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DIE. U NODIG KU 
REDACTIE NATUURKLANKEN 
Pier Groen, Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen. 
Mevr.Els Koopmans-Grommé, BonRerdplein 1, 8162 AW Epe. 
Wim Bijlsma, Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Mevr. Idske Mulder, Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Mevr.Th.Agnès Herwe~er-Smit, Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 

BESTUUR 

Voor zitter Vacant f 

tel. 05788- 3849 
11 05780-12083 
11 05780-14482 
11 05780-20640 
11 05780-13703 

" 
le Secretaris Henk van Woerden (correspondentie + exc.) 11 057 88- 5390 

Vuurdoornstraat 104, 8171 VG Vaassen. 
2e Secretaris Wim Bijlsma (notulen + pers) 11 05780-14482 

Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Penningmeester: 
+ ledenadm. 
Leden 

Mevr. Idske Mulder 11 05780-20640 
Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Mevr. Oetie Slot-Batteram 11 05782- 2821 
Molenkampweg 2). 8181 CA Heerde· 
Mevr. Yvonne M. Roelants 11 05788- 1919 
Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen• 

WERKGROEPEN EN CONTACTADRESSEN 
Rubriek 
Waarnemingen 
Zoogdieren 
Paddestoelen 

Vogèls 

Floristiek 
(FLORON) 
Planten 

Insecten 

Natuurbescher-: 
mingscommissie 

Els Koopmans-Grommé 
Bongerdplein l 8162 Epe. 
Frans Bosch, Eikelkamp 65,8162 ZK Epe~ 
Albert Sieders, 
Scheperstraat 133, 8162 WP Epe 
Jules de Vries 
Koekoeksweg 48, 8171 VH Vaassen. 
Henk Menke 
Schotakker 38, 8162 JE Epe. 
Rob Hobbelink 
Eper Heemweg 17, 8161 BJ Epe. 
Mevr. A.Herwe~er-Smit 
Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 
Mevr. Eve~ine Drev~n-Dijkstra, 
Wisselseweg 78, 8162 RN Epe. 

11 05780- 12083 

11 05780- 20313 
11 05780-13612 

11 05788- 3176 

11 05780-13010 

11 05780-12895 

11 05780-13703 

11 05780-12673 

CONTRIBUTIE f. 35.- per jaar. Huisgenootleden f. 10.- per jaar. 

Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 ABN Apeldoorn 
of Postbanknr. 989945 . 
t.n.v. KNNV Epe/Heerde 
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Els Koopmans-Grommé, Gerda van Sloten, Frans Bosch 
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Klaas Herweijer 
Redactie 
Roel Pannekoek 
Wout Boomsluiter (ets) 
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l Inhoud en copy volgend nummer Redactie 
2 Voorwoord, Nieuwe leden en Knotwilgen Redactie 
3 Stuurpraat Be-stuur 
4 Programma Bestuur 
8 Paddestoelen in Niersen Henk van Woerden 

10 Gedicht "Sneeuw" . Wang Shi Tse 
ll Herfstvacantie 1989 in Hotton(vervolg)Dik Koopmans 
13 De: geologie rondom Hotton Els Koopmans-Gromm~ 
15 Raamstickeractie Hoofdbestuur 
16 Een jaar onderzoek op Vosbergen Henk Menke 

I. 

21 Zomervogels Wim v.Waveren Hogervorst 
22 Vleermuizen inventariseren Frans Bosch 
23 De Huiszwaluwstand in Epe en Heerde 

(1989) Frans Bosch 
27 De dagvlinders in 1989 Els Koopmans-Gromm~ 
31 Reddingsactie op de Tongerense Hei Marjolein Koopmans 
32 Contributie 1990 Bestuur 
33 In m~n tuin gezien Mv.A.W.Nennie 
34 Waarnemingen in en rondom de v~ver 

in eigen tuin Rudie Heideveld 
35 Nogmaals: De Knoppergal Henk Menke 
36. Gedicht:"Wat ik zou willen" K.H.R. Josselin de Jong 
37 Knipsels Pier Groen 
38 Een droevig verhaal "Het Wisselse Ad Schoutens ( Ver. 

Veen u Nilieuzorg, gem. Epe) 
39 Forumdiscussie. Ver.Milieuzorg 

gemeente Epe Ad Schoutens 
40 10-jarig jubileum Bekenstichting Jan van Zellem 
42 Waargenomen Els Koopmans 

5CHR~VER5 OPGxELL.T} 

Uw copy voor het volgende nummer (maart/april) 
wordt b~ de redactie verwacht uiterl~k 15 
februari a.s. (liefst eerder). 
De stukken die nu niet geplaatst zijn wegens 
ruimtegebrek, komen zeker in het volgend 
nummer aan bod. 

Redactie. 
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VOORVOORD 

B~ het versch~nen van dit eerste nummer van Natuurklanken 
in een nieuwe jaargang wil de redactie graag alle lezers 
een goed 1990 toewensen. 

