreLnen ) ... 
Rust in het nestbos is één van de voorwaarden voor defLnLtLeve ves-

tiging. 

Havik 1985 1986 1987 

11 17 15 

Sperwer. 

De Sperwer is in 1987 met 6 territoria ( en 4 mogelijke broedgeval
.len) weer onderteld. De meeste broedparen worden aangetroffen aan de 
randen van de Veluwe. Maar ook in echte bosgebieden worden territoria 
vastgesteld. 

Sperwer 1985 1986 

4 7 

Buizerd. 

In 1987 zijn 20 broedlokaties vastgesteld. Daarnaast nog een aantal 
mogelijke broedgevallen (5). 
In 1986 werden 30 lokaties gemeld. Toch lijkt het niet erg aanneme
lijk dat de soort is afgenomen. Vaak worden broedgevallen vastgesteld 
in de omgeving van heidevelden en weilanden. (In 1987 werd op Bosho
ven een nest met opzet verstoord ) 
Naast broedparen werden ook Buizerds waargenomen die wel een terri
torium bezetten maar niet gebroed hebben of verstoord werden. 

Buizerd 1985 1986 1987 

19 30 25 

Boomvalk. 

Van de nogal schaarse Boomvalk werden in 1987 slechts twee zekere 
broedgevallen gemeld. Daarnaast was er nog een mogelijk broedgeval. 
Eén broedgeval mislukte echter in 1987. Dit paar broedde in 1985 
en 1986 wel succesvol. 
Boomvalken zijn erg trouw aan hun oude territorium. In het voor
jaar komen de Boomvalken in hun oude territorium en verschijnen 
dan meestal eerst in de directe omgeving van de oude nestplaats. 
In mei wordt dan bij voorkeur een nest van een zwarte kraai uitge
zocht. Als er veel geschikte nesten in de omgeving beschikbaar zijn 
wordt doorgaans een nest uitgezocht wat niet ver van het in het vo
rig jaar bezette nest gesitueerd is. Zijn in een bepaald jaar ge
schikte nesten schaars dan kunnen Boomvalken uitwijken. 
De boomvalk jaagt uitsluitend in open gebieden en verschijnt dan 
ook in dorpen e.d. om te jagen op mussen, spreeuwen en zwaluwen. 
In de namiddag en avond kan de Boomvalk boven heidevelden en kaal
slagen aangetroffen worden op jacht naar grote insecten. ( o.a. 
mestkevers ) 



Patrijs. 

Patrijzen zijn voor hun broedbiotoop gebonden aan akkerbouwgebieden 
of graslandcomplexen met ruige overhoekjes'en oude landbouwwegget
jes met ruige bermen. 
Op de Oost-Veluwe is het areaal akkerbouwgrond zeer beperkt en wor
den de graslandcomplexen steed~Lintens:Lever geëxploiteerd. Het voed
selaanbod neemt door het intensiever benutten van de grond steeds 
verder af en de Patrijs is in feite geen schaarse- maar een zeldza
me soort op de Oost-Veluwe. 

Patrijs 1985 1986 1987 

4 11 7 

Watersnip. 

Watersnippen komen vrijwel niet meer voor op de Oost-Veluwe. 
Na 1976 is deze soort dras.tisch afgenomennàdat:de ruilverkaveling Heer
de van start ging. 
In 1976 broedden in de omgeving van Vorchten nog 12 paar Watersnip
pen, terwijl in 1987 nog één paar waargenomen werd. Vooral de ont
watering en de intenvisering op perceelsniveau Z1Jn de belangrijkste 
oorzaken van deze afname en het verdwijnen van de Watersnip als 
broedvogel op de Oost-Veluwe. 

_w_a-te_r_s_n_i_p ______________ ~t----_1_9_:_: __ ~----19-8-~--~~----19-8-~--~---1-9_8_: 
Wulp. 

De Wulp is een cultuurvolger waarvan het aantal broedparen jaarlijks 
toeneemt. Wulpen werden altijd waargenomen op heidevelden totdat in 
de zeventiger jareu een kentering optrad. De heidevelden werden dro
ger er kwam meer recteatie, meer opgaande begroeiing; heidevelden 
werden minder geschikt om er te broeden. 
In dezelfde periode werden de graslandcomplexen ·op de Oost-Veluwe 
ontwaterd en vestigden zich steeds meer Wulpen in het grasland. 

Het totaal aantal broedparen op de Oost-Veluwe is niet bekend. Van 
de omgeving Vorchten/Veessen zijn van een reeks jaren gegevens ver
zameld waaruit blijkt dat de Wulp op de Oost-Veluwe toeneemt. Het is 
uitzonderlijk dat de Wulp zich aanpast in de intensief beheerde gras
landcomplexen, terwijl andere weidevogels in aantal afnemen. 

Veessen/Vorchten. 

Wulp '75 '77 '79 '84 '85 '86 '87 

9 15 18 28 40 45 47 

- 10 -
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Kerkuil. 

Kerkuilen zijn uiterst zeldzaam op de Oost-Veluwe. Gedurende de 
jaren zeventig broedde vrijwel in ieder dorp enkele paren. (bijv. 
Veessen 3 paar: Vorchten 2 paar: Welsurn 2 paar. 
Na 1980 is een dieptepunt bereikt met slechts enkele paren. Geduren
de wintermaanden worden wel op meerdere lokaties zwervende exempla
ren waargenomen. Broedgelegenheden zijn er voldoende voorhanden om
dat vele-tientallen nestkasten op de Oost-Veluwe geplaatst zijn. 
In 1988 zal een grootscheepse controle gehouden worden. Het lijkt 
echter niet voor de hand dat het voedselaanbod voor de Kerkuil ver
beterd is en dus het aantal broedparen hoger zal zijn dan in voor~ 
gaande jaren. 

lokatie gem: Eee Hattem Heerde Welsurn Totaal: 

eeriade 

'70 '80 6 1 6 2 15 

'80 1 85 2 3 1 6 

'87 3 3 

Steenuil. 

Van de Steenuil Z~Jn in 1987 op 4 "nieuwe" territoria vast-
gesteld t.o.v. 1986. Helaas is het onderzoek in 1987 beperkt geble
ven tot deze 4 nieuwe lokaties. Bij de vrij volledige inventarisa
tie van 1985 werden op de N.O.-Veluwe 81 territoria vastgesteld. 
In 1986 werden op 14 "nieuwe" lokaties Steenuilen gehoord en gezien. 
Dit zou kunnen betekenen dat er ( 81 + 14 + 4 ) = 99 paren op de 
Oostveluwe zijn. De winter·s van '85-'86 en '86-'87 waren echter vrij 
streng en het is niet uitgesloten dat een deel van deze Steenuilen 
verdwenen zijn. Het is nu zeker de moeite waard om in de toekomst 
het integrale onderzoek weer voort te zetten om een inzicht te krij
gen hoeveel van deze 99 (?) paren nog aanwezig zijn. 

Bosuil. 

De Bosuil in in 1987 onderteld om relevante uitspraken te kunnen 
doen. In 1987 kwamen slaechts 6 meldingen binnen tegen 24 in 
1986. 
Bosuilen lijken enige voorkeur te hebbenvooroude loofbossen. Als 
er geen geschikte boomholtes aanwezig zijn broeden ze ook in ko
nijnenholen, onder omgevallen boomstammen, oude horsten van stoot
vogels/kraaien. Grote nestkasten met grote opening ( 0 15cm. ) 
worden vaak in gebruik genomen. 

Ransuil. 

Deze uil is nietgemakkelijk te invantariseren._De geluiden van de vol
wassen Ransuilen zijn vrij zacht en dragen niet ver. Uitgevlogen 
jongen daarentegen maken aanhoudelijk piepende bedelgeluiden en het 
is mogelijk om te inventariseren op dit bedelgeluid van de uitge
vlogen jongen. Op deze manier zullen alleen de succesvolle paren 
gevonden worden. Dit kan minder dan 50% van de totale populatie zijn. 
In 1987 waren er slechts 3 meldingen. ( Heerdersprengen, Renderklip
pen ) 

f' Q. • 
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Groene specht. 

In 1987 werden 15 territoria vastgesteld. Bijna alle 15 territera 
zijn vastgesteld in de overgangszone van bos naar graslandgebieden. 
In.veel mindere mate·werden terrttaria vastgesteld in de randzones 
van heidegebieden. Dichte boscomplexen worden geme.den. _ 
Deze specht is een mieren-specialist bij uitstek. Territoria werden 
vastgesteld op Tongeren (4) Eper-dorp west-zijde (2), Vosbergen Heer
de (1), Kolthoorn Heerde (1), Zuppeld Heerde (1), Heerdersprengen 
(1), de Dreef (1), Polberg Wapenveld (1),. PetreaWapenveld (2) Ren
derklippen Oost (1). 

Groene specht 1985 1986 1987 

8 15 

Zwarte specht. 