Zoals gebruikel~k vindt U in dit eerste nummer van het jaar 
verslagen van onderzoekingen die in het vorige jaar gedaan 
zijn. Er wordt in dit nummer begonnen met een aparte ru
briek voor "bij huis" gedane observaties onder het hoofd 
11 In mijn tuin ge zien". 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor een bestuursmededeling 
betreffende de jaarl~kse contributie. (pa9~ 3~ 

Een tenslotte kunt U weer allerlei data van b~eenkomsten en 
excursies in Uw agenda noteren. 

Redactie 

Wélkom ·~ · 
Voor O/Jze J'7ieuwe leden.ll-!eé z{in: 

mv c. Blom uit Epe 
mv T. Faber uit Epe 
dhr en mv J. Hofstede uit Vaassen 
dhr G. Jansen uit Epe 
dhr en mv J. Luesken uit Epe 
dhr G. Plat uit Nunspeet 
mv A. V oe st uit Emst 
mv c. Wedemeijer uit Apeldoorn 
mv W. Zeeuw - van Put uit Wenum/Wiesel 
Marcel Langevoort uit Vaassen 

I ~ ~-' ' . . l G- E !-.. H E. '. ME. N ~ E. N H r:. BE> E.l\1 1-i U N 
~NE.'t--.1 ~Al'\ HUtv \/OE-T_E._~_J __ f. 
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Het bestuur van de afdeling Epe/Heerde wenst u en de uwen veel 
goeds in 1990. 
Ook deze Natuurklanken bevat weer een korte samenvatting van 
activiteiten welke het bestuur dit jaar verricht heeft. 
Er is regelmatig contact tussen de afdeling en aanverwante 
verenigingen en commisies zoals de Milieuzorg, de Natuur 
Beschermings Commissie, Bekenstichting ea., zeker als er weer 
een aanslag op het milieu dreigt plaats te vinden. Gezamenlijk 
worden er dan maatregelen genomen, om dit gevaar het hoofd te 
kunnen bieden, zoals het schrijven van bezwaarschriften. 
De inventarisatie van het landgoed Vosbergen heeft 
plaatsgevonden en wordt op schrift gesteld. 
Maar ook het organiseren van wandelingen, lezingen en excursies 
houdt het bestuur bezig. Het kost soms aardig wat moeite om een 
programma vast te stellen rekening houdend met de tijd van het 
jaar en de belangsteling van de leden. Want nadat het programma 
klaar is moeten de excursieleiders en lezinghouders nog benaderd 
worden of de door ons bepaalde data wel mogelijk zijn, zodat hier 
soms aardig wat correspondentie en telefoongespr~ken met zich mee 
brengt. 

Aan de nieuwjaarswandeling welke dit jaar op 7 januari plaats 
vond, in ons onderzoeksgebied Schaveren, namen 30 leden deel. 
Onder begeleiding van Els Koopmans en met toelichting van Henk 
Menke hadden we, gezien de weersverwachting, bij hoe langer hoe 
mooier en zonniger wordende omstandigheden een zeer interessante 
wandeling. 
De nieuwjaarsreceptie na afloop van de wandeling welke in het 
theehuis Schaveren plaats zou vinden moest op het laatste moment 
verplaatst worden aangezien het theehuis ondanks afspraken opeens 
wegens vacantie gesloten was. Met veel kunst en vliegwerk bleek 
het toch nog mogelijk te zijn om in café-restaurant De Loreleij 
onze traditie voort te zetten. 

De problemen in de bestuurssamenstelling duren nog steeds voort 
en worden hoe langer hoe nijpender. Het afgelopen jaar hebben we 
het al zonder voorzitter moeten doen, dit jaar heeft Oetie Slot 
besloten om tot aan het zomerreces haar functies nog uit te 
oefenen en daarna een punt achter haar werkzaamheden te zetten. 
Er wordt dan op de overgebleven bestuursleden een zeer zware 
wissel getrokken om de afdeling in de juiste banen te leiden. 
Ook deze keer dan maar weer een oproep aan de leden om zich 
beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. 

Heeft u suggesties voor lezingen of excursies laat deze dan 
horen zodat bij het samenstellen van het programma hier rekening 
meegehouden kan worden. 
Wij hopen dat u ook dit jaar weer in grote getale de lezingen, 
wandelingen en excursies zal bezoeken. 



VOO'R UV AGE-NDA: 

P~O~flAMMA 
VAt--I \v'A N DEL\NGE.N IE. ~U'RS I'E.5 ~ LE.21 \'\G-Er-\ E.~2. 

'Denkt U er om: VOOR ALLE WANDELINGEN EN EXCURSIES 
EVEN OPGEVEN DAT U KOMT! (tel.05788-5390, tenzD 
anders vermeld). 
Dit dient o.a. om U te kunnen waarschuwen als een 
tocht niet doorgaat en om de excursieleiders te 
informeren. 
Op dit tel.nummer kunt U ook alle informatie krDgen 
over o.a. vervoer 

zondag WANDELEN IN DE DELLEN 
28 januari Om 13.30 vertrekken we vanaf de werkschuur van het 

"Gelders Landschap" aan de Dellenweg voor een ca. 2 
. , , uur durende wandeling door "De Dellen". De Heer Loctewijk 

~~\/!:,., t'/ Rondeboom, werkzaam bij het Geldersch Landschap zal ons 

[ ~,f:;-:JJ ~ een en ander vertellen over historie en landschap van 
.r- '\ 'ry\{~ dit fraaie bosgebied. 