Achttien territoria werden vastgesteld in 1987. De Zwarte specht is 
nu bijna even talrijk als de Groene specht. Naast nestholen gebruikt 
de Zwarte specht ook slaapholen. De holtes op de Oost-Vèluwe bevinden 
zich meestal in beuken. De holte ligt meestal altijd onder de eerste 
zijtak van de boom. 

Zwarte specht 1985 1986 1987 

16 18 

Kleine bonte specht. 

'

\ ~In 1987 werden 7 teritoria vastgesteld. De soort is bijzonder moeilijk 
) ~te inventariseren. De geringe grootte en zeer lage trefkans (16%) zul-

\}
~ )len er toe bijdragen dat deze specht gemakkelijk over het hoofd wordt 

gezien. 
De meeste Kleine bonte spechten komen voor in de rijke bosgebieden aan 

~J· de randen van de Veluwe. 
I, ~ 

Boomleeuwerik. 

In 1987 werden in totaal 9 territoria vastgesteld. A.S.K.(3), Ton
nenberg (2), Renderklippen (2), Tongerense Heide (2). 
De biotoop bestaat uit zandverstuivingen, heidevelden met opslag, 
kaalslagen en brandvlaktes. 

Boomleeuwerik 1985 1986 1987 

8 14 9 

Roodborsttapuit. 

In totaal werden maar 4 territoria gemeld in '87, A.S.K. (3) en Ton
gerense Heide (1). In 1986 werd de soort ook gemeld van 't Greveld. 
Voorkeur van deze soort gaat uit naar "hoge" heidevegetaties met 
struikenopslag. Vanuit de struiken gaat de Roodborsttapuit op jacht 
naar insecten. 

Roodborsttapuit 1985 1986 1987 

7 7 4 



Wielewaal. 
I 

Het aantal paren Wielewalen op de Oost-Veluwe is beperkt tot 
lierenbossen in het IJsseldaL 
In 1985 zijn me~r gebieden geinventariseerd dan in 1986 en 1987, zo
dat de vermindering van het aantal broedparen niet reëel geacht mag 
wor.den. 

Wielewaal 1985 1986 1987 

8 4 4 

Sijs. 

Er waren in 1987 3 territorium-indicatieve waarnemingen van deze 
soort ( tussen de datumgrenzen 15 mei- 15 juni). 
Op 17 mei werd een overvliegende sijs waargenomen bij een brandput 
op het A.S.K. 
Op 20 juni 1987 werden 2 sijzen waargenomen in het van Apeldoors
bos te Heerde. Vanaf 13 juli werden dagelijks overvliegende sijzen 
gezien in de bebouwde kom van Heerde (west -zijde). Het is na
tuurlijk niet uitgesloten dat dit ontsnapte kooivogels waren. 

Sijs 1985 1986 1987 

10 2 3 

Kruisbek. 

Het aantal territoriumhoudende kruisbekken verschilt van jaar tot 
jaar: 35 territoria werden vastgesteld in 1987. Deze hoge dicht
heid was waarschijnlijk een gevolg van een invasie in 1986. 

Kruisbek 1985 1986 

I 35 

1987 

? 13 

Appel vink. 

Het aantal waarnemingen van territoriumhoudende Appelvinken zijn 
na de inventarisaties in 1985 en 1986 toegenomen. De indruk be
staat dan ook dat de Appelvink op de Noord-Veluwe toeneemt, maar 
dat de soort ook vaak niet opgemerkt wordt. 

Appelvink 1985 1986 1987 

16 28 35 



Geelgors. 

De Geelgors is vooral geinventariseerd in de gemeente Heerde. De 
V.W.G. heeft te weinig leden om het gehele gebied goed te inventa
riseren. 
In totaal werden 46 territoria vastgesteld (Heerde, Wapenveld ). 
Plaatselijk werden dichtheden opgegeven van 3 paar per 100 ha. 
( PetreaWapenveld ). 
Opvallend is dat de dichtheid hoog is in de omgeving van rustgebie
den voor het grofwild. Het voorkomen buiten de Veluwe neemt steeds 
verder af. In 1987 werd nog slechts 1 territorium vastgesteld bui
ten de Veluwe. ( Assendorp Heerde ) 

Het verdwijnen van kleinschalige en rijk- geschakeerde landschap
pen is één van de oorzaken van deze afname. Ook de steeds meer toe
genomen teelt van snijmais draagt er toe bij dat het aantal Geel
gorsen afneemt. 

Geelgors 1985 1986 1987 

10 28 43 

Omgeving Veessen. 

Geelgors 1976 1987 

7 1 

Nijlgans. 

De broedpopulatie van de Nijlgans breidt zich geleidelijk uit in het 
IJsseldal. Geduren~e ~e wintermaanden worden forse aantallen waarge
nomen, tot een max1mum van 55 exemplaren. 
Aan de overzijde van de IJssel broeden ook jaarlijk enkele paren zo
dat de totale populatie in het IJsseldal gestadig groeit. 

Nijlgans 1985 1986 1987 

1 2 3 

IJsvogel 
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Ook in het afgelopen seizoen werden er weer door een aantal 
mensen, voornamelijk van de insectengroep, notities over waar
genomen vlinders gemaakt .• 
De aantekeningen varieerden van enkele incidentele waarne
mingen tot uitgebreide lijsten met alle waarnemingsdata, aan
tallen, biotopen en weersomstandigheden enz. 

De waarnemingen van bekende trekvlinders, zoals Atalanta, 
Distelvlinder en Gammauiltje (de laatste een nachtvlinder) 
zijn opgezonden om bij te dragen aan het landelijk onderzoek 
naar hun gedragingen en voorkomen. 

De andere waarnemingen, ook die van de zeer uitgebreide lijs
ten met nachtvlinders, waarover later nog uitvoeriger bericht 
zal worden, gaan naar de Vlinderstichting in Wageningen. 

Het aantal soorten dagvlinders in 1988 in onze regio gezien 
bedroeg 24. Dat zijn er niet bijzonder veel dus. Bovendien 
was het aantal waarnemingsdagen, d.w.z. dagen met zon, zeer 
gering, evenals in 1987. Daarbij komt, dat we steeds meer 
vacanties buiten de regio doorbrengen en er daardoor nogal 
wat zomerse waarnemingactagen uitvallen (In het buitenland 
zijn vaak ook meer vlinders te zien!) 

Naar de volgorde, waarin ze in de officiële naamlijst van 
de Nederlandse dagvlinders voorkomen, vindt U de 24 soorten 
hieronder op een rijtje. 
De latijnse namen zijn toegevoegd, omdat er in de nederlandse 
naamgeving nogal verschillen bestaan. Bijzondere soorten 
zijn er deze keer niet bij. 

DE. VAAQGE.NOME..N .SOO'RTE..N 
Geel dikkopje 
Groot dikkopje 
Citroenvlinder 
Koolwitje 
Knollewitje 
Klein geaderd witje 
Oranjetip 
Groentje 
Kleine vuurvlinder 
Heideblauwt je 
rearusblauwtje 
Boomblauwtje 
Atalanta 
Distelvlinder 
Kleine vos 
Dagpauwoog 

Thymelicus lineola 
Ochlades venata 
Gonepterix rhamni 
Pieris brassicae 
Pieris rapae 
Pieris napi 
Anthocharis cardamines 
Callophrys rubi 
Lycaena phlaeas 
Plebejus argus 
Polyommatus icarus 
Celastrina argiolus 
Vanessa atalanta 
Cynthia cardui 
Aglais urticae 
Inachis io 



Gehakkelde aurelia 
Landkaartje 
Bont zandoogje 
Argusvlinder 
Koevinkje 
Hooibeestje 
Bruin zandoogje 
Heivlinder 