>..j~ (\, ~~ fl- Het ontmoetingspunt vindt U, komend vanaf Epe, ca. 
'lj_.·i. · \ ~~ 1,5 km voorbij de Hertenkamp. BD de kruising met de 
~ ))~·\~~ Koekenbergweg slaat U rechtsaf, waarna U na ca. 100 m. 

·-~-l"~, de werkschuur ziet. · 
Voor deelname en vervoer contact opnemen met Henk van 
Woerden, tel. 05788-5390. · 
Vertrek werkschuur 13.30 uur. 

•• ·donderdag EEN DIALEZING OVER DE REP'I'IELEN EN AMFIBIEEN van 
15 februari ~uidwe~t Europa door de heer Hans v.d. Rijst. 

WD leren iets over hun biotoop. De spreker zal ook uit-
/-- weiden over de diverse plaatsen waar deze bijzondere 

;::;.--~-. \dieren zich bij voorkeur ophouden. Het leek ons interes
,. ·~)sant over dit geliefde vacantiegebied, waar we zo vaak 

' een hagedisje zien wegglipP,en of een vreemde slang ont-
\l~ moeten, eens uitgebreid geinformeerd te worden. 

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

/ 

zaterdag JAN NIJKAMP LEZING Thema: NATUURBESCHERMING EN DE K.N.N.V. 
17 februari te Brielle. 

Voor de derde keer houdt de KNNV een lezing over de ach
tergronden van de natuurbescherming, een lezing genoemd 
naar oud-voorzitter Jan NDkamp. 
Dit jaar zal de Vlaamse Prof. Ulrich Libbrecht een voor
dracht houden onder de titel: De mens, herder van de 
natuur. De filosofisch benadering van de natuur in de 
verschillende culturen. 
Daarna wijst Prof. Piet ZonderwDk ons de weg om daadwer
kelijk iets aan het milieu te doen. Met voorbeelden over 
"Linten" in het landschap. Zeer interessante onderwer
pen dus! Voor wie al 1 s morgens wil komen: 
's Moigens zal de stadsarchivaris van Brielle voor ons 
de geschiedenis van die stad doen herleven. 
Aanmelding: zie Natura van December 1989. 
Voor vervoer: bel 05780-12083 of 05788-5390. 



donderdag 
22 februari 

AVOND VAN DE PLANTENWERKGROEP (andere belangstellenden 
zijn ook welkom). 
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Onderwerp: De familie van de Composieten (bouw, soorten, 
voorkomen). Aan de hand van dia's en levend materiaal 
(de Chrysant .uit de vaas!) wordt e.e.a. verduidelijkt. 
Meenemen: Eventueel bloemen, loupe, schr~fmateriaal. 
Leiding: Henk Menke. 

~~~ 
--z;; 

donderdag 
22 februari 

C> 
~)(~ 

zondagc;; · 
25 februari 

zaterdag 
3 maart 

Plaats : Huiskamer fam. Koopmans, Bongerdpl. 1, Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

BIJEENKOMST VOGELWERKGROEP onder leiding van Jules 
de Vries. 
Het gespreksthema is de toekomst van de Vogelwerkgroep. 
Plaats: De Huiskamer van de Eper Gemeentewoning. 
T~d : 20~00 uur. 

WANDELEN IN HET KROONDOMEIN 
Ons excursiedoel is een bos- en heideterrein tussen 
Gortel en Elspeet. Onder leiding van Henk van Woerden 
gaan we in dit relatief hoog gelegen gebied (50 ä 
60 m + N.A.P.) wandelen. Het is een b~zonder mooi ge
bied met loof- en naaldhoutbegroeiing, afgewisseld 
door heideterreintjes met vliegdennen. Doordag de 
ondergrond plaatsel~k geen water doorlaat, vinden we 
hier en daar vochtige gedeelten, hetgeen bl~kt uit 
een afw~kende vegetatie. 
Vertrek: Epe : b~ A.H. om 13.30 uur 

Ernst: Kruising DGrpsstraat/Oranjeweg, 13.40 u. 
Terug omstreeks 16.30 uur. 

VOGELEXCURSIE LANGS DE IJSSEL 
Deze excursie wordt georganiseerd door het Gewest. 
IJsselstreek. Vanaf Epe vertrekken we met eigen ver-

...... J~ •••• voer naar Kampen, waar we om 9.00 bij het station ver-
... ·~~.~ ,;;~t.U. .. ·· zamelen. Hiervandaan gaan we met bus~ijn 141 ( stri:r.pen
:=J-.w~J.L.L..... kaart! ) naar Ramspol, waar de excursle · daadwerkel1Jk 
·_:-:- -=-:kiZ;jj€- van start gaat. Het is een hele- dag excursie en we ko-
~ n :.. men geen café tegen, dus brood, koffie en de andere 
~-~~~- gebruikel~ke attributen meenemen. Warme kleding, k~ker 
- · · "':<-niet vergeten! Vertrek: Epe bij A.H. om 8.15 uur 

Aanmelden: tot 2~bruari b~ Henk van Woerden, 

zaterdag 
10 maart 

donderdag 
15 maart 

tel. 05788-5390. 
WANDELING IN DE OMGEVING VAN TONGEREN 
We verzamelen om 9.00 uur b~ het kruispunt Tong~rense
weg/Koekenbergweg/Oostravenweg. Het is de bedoeling 
om van hieruit onder leiding van Rowan Koster door het 
gevarieerde landschap van bos, bouwland en weiland, een 
~ 3 uur durende wandeling te maken. Als het weer een 
beetje meewerkt, kunnen we genieten van de eerste 
voorjaarstekenen. De vogels z~n om deze t~d weer volop 
te horen. Voor de rest zien w~ gewoon wel wat we tegen-
komen. . 
Vertrek: Epe b~ A.H. om 8.45 uur 

Terugkomst ca. 12.00 uur. 

JAARLLJKSE LEDENVERGADERING 

W~ ro~en onze leden op om deze ledenvergadering voor
~1 bll_te_~ne~ Hier kunt U immers invloed uitoefenen 
op het reilen en zeilen van onze afdeling en Uw af-
of goedkeuring laten bl~ken over bepaalde zakeno 
Nadat de gebruikel~ke agenda-punten z~n afgehandeld 
zal Henk van Woerden aan de hand van dia's het een 
en ander vertellen over Joego§lavië~ -------------
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zondag 
25 maart 

Naast fraaie landschapsopnamen, komen ook kevers, 
sprinkhanen, hagedissen, vlinders enz. uitgebreid en 
gedetailleerd in beeld. Gezien de variatie is er dus 
voor "elck wat wils". 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

EXCURSIE NAAR WINDESHEIM 
Ongevw5km ten-zuiden van Zwolle ligt, niet zo ver 
van de IJssel, het landgoed Windesheim-
Hier gaan we onder leiding van Dik Koopmans een wande
ling maken in het afwisselende terrein. 
Eind maart kunnen we al genieten van de eerste voor
jaarsflora, maar ook voor de vogelliefhebbers is er 
dan weer volop te zien (en te horen!). 
Vertrek: b~ A.H. te Epe om 8.15 uur 

1~ Heerde: Dorpsstraat om 8.30 uur 
L .. l[/t'":"''' --·--. Terugkomst: ca. 12.30. 

zaterdag Instructief KORSTMOSSENWEEKEND 
31 maart in samenwerking met de Bryologische en Lichenen werk-
en da groep van de K.N.N.V. door de Kadercommissie georga-
f0~ r~l ~ niseerd. Zie ook.Natura ~ecember 1989, p~g. ?53. 

P ·~Plaats: Natuurvrlendenhuls " Het Hunenhuls" ln Havelte. 
~ Kosten: f. 46.50 per persoon. 

if~ J~v Inschr~ving tot uiterl~k 29 januari a.s. b~ W.H.v.d. 
~L.J___; Bosch, Griend 31, 3331 GE _Zwijndrecht. tel.078-l25389. 

vr~dag VLEERMUISINVENTARISATIE in en b~ Gortel. 
6 april 

T~dens een wandeling van ruim 2 uur zal geprobeerd 
worden met behulp van de batdetector vleermuizen op te 
sporen. 
Plaats en t~d in overleg. 