Polygonia C-album 
Araschnia levana 
Pararge aegeria 
Lasiommata megera 
Aphantopus hyperantus 
Coenonympha pamphilus 
Maniola jurtina 
Hipparchia semele 

~~~~~.n~;. 

vos 
{kJ 

De vroegste waarnemingen ·betroffen zoals elk jaar de Kleine 
YQê (26 maart de eerste). Die vliegt dan op bloeiende cro=
cus, Peperboompje, Mahonia, winterbloeiende Ericasoorten, 
Wilg~enz. Evenals Citroenvlinder en ~auwoQg overwintert 
deze soort als vlinder. 

De eerste DagQauwoggn lieten zich ook begin april zien, maar 
veel waren het er niet. Pas in augustus kwamen er meer, de 
nieuwe generatie dus. Op 7 augustus telde Henk van Woerden 
er zelfs 49 bij de zandafgraving van het Kievitsveld (een 
heel rijk insectengebied dat nu vergraven wordt helaas). 

Citroentjes kwamen begin april ook voor de dag. We beleef
den toen een paar echte lentedagen. Ze kennen maar één gene
ratie. 

Ook een vlinder als het Knollewitje kwam tevoorschijn in die 
periode. Deze soort overwintert als pop. 

Al die vroege vliegers verdwijnen dan weer langzamerhand van 
het toneel. Ze hebben gepaard, eieren gelegd en hun rupsen 
hebben tijd nodig om tot vlinders op te groeien. Aan de 
waarnemingenlijstjes is dit heel duidelijk te zien. Van half 
mei tot ver in juli is voor deze vroege soorten een stille 
tijd. 
Ze ontbreken als vlinder geheel. 
We zien ze massaal terug op de bloeiende zomer- en najaars
bloemen. Als de zon er maar is, houden velen het tot laat 
in het jaar vol. 

Zo is het ook met onze bekende trekvlinders Atalanta en 
Distelvlinder, de sieraden van bloeiende Sedum-en-Buddleia. 
De Distelvlinders kwamen massaal ons land binnen in 1988. 
In de eerste helft van mei werden de eersten hier gezien. 
Hun reis van N. Afrika naar hier, had de kleuren van hun 
vleugels wat valer doen worden! Ze bleven komen tot ver in 
juni, legden eieren en verschenen als Nederlandse genera
tie weer in de tweede helft van augustus, nu met heldere 
kleuren. ~eer talrijk waren ze bij de zandafgraving van het 
Kievitsveld. 
In 1987 wer4er in totaal één exemplaar gezien (door Herman 
Waanders). Dit jaar dus 



Atalanta's kwamen in het voorjaar blijkbaar minder talrijk 
ons land binnen. Er werd er geen een gezien vóór eind juli. 
Dit waren "verse" exemplaren, die waarschijnlijk al van een 
Nederlandse generatie stamden. Op 25 october vlogen er nog 
Atalanta's op klimop, herfstasters en dahli 's en deden 
zich verscheidene tegoed aan rottende appels. 

koo[vJil-~- ~ 
Aardige vlinders zijn ook altijd de blauwtjes. Zelf 
beleefde ik het dat er meer dan 50 van die stukjes zomer
hemel in de heide fladderden in de buurt van de Schaapskooi 
bij de Renderklippen. 
Het waren Heideblauwtjes bleek na determinatie. Dat was op 
27 juni. De Dopheide bloeide volop, vooral op de recent 
afgeplagde (of gemaaide?) stukken en werd ook bezocht. 

rearusblauwtjes vlogen op 7 augustus massaal in de ruigte 
rond de zandafgraving-bij het Kievitsveld. 30 exemplaren 
telde Henk van Woerden daar op die zonnige dag. 

Het Boomblauwtj§. (vroeger Vuilboomblauwtje) bezoekt behal
ve onze bos- en heidegebieden ook wel de tuinen. Na die van 
april/mei vliegt er een tweede generatie in augustus, die 
wat anders van kleur is. In de hele regio is het gezien, 
hoewel niet in veel exemplaren. 

Het Groentje, een vlindertje dat op de lijst van schaarse 
Nederlandse soorten voorkomt, werd alleen door de heer 
Koetsier in Heerde waargenomen. 

De Gehakkelde Aurelia komt duidelijk meer voor, na jaren
lang bijna niet waargenomen te zjjn. 
Rupsen ervan zaten zelfs in de Hop tegen ons huis. Algemeen 
is de vlinder zeker niet (3 waarnemingen). 

ru p~ (}e-h o. k. 
ke-\ de ll-Ll-t'"L\ ia 
op Ho~ 

Voor de lezers, die de uitgebreide 
inzien, zijn deze bij de redactie op 

~eho.k~Jd.e-
CU--1,.- e_ \i 0 

waarnemingen willen 
te vragen. 

Namens de Insectenwerkgroep, 

Els Koopmans-Grommé. 
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DL P~LSTAARTLN \N 1988 
Van enkele leden en één niet-lid (de heer Koetsier) kregen 
we mededelingen over de P~lstaartvlinders of -rupsen die 
ze dit jaar zagen. 

Deze waarnemingen, die in verband met het landel~k onder
zoek dat naar deze interessante nachtvlinderfamilie wordt 
gedaan door de werkgroep Sphingidae (= P~lstaarten),worden 
naar de coÖrdinator van deze werkgroep de heer J.G.Meerman 
doorgezonden. 
Hieronder een overzichtje van de gevonden soorten: 

Een Doodshoofdvlinder werd in augustus dood gevonden door 
Rudi Heideveld in Heerde. Deze zeer grote vlinder is een 
trekvlinder die hier niet kan overwinteren. Een b~zondere 
vondst! 
Elk jaar worden er wel enkele, sommige jaren wat meer ge
zien. De uit het zuiden aankomende exemplaren leggen hier 
meest eieren op aardappelloof. De rupsen bereiken meestal 
wel het popstadium, waarvoor ze in de grond kruipen. Maar 
waarsch~nlljk halen de late poppen nooit het volgend voor
jaar. De poppen vindt men nogal eens b~ het aardappels 
rooien. Een merkwaardigheid van deze vlinder is ook, dat h~ 
wel in bijenkasten binnendringt om van de honing te snoepen. 
De b~en doden de indringer meestal snel. Soms vindt de im
ker zo'n vlinder als een soort in was ingepakte mummie b~ 
het schoonmaken van de kast! 

Een andere belangwekkende vondst van Rudi was een Liguster
J2~lstaa:rt, ook in Heerde. Hoewel lang niet zo zeldzaam als 
de Doodshoofdvlinder, is h~ toch zeker niet algemeen. Ook 
dit is een grote vlinder. De rupsen waren vroeger heel al
gemeen op b.v. ligusterhagen. We vingen ze daarop als kin
deren geregeld. 
De Pauwo~lstaart die op de lamp van het fietstunneltje 
naar het Heerderstrand zat, beschr~ft de heer Koetsier als 
"een beauty". Als deze vlinder z~n achtervleugels toont, 
bl~ken deze voorzien te z~n van prachtige, witgeringde 
ogen in een rose veld. Vermoedelijk hebben deze ogen een 
functie om vijanden af te schrikken. De rupsen leven voor
al op wilgen. De groene rupsen van deze pijlstaart lijken 
veel op die van de Populierpijlstaart en ze komen beide 
op zowel wilg als populier voor. 

Tussen Heerde en Wapenveld vond de heer Koetsier ook nog 
een DennepUlstaart.De vlinder is bruinig van tekening. De 
rupsen leven op naaldbomen. Bij storm komen ze nogal eens 
op de grond terecht. Ze zijn zeer moeil~k op de bomen te 
vinden, hoewel ze niet zeldzaam z~n. 



Tw~y rupsen van de Populierp~lstaart ontdekte ik zelf in 
onze tuin op een wilg. Een kweek tot vlinder mislukte he
laas. 
Adri Hottinga zag de vlinders aan de muur van zijn huis op 
een warme plek deze zomer. 

Jq 

Rupsen van het Avondrood worden geregeld gemeld door mensen, 
waar ze de fuchsia's in de tuin kaalvreten. Deze opvallende 
grote rupsen die olifantsrupsen worden genoemd,dragen twee 
paar duidelijke schijnogen achter de kop op het olifantsgrauwe 
lijf.Soms.vinden we ook groene olifantsrupsen. Wat 1 t ver
schil is, is me niet bekend. Ze komen beide in volwassen 
stadium op precies dezelfde plant voor, zoals ik meermalen 
zag. 
De vlinders zijn werkelijk prachtig. Een tekening kan de 
tinten en overgangen van rose naar olijfgroen nooit evenaren. 