Informatie: Frans Bosch, tel. 05780-20313 

zondag EXCURSIE NAAR DE UITERWAARDEN IN DE OMGEVING VAN DEVENTER 
8 april onder leiding van Henk Menke maken we vandaag een wan:--

~,{/i deling langs en door de uiterwaarden bij Deventer. In 
~~.~~~ d~ze t~d bloei~ o.a. de Weidegeelster die in dit ge-
~ll(~~ 'r, bled nog redeliJk veel voorkomt. . 

-~·\r"- V Afhankelijk van de situatie op dat moment, wordt het 

( 

definitieve ex~ursiegebied nog bepaald • . r Vertrek: Epe;biJ A.H. om 8.30 uur. 
'f/ tJ:/JlN' Vaassen: bij A.B.N. om 8.45 uur. 
~ 

donderdag 
26 april 

~-- /7. A/:n ,J:__ 
vrijdag 
27 april 

DIA-LEZING OVER HET WATERLEVEN 
door de heer H. J. Vallenduuk. 
De heer Vallenduuk , in het dagel~ks leven leraar bio
logie, is zeer deskundig op het gebied van insecten. 
Aan de hand van dia's (o.a. microscoop-opnamen) zal 
hij ons het een en ander vertellen over het insecten
leven in het water en aan de waterkant. Met name zal 
worden ingegaan op de in ons land voorkomende libellen. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

VLEERMUISINVENTARISATIE in en b~ Oene. 
Plaats en t~d in overleg. 
Informatie: Frans Bosch, tel. 05780-20313. 



zaterdag 
28 april 

zaterdag 
5 mei 

~ __ /1(11- I/ r:Jnr,, 

zaterdag 
12 mei 

zondag 
20 mei 

/ 
(/I/ I 1-:' 

IJ. 
/ ,, 
I ~ -t-- l 

BEZOEK AAN HET LANDGOED OLDENALLER b~ N~kerk 

Dit oude landgoed is tegenwoordig bezit van "Natuur
monumenten". Het heeft een- rijke bosflora en in de 
oude bomen huist een reigerkolonie. 
Landschappel~k is het ook een zeer fraai gebied. 
Oud. bos wisselt af met houtwallen, vochtige weiden en 
akkertjes. 
Meenemen: Lunchpakker, hljker, goed schoeisel. 
We vertrekken om 8.30 uur b~ A.H. te Epe (auto's) 
en denken om een uur of drie weer thuis te z~n. 

VOGELEXCURSIE NAAR HIET KIEVlTSVELD 

's Morgens om 6.30 uur gaan we onder leiding van 
J.W.van Waveren Hogervorst naar het Kievitsveld .b~ 
Vaassen. Door de afwisselende begroeiing en de aanwe
zigheid van water kunnen we hier weer rekenen op een 
grote verscheidenheid aan vogels. Wie weet kr~gen we 
zelfs de IJsvogel nog te zien, welke hier regelmarig 
wordt gesignaleerd. Ook de Nach tegaa.l behoort tot de 
mogelijkheden. 
Vertrek: Epe b~ A.H. 6.30 uur. Degenen die rechtstreeks 

naar het excursiegebied willen gaan, worden 
om ca. 6.45 uur verwacht op het parkeerterrein, op de 
hoek van de Schobbertsweg en de Viskweekweg. 

GEWESTELIJKE THEMADAG in de POLDER ARKEMHEEN bli NUkerk 
Dit is een bekend weidevogelgebied aan de ov.de IJssel-
'meerd~k nab~ de brug van N~kerk naar de nieuwe polder. 
Een bezoek aan het oude stoomgemaal, nu museum, staat 
ook op het programma. 
Nadere mededelingen volgen. U kunt zich er al opgeven! 
Vertrek Epe: b~ A.H. om 8.30 uur. 

DIA-LEZING door de heer W.N.J. van Ursem. 
Het-onderwerp van deze avond zal z~n: de flora en fauna 
in België en West Duitsland. Buurlanden die in onze 
Vereniging niet zó vaak aan de orde zijn geweest. en met 
het oog op de naderende vacanties ons op een idee kun-
nen brengen. -
Ook de natuur in het algemeen en de geologie van beide 
landen komen deze avond ter sprake. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epeo 
T~d : 20.00 uur. 

VROEGE VOGELEXCURSIE NAAR DE MIJNTJES onder leiding 
van Adri Hottinga. 
Ons excursiedoel ligt vandaag b~ Terwolde. Het ~ 25 ha 
grote natuurreservaat "De Mijntjes" bestaat uit een 
aantal vroegere kleiputten omgevèn door rietkragen 
en e.z. Elzen- en Wilgenvegetatie. Door de rustige en 
min of meer gelsoleerde ligging zullen de vroege vo
gels onder onze leden weer een groot aantal andere 
vroege vogels' te zien en te horen kr~gen. 
Vertrek: Epe: b~ A.H. om 6.30 uur 

Vaassen A.E4N. om 6.45 uur. 



Een excursieversl~ met toelichting~ 

Op zondag 5 november had een groepje enthousiaste KNNV-ers 
zich verzameld om onder leiding van Albert Sieders en Atte 
van den Berg wat meer te weten te komen over de paddestoelen
wereld van Niersen. Het excursiegebied, gelegen tussen de Nier
~enseweg en de Motketel, biedt zowel een variatie aan begroei
lng (loof- en naaldbomen) als ook aan grondsoort en vochtigheid 
van het terrein. Dus een ideale omgeving voor een grote ver
scheidenheid aan paddestoelen. 
De weergoden waren ons gunstig gezind, want het zonnetje zette 
alles in een gouden gloed. De meeste bladeren hadden hun bestaan 
aan de boomtakken inmiddels ingeruild voor een plaatsje op de 
grond, waardoor vermoedelijk vele paddestoele'n aan onze zoeken
de blikken werden onttTokken. Dat nam niet weg dat er nog ge