Twee maal werd ik over deze rupsen gebeld, eenmaal uit Epe 
een eenmaal uit Vaassen vandaa.n. 

Hoewel het natuurlijk mogelijk is, dat geen andere leden van 
onze afdeling Pijlstaartrupsen of vlinders zagen, valt het 
me tegen, dat er niet meer mensen op d~ oproep om waarnemingen 
hierover door te geven, reageerden. Volgend jaar beter? 

Koopmans-Grommé. 

DOOI 
De schaatsers kris en krassend op het ijs 
de trippelsprintjes van een spreeuw: 
wat anders wegijlt blijft nu liggen 
stil veldje vol tekens in de sneeuw 
Een blauwdruk van immens gescharrel 
half afgemaakt in weggevlogen taal 
zo vormden vlokken dalend onder nul 
de grond voor een verhaal dat op het punt 
van pointe in dooi uiteenvalt en weer kaal 

J. Bernlef. 
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MET EEN ZONDERLING ALS CENTRALE FIGUUR E..tTJe.s _) 
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Het allereerste begin van deze historie moeten we plaatsen 
in het vorig jaar. Toen vond Henk van Woerden een aardig 
artikeltje in het afdelingsblad van de KNNV-N.W.Veluwe. 
Het gaat over de Witvlakvlinder. 
De voornaamste fragmenten uit dit verhaal van Evert Venhuizen 
vindt U hieronder: 

••••• Sepp (de schrijver van het boek "Dag- en nachtvlinders", 
die in de l8e eeuw leefde) noemde deze vlinder Zonderling 
en niet zonder reden. Het mannetje en het vrouwtje ~n 
totaal verschillend, terwijl de rupsen volkomen gelijk aan 
elkaar zijn. De Wintervlinders (kleine en grote) hebben 
dit verschijnsel ook • 

••••• De prachtige rups zal ik in het kort trachten te beschrij
ven. Het geheel is behaard, zwart behaard, vanaf de kop 
vier gele borstels, aan de kopkant schuin naar voren wij
zende toefjes haar, ook het achtereind is getooid met 
toefjes haar, net penseeltjes. Als het rupsje uit het 
eitje komt is het helemaal zwart. Na de vierde vervelling 
verschijnen de eerste gele borstels op de rug, na de 
laatste vervelling als rups, zijn. alle borstels geel • 

••••• Nadat de rups verpopt is en dat doet hij in een losmazige 
cocon met z'n haren en borstels, komt na ongeveer een 
maand een vlugge vlinder (een mannetje) of een kever
achtig wezen met een heel dik achterlijf (een vrouwtje) 
uit de pop. De eerste kiest voor de wijde wereld, de 
tweede voor haar cocon of spinsel • 

••••• Ze blijft haar korte leven van twee weken op haar cocon 
zitten. De ene auteur schrijft: "een lui dier". Een an
der "een met eieren gevulde zak". Het is en blijft een 
groot wonder. dat uit gelijke rupsen twee zo verschillende 
wezentjes komen. Terecht noemt Sepp deze Witvlakvlinder 
Zonderling • 

••••• De meeste vlindervrouwtjes hebben geurvlakken op de 
vleugels. Het Zonderling-vrouwtje doet het weer anders. 
Zodra een vrouwtje uit het losmazige spinsel is gekomen, 
begint het geurenspel. Men heeft ontdekt dat de aantrek
kende geuren afkomstig zijn uit de legbuis. De legbuis 
is bezet met geurklieren. Doordat deze buis viermaal per 
seconde wordt uitgestulpt worden de aantrekkende geuren 
als het ware naar buiten gestoten. Het wachten is dan 
alleen op de bevruchting. 

Onze nieuwgierigheid was gewekt en het toeval wilde dat ik 
van Wanoaeen rupsje van deze zonderlinge Witvlakvlinder 
kreeg, die bij het Kievitaveld was gevonden. 
Ik stopte het diertje met wat eikeblad in een doos om het de 
volgende dag te laten fotograferen. De volgende dag was het 
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Terwijl. we ze bekeken 

rupsje echter veranderd in een pop, keu
rig ingesponnen in een cocon, waarin 
het zijn eigen haren verwerkt had. 

"Nu, dan·maar afwachten tot de vlinder 
verschijnt". We waren de doos echter bij
na vergeten, tot we op een warme augus
tusmiddag (30 augustus) in de tuin ons 
brood aten. Mijn oog viel toen op een 
rups in de Hop,die tegen het huis groeit. 
Wat ik daar zag, was een complete ver
rassing. Een Gehakkelde Aurelia, zo 
bleek bij determinatie, had haar eieren 
op onze Hop gelegd en er zaten nu enkele 
rupsen tussen het blad verscholen. 

herinnerde Wanda zich de pop in de doos. 

We vonden naast de open cocon van de pop nu een fluwelig be
haard wezentje met zes pootjes, zonder vleugels. Het bleek 
een wijfje van de Witvlakvlinder te zijn. 

Foto's gemaakt en Henk van Woerden opgebeld. Die nam haar mee 
plus een rups van de Gehakkelde Aurelia, met het voornemen 
om de beide diertjes te fotograferen. Wat de rups van de 
Gehakkelde Aurelia betreft ging het net als in het begin van 
dit verhaal. De volgende dag had het diertje zich verpopt, 
zodat de foto van de rups tot op heden ontbreekt in de col
lectie. Van het vleugelloze vlindertje waren de resultaten 
gelukkig beter. 

In de tuin en in het zonnetje werd de camera opgesteld met 
op enige afstand daarvoor, de eikebladen met de cocon van de 
vlinder in de meest voordelige positie. 

Eén foto gemaakt en ••• de meeste fotografen kennen deze situa
tie,.~.het zonnetje verdwijnt onmiddellijk achter een zeer om
vangrijke wolk. Aangezien fotografen de eigenschap (moeten) 
hebben dat ze zeer geduldig zijn, was dit nog geen echt pro
bleem. 
Nu bleek achteraf, dat de wolk letterlijk een geschenk uit de 
hemel was, want normaal gesproken waren er twffi of drie dia'tjes 
gemaakt om vervolgens de vlinder weer achter "glas en deksel" 
op te bergen en vervolgens weer af te leve·ren op het adres 
van herkomst, waarmee het verhaal hier beëindigd kon worden. 

Tijdens de gedNongen rustpauze had echter. ~\~r~~'\, /.~~><-, '" c.oc.o~ VOL.. 
een mannet je Witvlakvlinder met behulp r ·. (;) .!---~ ·, 1 \-IA~r:.M 'WAAR 
van zijn grote geveerde ante~nen, welke , ·"· ---:' ,t1J~ DJ;...POP INZIT 
als reukorgaan fungeren, fe1lloos de we ~''~0 
gevonden naar het pas ontpopte vrouwtje. ' 

Onmiddellijk daarna vindt de paring plaats 
en daarmee de bevruchting van de reeds in 
het wijfje aanwezige eitjes. 
Daarna is het een kwestie van minuten of 
het vrouwtje begint met het leggen van 
de eitjes. In een periode van enige ~ 
uren worden 200 à 300 eitjes afgezet. 0 

Het was toevallig die avond bestuursver- V \TVLAKVUNDU2S 
gadering, zodat onze onbezoldigde natuur~~ 
historisch medewerkster onder het toeziend oog van het vol
tallig bestuur van onze afdeling, onverdroten haar eitjes 
produceerde. 

4\ 



De eitjes zijn wit en liggen dicht tegen elkaar aangepakt. 
De eitjes zijn aan de bovenkant voorzien van een holletje, 
dat enigszins grijs is aangetipt. De eitjes overwinteren hier 
en in het voorjaar verschijnen de heel kleine rupsjes. Aanvanke
lijk zijn ze zwart behaard. 
Vanaf april kan men de rupsen al vinden op diverse bomen 
en struiken, maar vooral de eik en de meidoorn zijn erg in 
trek. Vervolgens groeit en groeit de rups •••• maar nu zijn 
we weer aan het begin van dit zonderlinge verhaal. 

Hoewel, als je iets meer weet van zijn levenswandel is het 
misschien toch niet zo'n "Zonderling". 

Els Koopmans-Gromm~ 
en 

Henk van Woerden. 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE 

VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN 

In De Wijerd nr. 4 jaargang 1988, blad van de bovengenoemde 
Bekensticbting, staan deze keer twee artikelen, die over 
onze streek zeer interessante informatie bevatten. Ze zijn 
beide van de hand van ons lid Jan van Zellemo 

Het eerste artikel is een verslag van een excursie· met veel 
bijzonderheden over de historie van landgoed, huis, water
molen en beken op het Hattemse lan~goed Molecaten. 

Het tweede artikel gaat over de Plaats van de waterradmolen 
in de economische geschiedenis. 

Het betreffende nummer van De Wijerd is te leen bij de biblio
theek van de KNNV. U kunt natuurlijk zelf ook donateur van 
de Bekenstichting worden ä f. 20.- per jaar (gironr. 3576129 
van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en 
Beken te Vaassen). 

De Redactie. 
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Inonotus cuticularis 
Inonotus radiatus 
Inonotus hispidus 

4. ~etae - Inonotus cuticularis 

L[tV INTERESSANTE 

1n cze.n .schors..
~ rke-1::. 

HOUTZVAM 
Midden in ons dorp op het marktplein staan nog een paar bo
men, die diverse stormen en windhozen hebben overleefd, maar 
waaraan de "tand des tijds" danig heeft geknaagd. Eén daarvan 
is een Witte Esdoorn (Acer saccharinum). Aan één kant ver
toont hij een grote gapende wonde. De randen van het gat ~jn 
zo te zien door een boomchirurg bewerkt in een poging om 
het leven van de boom nog een tijdje te rekken. Waarschijnlijk 
te vergeefs, want als we in de donkere holte naar boven 
gluren, zien we boven ons hoofd een aantal donkerbruine zwam
men dakpansgew~ze boven elkaar. Ze zijn moeilijk te ontdekken 
en wie niet geinteresseerd is in holle bomen en houtzwammen 
zal nooit op het idee komen om daar te gaan zoeken. 
Maar aan de speurzin en opmerkzaamheid van Els Koopmans had 
ik het te danken, dat ik een paar brokstukken van een interes
sante houtzwam kon bestuderen. 

In tegenstelling met de meeste harde houtzwammen hadden we 
hier te maken met een weke, brokkelige ·zwam doortrokken van 
het vocht, waar je gemakkelijk een stuk van kon afbreken. 
De zachte, fluwelige hoed was aan de bovenkant roestbruin 
en bij aanraking kleurden je vingers door de sporen en het 
afgescheiden vocht mooi saffraan geel-bruin. De kaneelkleu
rige onderkant vertoonde een groot aantal uiterst kleine 
poriën die, als je de zwam schuin hield bij een bepaalde 
lichtinval, zilverachtig begonnen te glanzen. Het was meteen 
duidelijk, dat we hier te maken hadden met een Weerschijnzwam 
of Inonotus. · 

Er komen in ons land een 8-tal Inonotussoorten voor, waar
van de helft zeer zeldzaam is. Wat het uiterlijk van onze 
paddestoel betreft kwamen een drietal Weerschijnzwammen in 
aanmerking, nl. de Elzeweerschijnzwam ( Inonotus radiatus), 
de Dunne Weerschijnzwam (Inonotus cuticularis) en de Ruige 
Weerschijnzwam (Inonotus hispidus). 
Ze zjjn alle drie beschreven en afgebeeld in het bekende 
Spectrum paddestoelenboek van Roger Phillips. Ze komen alle 
drie op verschillende soorten loofbomen voor, nl. op eiken, 



beuken, elzen, essen, iepen, wilgen en vruchtbomen. Ze z·ijn 
macroscopisch nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De hoed 
van de Elzeweerschijnzwam is meestal wat gezoneerd en radiair 
gerimpeld, maar ook dat kenmerk is niet altijd even duidelijk. 

Voor een juiste determinatie was in dit geval een microsco
pisch onderzoek noodzakelijk. 
Dit onderzoek leverde een paar interessante bijzonderheden 
op. 
In de eerst plaats de grootte van de sporen. De Elze- en 
de Dunne Weerschijnzwam hebben kleine sporen van ongeveer de
~fde grootte, nl. 5 à6 micron lang en ca. 4 micron breed. 
De sporen van de Ruige Weerschijnzwam zijn veel groter: ca. 
9 tot 12 micron lang en ca. 5 micron breed. 
Onze paddestoel had sporen van 4,5 tot 5,5 micron lang, zo
dat de Ruige Weerschijnzwam niet meer in aanmerking kwam 
en we dus een keus moesten maken tussen Inonotus radiatus 
en Inonotus cuticularis. 
Bij microscopisch onderzoek van verschillende Inonotus soorten 
treffen we in het Hymenium (vruchtvlees) aan de binnenkant 
van de buisjes een aantal merkwaardig gevormde donkerbruine 
cellen aan, die Setae of Spinulae worden genoemd. Ze zijn 
_konisch van vorm, met een scherpe, spitse punt, aan de ba
sis verbreed, soms doornachtig en soms driehoekig (tek. 4). 
Behalve deze Setae heeft Inonotus cuticularis echter nog 
een verrassing in petto. In de hoedhuid bevinden zich name
lijk dunne draadvormige Hyphen met merkwaardige ankervormige 
vertakkingen (5a). 
Het is iedere keer weer een ontdekking om onder de micros
coop deze donkerbruine, ankervormige Spinulae in beeld te 
krijgen (tek. 5b). 
De bekende mycoloog Jahn, 
hierover: "De ze anker- of 
dikwandige bruine cellen 
Erlebnis" ... 

specialist in houtzwammen, schreef 
hellebaardachtige, haakvormige, 

"sind geradezu e,in mikroskopisches 

Ik vond een groot aantal van deze ankervormige cellen en 
daar deze alleen bij de Dunne Weerschijnzwam voorkomen, kon
den we met zekerheid vaststellen, dat de houtzwam, die 
Els in het donkere binnenste van Acer saccharinum had ge
vonden, de vrij zeldzame Inonotus cuticularis was. 

5 

Albert Sieders. 

b 
5. Spinulae-Inonotus cuticularis 

Vergroting 1000 x. 
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Zeggen van Limburg J. Hermans e.a. 
(Wetenschappelijke Mededeling nr 189 
van de K.N.N.V.) 

Deze W.M. behandelt zeer uitvoerig niet alleen de 
Limburgse, maar ook alle andere Nederlandse Zeggesoor
ten. Het is een zeer fraaie, rijk geillusteerde uitgave 
een "must" voor botanisch geÏnteresserde leden. 

Standaardlijst van de Nederlandse Korstmossen : A.M.Brand e.a. 

(Wetenschappelijke Mededeling nr 188 
van de K. N • N. V • ) 

Deze W.M. bevat de namen + codenummers van alle Neder
landse korstmossen (geen beschrijvingen). Van de zeld
zame soorten zijn vindplaatsen vermeld. Voor fijnproevers 
op dit gebied. 

Milieubesparend huishouden : Marijke A.Brunt. 
Uitgave van"Natuur en Milieu". 
Dit uitgebreide boek bevat werkelijk alles wat een mens 
zou moeten weten om op een milieuvriendelijke wijze zijn 
huishouden te voeren, ongedierte te bestrijden, afval 
te verwerken, met energie om te gaan, enz. 
Eigenlijk moet elke KNNV-er dit boekje in huis hebben! 

De aarde in een broeikas : Dr. L.Reynders. 
Een publicatie van "Natuur en Milieu" over de opwarming 
van de aarde door luchtvervuiling en de aantasttng van 
de OZON-laag. Zeer actueel en zeer duidelijk beschreven. 

Zure regen: Marlies Marbus. 
Een publicatie van "Natuur en Milieu" over wat nu pre
cies met het verzamelwoord "zure regen" wordt bedoeld, 
wat de gevolgen zijn en hoe men er wat tegen kan doen. 
Een zeer duidelijke brochure! 

Een plan voor de N.O. Veluwe (Ons deel van het Nationaal 
Landschapsplan Veluwe dus). 
Samenvatting van het Integraal Deelplan voor de N.O. 
Veluwe. Beknopt overzicht. Veel kaartmateriaal. Zeer 
de moeite waard. Het gaat over onze eigen streek! 

Wilde planten en dieren in de Noord-Oost-Polder: Piet Bremer. 
Een uitgave van het I.V.N.-N.O.polder. 