noeg paddestoelen te bewonderen waren. 

~Q 
Maar voor we nu verdergaan met het verloop van de excursie, eerst de vraag: 
Wat is nu eigenlijk een paddestoel? 
Volgens de Dikke van Dalen is"Paddestoel de niet-wetenschappelijke benaming 
voor groepen van zwammen, die zich onderscheiden door een op een steel 
geplaatste schijfvormige, min of meer bolle hoed, ongeveer overeenkomend 
met soorten uit de orde der Vlieszwammen". 
In de Winkler-Prins vinden we vermeld bij ••Paddestoelen": 11 het sporen
vormend vruchtlichaam van steeltjeszwammen en in mindere mate van zakjes
zwammen, beide behorend t'ot de schimmels11 • 

Paddestoelen kunnen echter zeer uiteenlopende vormen hebben, al is de 
Nederlandse naam blijkbaar gebaseerd op het type met steel en hoed. Aan de 
onderzijde van deze hoed worden de sporen gevormd, meestal op het oppervlak 
van dunne lamellen (Plaat jes zwammen), op het oppervlak van stekels 
(Stekelzwammen), aan de binnenzijde van buisjes (Buisjeszwammen) of ook wel 
op een betrekkelijk glad oppervlak, zoals bij Knots-, Koraal-, Korst- en 
Trilzwammen. Bij de Buikzwammen, zoals b.v. de Stinkzwam worden de sporen 
binnen in het vruchtlichaam gevormd. Dan is er nog een groep, de Zakjes
zwammen, waarbij de paddestoel dikwijls beker-, schijf- of knotsvormig is. 
Tot deze categorie behoren o.a. Bekerzwammen, Kluifjeszwammen en 
Morieljes. 

Geen bladgroen 

De wetenschap heeft de paddestoelen ondergebracht bij de 11 Fungi", een enorm 
grote groep van meer dan 100.000 soorten, die allemaal gemeen hebben, dat 
zij geen .bladgroen (Chlorophyl) bezitten en daardoor voor hun bestaan af
hankelijk zijn van ander dood of levend organisch materiaal. 
Schimmels en zwammen kunnen dankzij het mycelium of de zwamvlok bouwstoffen 
opnemen uit levende planten (parasieten) of als saprofieten uit rottend 
plantaardig of dierlijk materiaal. 

De zwamvlok bestaat uit fijne, vaak duidelijk zichtbare, witte draden, die 
zich als een sterk vertakt netwerk in de bodem of in planten en bomen 
uitstrekken. Door dit mycelium worden o'ok de vruchtlichamen van de padde
stoelen gevormd. 

Verschillende paddestoelen hebben een duidelijk parasitaire levenswijze. 
Ze groeien op levende bomen of heesters en hun aanwezigheid betekent na 
kortere of langere tijd de ondergang van hun gastheer. Voorbeelden hiervan 
zijn de Dennemoorder en de Tonderzwam, welke laatste vooral op beuken 
voorkomt. Ook de Honingzwam heeft wat dat betreft een slechte naam. 
Ze groeien meestal aan de voet van bomen en struiken waarbij ze een stof 
vormen die houtcellen doodt. Maar over •t algemeen leiden paddestoelen 
een vreedzaam bestaan en stellen ze zich tevreden met reeds afgestorven 
of kwijnend materiaal. 
Voor een groot aantal boomsoorten is de paddestoel zelfs een vrijwel 
onmisbaar organisme, waarbij boom en zwam onderling voedingsstoffen uit
wisselen. Een zogenaamde symbiose. Voorbeelden hiervan zijn de Gele Ring
boleet met Larix of de Vliegenzwam met Berk of met sommige naaldbomen. 



Maar nu terug naar de excursie. Al gel~k 
bij het vertrekpunt aan de Niersenseweg 
viel het oog op een aantal heldergele 
paddestoelen die in een grote groep langs 
de beekoever pr~kte. Het waren exempla
ren van de Gele Stekelzw~m (Hydnum 'repan
dum). Deze weinig algemene soort heeft 
wat kleur en structuur van de hoed betreft 
het meeste weg van zeemleer. Aan de on
derz~de van de hoed bevinden zich de al 
eerder genoemde stekels, met een lengte 
van 2-6 mm. waarop zich de sporen vormen. 

Ook nog langs de Niersenseweg vonden we 
tientallen exemplaren van de Zwarte 
Kluifjes zwam (Hel v-el la lacunosa). De pad
destoel kan tot~ 12 cm. hoog worden. Het 
is een opvallende soort met een onregel-
matig gelobde en geplooide hoed. H~ 

heeft een voorkeur voor grazige plaatsen 
langs wegen en in bossen. Het is een verte
genwoordiger van de eerder genoemde zakjes-
zwammen. 

De Parasolzwammen of Lepiota's z~n vooral 
bekend door hun grootste vertegenwoordiger 
de Grote Parasolzwam (Lepiota procera) wel. 
ke wel een hoogte van ~ 30 cm. kan bereiken. 
Langs de Niersense weg vonden we een opmer
kel~k familielid, weliswaar slechts enkele 
centimeters hoog, maar een vr~ zeldzame 
verschijning in ons land. We hebben het over 
de Kastanje Parasolzwam (Lepiota castanea). 
H~ dankt z~n naam aan de kastanjebruine kleur 

zvARit: 

I<LUIF
z\a/AM 

van de hoed. 

Langs bospaden op 'halfvergane naaldboomstobben vonden we op di
verse plaatsen exemplaren van de Stekeltrilzwam (Pseudo hydnum 