Een rijk geÏllustreerd boekje, dat ons veel vertelt over 
dit nieuwe land. Piet Bremer heeft hier jarenlang ge
gevens verzameld en er een zeer lezenswaardig boek 
uit samengesteld. 

HelenLogeman schonk ons: Diverse rijk geÏllustreerde boeken 
over Bomen en struiken. 

Van Ria de_yos ontvingen we enkele fraaie boeken, die onder
werpen uit Suriname en de Nederlandse Antillen bevatten. 
We bespreken deze boeken in een volgende Natuurklanken. 
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Van 12 oplettende vogelkijk/-luisteraars ontving de redac
tie een ingevulde waarnemingenlijst. Daarbij waren ook 
"nieuwe" inzendingen en dat is uiteraard plezierig! 

Allereerst de nameh van de waarne(e)m(st)ers: 

E.Koopmans-Grommé J.W.van Waveren Hogervorst 
H.Bosch P. Groen 

A.Hottinga 
A.Herwe:ijer-Smit 
S.E.Remmelts-Geerlings 
E.A.Ebens-Witkamp + 

F.Bosch 
E!de Boer 
R.Heideveld 
F.T.Witkamp 

A. ,J. St erenberg 

Een aantal opvallende constateringen: 

-23 aprj_l was kennelijk een goede gierzwaluwdag; door maar 
liefst 5 waarnemers genoteerd op verschillende locaties; 

-de tjiftjaf "scoorde" met 5 maart een vroege datum; 
-de boomvalk, die eveneens op 5 maart werd gesignaleerd, 

was wel uitzonderlijk vroeg (meestal eind april!) 
-er lag een maand tussen de waargenomen aankomst van boe-

renzwaluw en huiszwaluw; eveneens erg lang! 

Eet lijstenmateriaal bevindt zich bij de redactie, naar ik 
aanneem ter inzage voor wie-maar-wil. Ik raad U dat aan om 
een inzicht te krijgen hoe "dicht-op-elkaar" de 12 waar
ne(e)m(st)ers hun notities konden opstellen. Bijna een compe
titie, doch wetend dat ui teindel:ijk de vogels zelf dit rubriek
je mogelijk maken. 
Alle inzenders: hartel:ijk dank en •••• bp naar het voorjaar 
1989! 

Wim van Waveren Hogervorst. 

Kroonkraanvogel gez~en 
Deze week is op de Zuukerenk een bijzonder dier gezien dat in 
Nederland aUeen in parken wordt gehouden en niet winterhard 
is. Het ging om èen'kroon:kraanvogel, diè wel on~snapt zal zijn en 
zich niet laat pakken. Waar hij nu is, weten we oók niet. Indien 
hij wel gepakt wordt, is het waarschijnlijk wel mogelijk om via 
de vogelasiels achter de van de eigenaar te komen. 
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h/!L. ZAG-ëN Zt. 1-!t:.T ALLl.l<éli<JT? 

Soort_ __________ ~D~a~t~u~m ___ W~a~a.r~n~e~(~e~)m~(~s~t~)~er._ ____ ~L~oc~:a~t~l-·e~ 
~mertaling 28/ 2 RH_ Marierwaarden 

I zwarte stern 2/ 6 FB Welsurn 
_yisdief 16/ 4 AH Zalk 

~t~o~r~t~e~l~d~u~i~f----------=1~5/~4~---R~H~-------------~K~o~e~r~b~e~r~g~·~H~e~e.~r~d~e __ __ 
koekoek 18/ 4 HB Dorp Epe 
nacht zwaluw 

_gierzw~a~l~u~w~--------~2~3~/~4._ __ .~A~H~·~,E~W~~·H~B~,F~B~,R~H~·~H~e~l~e~r~e~g~l~·o~---------------
boerenzwaluw 24/ 3 EKG(mevr.Leenderts) ·Oenerweg Epe 

_huis~valuw 23/ 4 AH Veessen 
~o~e~v~e.r~z~w~a~l~u~w __________ ~2~1~5--__.vWH~,~F~B ______ _ Kievitsveld, Exc. KNNV 

wielewaal 2/. 2. vWH Kievitsveld, Exc. KNNV 
nachtegaal 19/ 4 AH 
ZNarte roodstaart 16/ 3 PQ__ _______ . 

-eg~e~kr~.-~r~o~o~d~s~t~a~a~r~t ____ =l~4~/~3 ____ ~EKG 

Petrea, Wápenveld 

Niersen 
Rouwenhofweg, Epe 

paapje -lL~5--~A~H~------ _ __.:.:.Wolbert, Wapenveld 
roodborstt~~u~i~t ___ __20/ 3 EKG __________ . 

tanuit 16/4 AH 

Tepelbgr,g_w .hei.9.e. G.Landschfl.J2_ 
Zalk 

~s~n~o~r--·----------------------·~--------· 

__ g:r: ot ~-kaLêki~~--------------· 
kleine karekiet (22/ 4) AH (Arkemheen) 
-------------------=2~8~/~5 ____ =E~dB=-------------E=m~.sterga.~t ______________ _ 

....Qosrietzanger 
rietzanger 

14/ 5 RH 
(22/ 4) (AH) 
14/ 5 RH 

Kavelweg Heerde 

(Arke.rnheen) 
Heerde 

~sp~ot~v~og~e~l~--------~2~7~/.~4~--~S~RG~----------~D~o~Epe (Z) 

-=zw~a=r~t=k=o~P~----------QL_à __ ~H~B~L~F~B~--------~E~p~.e~(~W~)----------------------
tuinfluiter 2~L 4 EKG Land van Jonker, Epe 

~asmus ___ lU_à RH Heerde (Ql=O"----

braamslui .... p=e~r _____ lOL_à__~HS ------- Dor.P,~P.e 

_f._itis 27L 3 EdB V~§yj.jyers Venz 
__ij]-f:t .ja=-f _____ , 2L 3 AHiY.roeg) Petrea, Wapenveld ___________ _ 

fluiter ____________ ~l9~/~"4~r----AE~.WH~------------·~P~ol~b~e~r~g~,~W~a~p~e~n~.v~e~l~d __________ , 
_gr.vliegenYanger 2Z~5 Wolbert, Wapenveld 

AHS ----·--DorQJ:Qg_ _____ , ____ _ 

__ Q..Q_ompieper'-------..;;2;.;;;2.L___.3~_..;;;,R~H~----------..;;E;.~:p;..;:;e_,U!2 __ _ 
_ _E§).e kwikstaart _àLL __ ...;;;R=H~-----· 
draaihals 1L 5 AH 

boomvalk 5L 3 RH(zéér vroeg) 

De Stegg, Wapenveld 
Petrea, Wapenveld 
Heerde ( 0) 
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WILDVIADUCTEN \k N \P.SE..LSJ 

Habitat-richtlijn Wildviaducten zijn uniek in 
Nederland. In Frankrijk en 
Duitsland, maar ook buiten 
Europa, bijvoorbeeld in Ca
nada, bestaan ze al lang en 
functioneren daar goed. Het 
is voor het eerst in Neder
land, dat er bij de aanleg 
van een rijkswèg op zo'n 
grote schaal rekening is ge
houden met natuur en land
schap. Uniek voor Nederland 
is ook de hoge prijs, die 
bij de aanleg van het stuk 
A 50 tussen Arnhem en Apel
doorn betaald.is voor na
tuurbeschermingsvoorzieningen. 
Van de compenserende voor
zieningen, bedoeld om de on
vermijdelijke schade aan na
tuur en landschap zo goed 
mogelijk te vereffenen, 
springen de twee wildviaduc
ten bij Woeste Hoeve en Ter
let het meest in het oog. 
Het zijn speciaal aangelegde 
oversteekplaatsen voor het 
edelhert en ander wild om de 
bestaande leefgebieden aan 
beide zijden van de weg zo 
goed mogelijk aaneengesloten 
te houden. Voor de dassen 
zijn speciale dassentunnels 
aan~elegd. . 
De plaatsen waar de wildvia
ducten liggen houden verband 
met de traditionele trekrou
tes waarlangs, hoofdzakelijk 
gedurende de bronsttijd, de 
uitwisseling van het edel
hert over de vroegere N 50 
plaatsvindt. 
De belangrijkste wildwissel 
vindt plaats langs een van 
noordwest naar zuidoost lo
pende route, even ten noor
den van Woeste Hoeve. De 
tweede trekroute~ligt vlak 
boven Terlet en is meer 
oostwest gericht. De wild
uitwisseling bij Terlet zal 
in de toekomst aanzienlijk 
kunnen toenemen. 
Ingewijden verzekeren dat de 
oversteekplaatsen bij Woeste 
Hoeve en Terlet voor zowel 
herten als reeën nu al geen 
onbekend terrein meer is. 
Het wild maakt inmiddels al 
gebruik van "hun" viaducten. 

Op het- totaal van -de i25 
miljoen die dit stuk auto
snelweg gekost heeft, is de 
15 miljoen voor d~ twee 
wildviaducten natuurlijk een 
uitzonderlijk hoog bedrag; 
een.bedrag overigens dat een 
direct gevolg is van de be
slissing om een dergelijke 
hoofdverkeersader over de 
Veluwe te leggen. 
Er kan pas echt profijt uit 
deze investeringen worden 
getrokken, als het aaneenge
sloten leefgebied ten westen 
van de weg zich niet alleen 
beperkt tot het Deelerwoud, 
maar tevens de daargelegen 
bos- en natuurgebieden 
(Nationaal Park De ~oge 
Veluwe, Planken Wambuis en 
de Eder Heide) omvat. 

SAMENVA'ITING INTEGRAAL 
DEELP~ NOORDOOST-VELUWE 

Belangstellenden kunnen de 
samenvatting gratis 
verkrijgen door te bellen of 
te schrijven naar: 

Provincie Gelderland 
Dienst Voorlichting en In
spraak 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 
Telefoon: 085-599000. 

Eind augustus heeft de Euro
pese Commissie een voorstel 
gepubliceerd voor een nieuwe 
richtlijn inzake de bescherming 
van natuurlijke en halfnatuur
lijke habitatsen de wilde flora 
en fauna. Het is de bedoeling 
dat deze richtlijn naast de Vo
gelrichtlijn komt te staan. Voor 
wat de bescherming van soor
ten (amfibieën, reptielen, 
weekdieren, zoogdieren, vis
sen, insekten en planten) be
treft, vertoont het voorstel 
grote overeenkomsten met de 
Vogelrichtlijn. De bescher
ming van leefgebieden gaat in 
het voorstel veel verder. De 
lidstaten worden verplicht om 
een dusdanig groot aantal ge
bieden (per land) aan te wijzen 
dat de achteruitgang van soor
ten tot staan wordt gebracht. 
De Europese Commissie staat 
een netwerk van honderden ge
bieden ('Natuur 2000') voor 
ogen. 
De nationale vogelbescher
mingsorganisaties uit de EG
landen verwelkomen deze 
nieuwe richtlijn, mits er een 
aantal verbeteringen in het 

~--1 voorstel wordt aangebracht, in 
het bijzonder ten aanzien van 
de exploitatie van de aan te wij
zen gebieden. Vooral de zuide
lijke lièlstaten zouden er profijt 
van kunnen hebben. Gezamen
lijk zullen de organisaties de 
verbeteringen bepleiten bij de 
Europese Commissie en het 
Europees Parlement. · ,_( 

\{~e.J s J 0 r\ . cY~ 

Wat u per se NIET moet doen, als u een zieke 
of gewonde vogel vindt: 

Lokganzen verboden 
Het Lokganzenwetje van mi
nister Braks, waarbij het ge
bruik van lokganzen bij de gan-:-
zenjacht wordt verboden, is 
zonder discussies door zowel 
de Tweede als Eerste Kamer 

• bij een brandende kachel plaatsen 
• los door de kamer laten lopen 
• het vogelverblijf in de zon zetten 
• jonge, vermeend in de steek gelaten, vogels 

meenemen; bijna altijd zijn de ouders in de 
buurt 

• te drinken geven 
• watten gebruiken om vogels op te leggen 
• aan veren of vleugels knippen 
• aaien 

Wat u WEL kunt doen: 
• gun de vogel rust 
• plaats hem in een afgt·slott•n kartonnen doos 

met enkele luchtgatenerin V Ó e.\ s 
• leg op de bodem een krant ~cv' 8lc1 
• breng de vogelnaar een vogelasiel 

aangenomen. Het was een zo
genaamd hamerstuk wat bete
kent dat de minister maximale 
ondersteuning voor zUn beleid 
heeft. Niet alleen een succes 
voor minister Braks, maar 

. zeker ook voor de vogelbe
scherming, diejaren actie heeft 
gevoerd om het gebruik van 
lokganzen verboden te krijgen. 
Als het wetje nu met spoed in 
het Staatsblad wordt gepubli
ceerd kan het nog dit jachtsei-

zoen in w~!;;~e~~~ B ~·· 



HESSENWEGEN 
\kN\P5ELS J 

In de 16e en 17e eeuw werd 
een groot deel van het 
vrachtvervoer over land ver
zorgd door inwoners van de 
landstreek Hessen in Duits
land. Voor dit transport 
werden karren gebruikt, die 
voldeden aan de normen voor 
spoorbreedte en wielmaat die 
destijds in Europa golden. 
Omdat de Hollandse maat 
hiervan afweek reden die 
karren de sporen en wegen in 
de Nederlanden kapot. Van
daar dat er speciale wegen 
en paden aangewezen werden 
waar de Hessen met hun wa
gens mochten rijden. 
Overigens bestonden deze 
verbindingen niet uit een 
enkel karrespoor. Als het 
spoor slecht berijdbaar was 
werd er al gauw vanaf gewe
ken, zodat deze oude wegen 
tegenwoordig vaak nog her
kenbaar zijn als een aantal 
parallelle sporen. Een mooi 
voorbeeld hiervan bestaat 
nog bij de herberg Zuid
Ginkal in de gemeente Ede, 
in een heideterrein ten zui
den van de Amsterdamse weg. 
De reeks karreeporen zijn te 
herkennen aan parallelle 
stroken van afwisselend hei
de en gras. Een groot deel 
van deze oude handelsroute 
draagt nog steeds de naam 
Hessenweg. 

HANZEWEGEN 

Hanzewegen zijn middeleeuwse 
wegen die de verbindingen 
vormden tussen de voormalige 
(Nederlandse) Hanzesteden. 
Hanzesteden waren handels
steden die een verbond ge
sloten hadden met als doel 
elkaar te helpen en te be
schermen. 

Alle steden rondom de Veluwe 
waren op het eind van de 14e 
eeuw aangesloten bij de 
Hanze. De oudste Hanzesteden 
waren Zutphen, Harderwijk en 
Elburg, maar later zijn ook 
Arnhem, Doesburg, Wageningen 
en Hattem toegetreden. 

Langs de Hanzewegen ontston
den vele dorpen en nederzet
tingen. De wegen dragen vaak 
nog de naam van de voormali
ge Hanzesteden zoals bij
voorbeeld de Elburgerweg, de 
Harderwijkerweg, Arnhemse 
Karweg en de Arnhemseweg 
tussen Harderwijk en Arnhem. 

KONINGSWEGEN 

De Koningswegen op de Veluwe 
zijn oude jachtwagen, aange
legd in opdracht van stad
houder Willem III aan het 
einde van de 17e eeuw. Ken
merkend voor deze wegen is 
hun kaarsrechte verloop, hun 
grote breedte en hun impo~ 
sante beplanting plus het 
feit dat nederzettingen ver
meden werden. 
De wegen vormden de verbin
ding tussen de jachthuizen 
en de bossen, waarin gejaagd 
werd. De wegen dienden er
voor om de grote aantallen 
mensen en dieren (paarden en 
honden) in staat te stellen 
om vanuit de jachthuizen de 
bossen binnen één dag te 
bereiken. 

~-HET GELDERSE BOS 
De achteruitgang van de vit;~li

' "· teit \ éln de Gelderse bossen ver-
j schi!t get9h:,mattg wein\g van de 

li!n'J-~Ii}ke tendens- ;f van· die. ·In 
Mic!c~·~~~ Europa. 
In I 987 bleek de vitaliteit van 

· de Geldèrse grove dennen gemid-
ctr,•c: .:•.t minder siecht te zijn 

Uitgangspunten waren de 
jachthuizen Het Loo, Dieren, 
de Ginkel, de Doorwerth, 
Staverden en Hoog-Soeren. De 
bossen van Staverden, Hoog
Boeren, Ede, Dieren en Door
werth werden gebruikt voor 
de jacht op het hert en het 
zwijn. 
Het beleid van het Nationaal · 
Landschap Veluwe is gericht 
op de veiligstelling van 
cultuur-historische waarden. 
De inrichting en het beheer 
dienen hierop te zijn afge
stemd. 
Waar mogelijk en gewenst, 
zal getracht worden re
licten te herstellen. Zo 
kunnen subsidies verstrekt 
worden voor het wegwerken 
van achterstallig onderhoud 
van heideterreinen en 
sprengenbeken. 
Voorts kunnen door inrich
tingamaatregelen kwetsbare 
elementen in het landschap 
ontzien worden. Door de aan
leg van bepaalde voorzie
ningen, bijvoorbeeld infor
matiepanelen wordt meer be
kendheid gegeven aan de cul
tuurhistorische relicten. 

-~ .·-· . '\ . 
dcm het Janddijke bet:ld. · Veront-
rustend is dat dit najaar in grove 
ou-1 c~·, veel plaatsen symptomen 
var. stikstofovermaat de kop 
.opstaken. 
De eiken en de beuken zijn er 
duidelijk slechter aan toe. De 
···':ç:l!teit van de inlandse eik is 
zo :-,tPTk afgenomen dat op diverse 
pl~atsen en. met nam.e in de Ach
lt"rhc:'l< sterfte optreedt. 

.. -' \llllr...;at sprake was van 
de toename van aantastingen van 
eiken door de grote en kleine 
wintervlinder trad plaatselijk al 

' sterfte op. Óp de Veluwe 
· trée::Jt ook- ·-·óp diverse plaatsen 

:>krrte op in d.~ e;!<en, bijvoor
' bt>t.~ll: in de r;euwenoude stn:bben 

v<•n t~"ot" ijk ("11 Clspeet. 

Vitaliteit van het Gelderse bos. Cj~cL 

vitaal minder weinig niet Mil ieM.. 
% vitaal % vitaal % vitaal % krcod.-

1984 49 39 10 2 
1'\ ~V'nr !' 

1985 56 31 12 I 
1986 45 34.6 15.6 4.1 
1.987 42 36.2 17.3 4.5 



MlL\t:.UZORG 