gelatinosum) een b~zonder mooi gelatineachtig paddestoeltje, 
met een enig$ zins transparant bruine hoed. Aan de onder zij de 

is he't blauwachtig wit met zachte lichte 
stekels. Doordat het lijkt of het enigszins 
ber~pt of aangevroren is, wordt het ook 
wel IJszwammetje genoemd. 
De eerdergenoemde Gele Stekelzwam is ge
tooid met de 'familienaam Hydnum, de La
t~nse naam Pseudo hydnum van de Stekel
trilzwam geeft dus aan dat de paddestoel 
op een Stekelzwam l~kt, maar er geen is. 

We hebben dus echt met een Trilzwam te 
doen. 

5 T t:.l<I:L T R ll "ZVA M Een andere opmerkelijke soort was de 
Neobulgaria purao H~ heeft geen officië

le Nederlandse naam, maar Witte Knoopzwam naast de bekende 
Zwarte en Paarse Knoopzwam is misschien een goede ·suggestieo 
Evenals bij de andere Knoopzwammen lijken de jonge exemplaren 
helemaal niet op hun uitgegroeide èoortgenoten. In het jonge 
stadium z~n ze bolvormig met ingerolde rand. Door de gladde 
buitenz~de doen ze enigszins rubberachtig aan. In volwassen 
toestand spreiden ze zich uit tot onregelmatig gelobde, al of 
niet gewelfde sch~ven. De kleur varieert van licht-roze tot 
licht-violetachtig. Het is eveneens. een vr'ij zeldzame soort. 
Ze groeiden hier met vr~ veel exemplaren op omgevallen beuke
staromen of afgebroken takkeno Deze stammen liggen hier al een 

q 
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aantal jaren en vormen ook een ideale voedingsbodem voor tien
tallen andere hout zwammen, zoals Elf·enbankjes, Groene Schelp
zwammen, Waaiertjes, Roestbruine Kogelzwammetjes, Gele Korst
zwammen enz., kortom, te veel om op te noemen. 
Aangezien het betreffende gebied als bosreservaat wordt beheerd, 
zullen de enorme stammen ·niet worden verwijderd zodat we hopenlijk 
nog vele jaren kunnen genieten van de jaarl~ks op deze stammen 
weerkerende en steeds van soort veranderende paddestoelen be-
groeiiing. · 

Het voert uiteraard te ver om alle gevonden soorten, het waren 
er ca. 100, met name te noemen. 
Een aantal opvalJende soorten laat ik hier nog volgen, zoals de 
fraai gekleurde Prachtvlamhoed ( Gymnopilus spectabilis), de 
op dood hout groeiende Winterhoutzwam (Polyporus brumalis) 
met z~n grote poriën, de Doolhofzwa!l'! (Daedalea quercina) met 
z~n opvallende doOKhofachtige porien, de Kleine Franjezwam 
(Thelephora terrestris) met z~n vezelige, van een witte franje 
voorziene hoed en tenslotte een p~ddestoel die we niet hebben 
aangetroffen, maar er jaarlijks weJ i_s tG vinden. Ik bedoel d2 
Oesterzwe.m (Pleurotus ostreatus). Ondanks het feit dat ik met 

name op plaatsen heb gekeken waar 
ik hem vorig jaar nog had aangetrof
fen, was h~ nu in geen velden of 
wegen (resp. bossen) te bekennen. 
Overigens is dat niet zo'n vreemde 
zaak, want de Oesterzwam ontwik-

kelt zich pas als de dagtemperatuur 
niet of nauwel~ks meer boven de 
~ 50 c. st~gt. Dit was tot de dag 
van de excursie, 5 november, nauwe
l~ks of misschien wel helemaal 
niet het geval geweest. 
Waarmee het ontbreken van deze 
fraaie paddestoel misschien is 
verklaard. 
De grote hoeden komen aan een kor
te z~delingse steel uit dode of 
kw~nende bomen. Ze z~n mooi leigr~s 
violet- of bruinachtig en hebben 

witte plaatjes. Oesterzwammen zijn goed eetbaar en we kunnen ze 
zelf kweken op gehakseld stro of houtspaanders. Broed kan 
worden besteld b~ speciale kweker~enG Indien er lezers z~n 
die graag de complete l~st van gevonden soorten willen hebben, 
kunnen ze deze b~ Henk van Woerden bestellen. 

Rest m~ nog te zeggen~ Tot ziens op de volgende (paddestoelen) 
excursie. Het is alt~d weer de moeite waard! 

Henk van Woerden. 

---- -- - ------ ~ -· _____ __, 

1 Sneeuw dekt van een vergleden tijd 
I het landschap toe, 

I 

/maar niet van zomer de herinnering~ 
I niet van het blauw 
niet van het groen ~ 
~niet van de zomer de herinnering. 

l Wang Shi Tze __ _ ·--- --------
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vervolg 
Zelden hebben we zulk mooi weer gehad in 
het schitterende dal van de Ourthe. T~
dens het ontb~t lag er een dunne nevel 
over de heuvels, die we uit ons logeerge
bouw konden waarnemen. Al vroeg zaten we in 
de auto's om die neer te zetten b~ Barvaux, waar we begonnen 
aan de voorgenomen wandeling in de richting van Durbuy. Een 
verhard wandelpad maakt het de toeristen, die er overigens van
daag nauwel~ks waren, erg gemakkel~k, maar al gauw baanden we 
ons toch weer een weg door het struweel in de richting van de 
top van de zo mooi geplooide Roche Plissée(!). De routebeschr~