"Ach, daar hebben we Green Peace toch voor" denken de 
vissers. 

Onze visser~ halen met de grofste middelen hhn zee leeg, 
ondanks waarschuwingen van deskundige biologen. Hebt U 
wel eens gehoord, dat deze belanghebbenden ook maar é~n
maal aanwezig waren bij demonstraties voor hun zee en 
hun toekomst? Met stijgende minachting zie ik steeds de 
houding van deze mannen aan. 

En U, bent U eigenlijk zoveel ~eter? Hoe reageert u op de 
dagelijkse waarschuwingen van geleerden, op het langzaam 
reeds stervende bos, op de steeds grotere algemene ver
vuiling, op de waarschuwing van onze Koningin. Wat doet U 
er thuis aan, wat op Uw werk? Rijdt U zonder noodzaak de 
zo noodlottig toegestane 120 km. of zelfs meer? Bedenkt U 
ooit, dat U zich in Uw dagelijks leven en Uw pleziertjes 
zult moeten bep~rken, om Uw kinderen een leefbare wereld 
na te laten·~ Omdat !I. nog niet naar adem hapt, omdat de 
kraan hier nog goed drinkwater geeft, denkt U toch niet 
zo door te kunnen gaan en dat zo straks Uw kinderen U niet 
zullen vervloeken? 

In onze gemeente zijn er maar een paar mensen, die wanhopig 
al hun vrije tijd eraan besteden, om ook voor Uw kinderen 
de were~~ leefbaar te houden. Begrijpt U niet,~at als U 
maar een greintje gezond verstand en verantwoordelijkheids
gevoel bezit, het Uw plicht is deze milieu-mensen te helpen? 
Natuurlijk, we kunnen en hoeven niet allen aan de bestuurs
tafel te zitten, maar we moeten., al is het door een donatie, 
deze mensen helpen de mogelijkheid te scheppen om aanhoudend 
te p.rotesteren tegen smerige lozingen in water en lucht 
door fabrieken en instellingen; om de Overheid duidelijk te 
maken, dat vele plannen ondoordacht en onacceptabel zijno 
Kort geleden was ik aanwezig op 3 lezingen inzake milieu in 
Heerde en Epe. Wie ontbraken er, behalve enkele bevlogenen: 
de gewone leden van on-ze KNNV. Dat is krankzinnig. Wij: 
behoren in flinke aantallen op hun lezingen en vergaderingen 
aanwezig te zijn, ook om te leren hoe wij zelf in ons pri~é
leven kunnen meewerken, maar zeker ook om naar buiten toe de 
luchthartige bedrijvers van het kwaad en de Overheid de 
belangrijkheid van onze Groep te tonen (en uitsluitend uit 
..•.. eigenbelang!) 

Zeker ook behaten wij naar ons vermogen financiëel bij te 
dragen, zodat deze milieuvechters op weg kunnen, ook voor 
Uw kinderen. 

Ik hoop, dat dit misschien wat emotionele artikeltje de 
oorzaak zal zijn, dat vooral door bijdragen van onze KNNV 
leden de Milieugroep belangrijk sterker voor de dag zal 
kunnen komen. 

Milieuzorg Gemeente Epe 
Secr.Officiersweg 50 
8162 ED Epe 
Tel.05780-21129 
girono.l963127 t.n.v.Milieuzorg Epe 
minimum-donatie f.l5o-- per jaar 

J.B. 



GE 

De waarnemingen z~n voor verantwoording van de waarnemer. 
L~st van waarnemers + afkortingen: 

RK= Rowan Koster, PG= Pier Groen, BK= B.Koetsier, EKG= 
Els Koopmans-Grommé, vWH= W. van Waveren Hogervorst, AHS= 
Agnès Herwe~er-Smit, FB= Frans Bosch, WK= Wanda Koopmans. 

VOGELS 
BL kiekendief 

Blauwe reiger 

Bonte kraai 

Boomvalk 

Bosuil 

Goudplevier 

Grauwe gans 

Grote bonte 
specht 

Gr.gele kwikst. 

Grote zaagbek 

13/11 c:{'Tongerense Heide. FB 

27/10 opvliegend uit Spar, Oostravenweg,RK 
Epe. 

25/10 

11/ 6 
8/ 6 

28/12 

15/ll 

Woesterbergweg, Epe. 

l ex. boven dierenpark,verdw~nt. 

joelend ex.omgeving Huize Kolt
hoven. 

2 ex. Vorchterwaarden 

2 x een vlucht, Matanze, nab~ 
Terwalde en IJsseld~k ten zuiden 
van Welsum. 

le week 
juni'88 

veel waarnemingen in en buiten 
dorp Epe (bv.broedgeval Quick

bornlaan; enige dagen l ex. in 
dorpstuinen Zwartelandstr.Epe. 

12/10 

15/ll 
4/12 

Waayenbergweg, Epe. 

3 ~ ~ en 2 a'J'rJsseld~k nab~ Oene. 
3 paren tussen Vorchten en Hout~ 
weg, Oene IJssel. 

Tongerense Heide. 

RK 
vWH 

vWH 

FB 

RK 

vWH 

RK 
RK 
EKG 

FB 

5ï 

Klapekster 

Kl.bonte specht 

4/ll 

27/10 komt langs, vlakb~ huis, Norel
holtweg, Epe. 

F.Witkamp 

Kleine zwaan 

29/12 

4/12 

aan vetbol in tuin Pelzerpark. 

2 paartjes tussen Knobbelzwanen, 
IJssel, Marle. 

AHS 

EKG 

Koolmees 12/12 l ex. met oranjerood ringetje om Hr Beekman 
de poot.In tuin Oosterhof,Vaassen. 
Melder vraagt zich af,of dat met 
onderzoek o.i.d. te maken heeft. 
Wie weet hier meer van? Bel met 

; . ~ ~7~n Vaassen. 

~- ~t.... gt ~- -~- (,RoT"' ---. !l- ~=: 'ZA AC. OC::~l< t!.N 



Mandarjjneend 

Nonnetje 

Njjlgans 

Pestvogels 

Putter 

Reu zenstern 

Raaf 

Slechtvalk 

Smient 

Sperwer 

Taigaboomkruiper 

Torenvalk 

Tortel 

Waterpieper 

Watersnip 

Wintertaling 

IJseend 

IJsvogel 

JNSECTEN 
Dennepjjlstaart 

Groentje 

Pauwoogpjjlstaart 

27/11 meer dan 20 ex. hoek achter het 
"Kolkhuis" bjj 1 t Veen, Hattem. 

KNNV-exc. 

4/12 1 ex ~ IJsselplassen Houtweg. 

25/11 ca. 15 op akker, IJsseldjjk nabjj 
Oene. 

EKG 
RK 

26/11 56 ex. IJssel tegenover Fort
mond visvjjver. 

BK 

3/11 

4/11 

3/11 
10/11 

2 ex. etend van de bessen van de RK 
Gelderse Roos,Oenerweg, Epe. 
5 ex. op Gelderse Roos, Wapenveld.Mevr.Schuppers 

2 ex. Bandjjk, Terwolde. RK 
4 ex. Norelholt nabjj spoorbaan. Rie v.Zellem 

1/9 1 ex. Fortmond. BK 

WK 2/1 1 89 Gortelseweg t.h.v. Welna. 

1/1 u 1· ex. bij ruïne Nijenbeek bjj Voorst. WK 

15/11 
15/11 
4/12 

29/12 

11/12 

71 6 
3/9 

10/12 

2/1 

15/11 

10/11 

5/12 

troep,· kolk ten zuiden van 
troep, djjk nabjj Oene. 

Welsum.RK 

ca. 20 ex. uiterwaarden,Veessen, 
grazend. 

RK 
EKG 

mannetje met mees of mus in poten,AHS 
badderend in een plas.Pelzerpark, 
Epe. 

1 ex. tuin Heerde. 

1 ex. boven Zwartelandstr.Epe. 

30 ex. te samen met veel Turkse 
to~tels.IJsselstreek t.o.van 
Fortmond op een akker. 

BK 

vWH 

BK 
BK 

2 ex.(misschien meer) tegenover BK 
Fortmond,dichtbjj IJssel. 

Smitsveen. WK 
1 opvliegend ex.IJsseldjjk,nabjj RK 
Oene. 

6 ex. Heerderstrand (Later bjj De- BK 
venter gemeld door Dutch Birding). 
Bjj Geelmolensebeek niet ver van PG 
viskwekerjj, gezien door W. Djjks-. 
hoorn. 

1/ 8 t op fietspad, Wapenveld. BK 

BK 

BK 

11/ 6 Heerde, heide Gelders Landschap. 

22/ 5 fietstunnel naar Heerderstrand. 



PADDES TOE LE N 
Doolhofzwam 10/10 enorm complex om voet van een PG 

beuk, Niersen. 

Dunne weerschljn- l/12 Inonotus cuticularis, op Ameri- EKG 
zwam kaanse esdoorn (in een wond) op 

de markt in Epe.Vrij zeldzaam. 
Det.A.Sieders, zie elders in dit 
blad •. 

Fopelfenbankje 27/ll 

Grote loofbos- 26/10 
trechterzwam 

Oesterzwam 20/ll 

Oranje aderzwam 27/ll 

Paarshart- 28/ll 
trechtertje 

Nagekomen waarnemingen: 

28/12 

28/12 
28/12 
28/12 
8/ l 

Kleine Rietgans 

Kleine Zwaan 
Grote Lijster 
Brilduiker 
Merel 

Lenzites betulina,zeer fraaie KNNV-exc. 
exemplaren op berk, 't Veen, 
Hattem. 

grote kring, landgoed Korrenberg PG 
bij Tongeren. 

fraai bruin ex.,Motketel. PG 

Phlebia merismoides, zeer veel KNNV-exc-
aanwezig in bosjes van 1 t Veen, 
Hattem. 

in grasveld, Niersen. PG 

(troepje) Weiland bij IJsseldijk, 
t.h.v. Oene. 
Pontveer Welsurn (troepje). 
zingend dorpskom Welsurn 
Heerderstrand, enige ex. meest ~ 
zingend, Tongerenseweg 

RK 

RK 
RK 
RK 
RK 