ving was duidelijk, die volgden we niet, dus we moeten nog bo
ven komen. Maar Stinkend Nieskruid, bloeiend Robbertskruid, 
Spaanse Aak, Bermooievaarsbek en de sch~nbaar willekeurig ge
kleurde bessen van de Bitterzoet en de rode bessen van de 
Aronskelk hielden ons bezig. We komen weer b~ de rustig 
stromende Ourthe terecht. De goede luisteraars horen een 
IJsvogel en dat zal vandaag nog een paar keer gebeuren. 
Je zou eigenl~k een t~dlang op dezelfde plek 
moeten bl~ven, maar we hebben ons voorgenomen IJsvogel 
om vandaag toch zo'n tien kilometer te lopen. 
En dat, met een gemiddelde afdelingssnelheid 
van 1,8 km per uur, betekent nog een lange dag. 

Wel, we stoppen b~ een stenig eilandje, maar 
IJsvogels, ho maar. De jongsten ontdekken dat 
je mooi met steentjes kunt keilen, een enkele 
waadt op blote voeten door de rivier, h~ zal 
daarvoor de volgende dag met buikgriep moeten 
boeten. IJsvogels laten zich dus niet zien. 
Maar ach, wat groeit er zoal om je aan te ver
lustigen? Eikvaren, Reuzepaardestaart, bloeien
de Witte Dovenetel, Muursla, Salomonszegel, 
Akelei, Wit Vetkruid en bloeien daar ook niet Madeliefjes, Melk
distels en Rode Klaver? Dat er nog bloemen van waarde z~n voor 
de vlinders bew~st een rondvliegende Kleine V6s. Met dit warme 
weer laten zich ook vele andere insecten zi~n, de Hagedissen 
denken nu nog niet aan hun winterslaap en schieten snel weg 
als ze mensen waarnemen. 

Dan opeens, het geluid van een Waterspreeuw, nog bekend van 
vorige herfstvacanties met de KNNV. Daar zit er één aan de 
overkant van de rivier, h~ jaagt. Tussen de bedr~ven door 
zingt h~ luid z~n liedje. Met de hljker is h~ duidel~k te volgen. 
En daar is zowaar een tweede, beide vormen kennel~k een paartje, 
nu druk bezig langs de oever en onder water met het verzamelen 
van voedsel. De Schietwilgen aan de overkant bieden mooie dek
king, maar zo op het oog is die fotogenieke groep toch aan het 
afsterven. Zou ook hier luchtvervuiling nog een rol spelen? 

De Roeher de Glawan, nu ook nog fraai gekleurd door herfst
tinten, moet U beslist gezien hebben. Hoog plooien de lagen 
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boven ons uit, een wonderl~k gezicht. Er 
groeien Muurvarens, op ons waarnemingsl~stje 
vermeld. Bomen wortelen tussen de verschil
lende lagen, schaduwgevend aan de Tongvarens. 
Toch zouden die bomen eigenl~k niet verder 
moeten groeien, een leerzaam zicht op de 
geweldige krachten die de plooiJ:ng veroor
zaakt moeten hebben van onze Moeder Aarde, 
zou dan hier verloren gaan. 
Dan opeens scheert een IJsvogel over de 
Ourthe, door velen gezien. 

Na de picknick aan de nu toch wat winderi
ge oever van de Ourthe, splitsen zich onze 
wegen. Kleine Pep~n gaat terug naar ons 
landhuis en met hem ouders en een enkele 
deelnemer. 
Bij de paar boerderijen van Bohon, met hun 0-~~'t_-r-1 
grote fraaie binnenhof en onaangename nieuwe 
agrarische aanbouwsels, scheiden zich onze wegen. De wande
laars gaan op zoek naar een karstversch~nsel: de grot van 
Bohon. En die vinden we, ons een weg banend door de modderige 
sporen van een karrepad. Het moet een diepe grot z~n, maar 
zonder zaklantaarn is het nauwel~ks vertrouwd om er in te 
gaan. Voor een diepe afgrond staan we nog net op t~d stil,een 
lucifer doet maar zeer flauwtjes de z~wanden van het donkere 
gat oplichten. Een bodem zien we niet, dat zal wel een van 
de redenen z~n waarom deze grot niet wordt geëxploiteerd. 

Weer laten de IJsvog~ls zich horen, als we de andere oever van 
de Ourthe terug lopen, op Barvaux aan. Maar ook Buizerden la
ten hun roep horen als ze prachtig statig boven de bossen 
zwieren. Een biddende Torenvalk moet voor onze groep w~ken. 
En horen we daar niet de roep van een Bosuil? Ja hoor, onmis-· 
kenbaar voor. allen die N JN- er geweest zijn! 

Wilt U nog iets weten van de flora? De Paardebloemen bloeien 
nog hier en daar, evenals het Jacabskruiskruid, Knau tia, 
Kardinaalsmuts, Bosmuur en Nagelkruid vinden we langs de 
rechteroeve~ van de rivier. En weer zien we vlinders: Koolwitje, 
Atalanta en Argusvlinder. 

Sommigen van ons hebben nog de moed om op de terugweg even in 
Durbuy te k~ken, dat kleine Middeleeuwse stadje met z'n smal
le straatjes en z'n grote kasteel. De koffie smaakt daar heer
l~k en zo kunnen we in Hotton weer verzaligd wegzinken in 
onze luie stoelen na deze zomerse dag vol nieuwe ervaringen. 
Deze avond hebben sommigen van ons het nog laat gemaakt met 
een ontspannend spelletje. Het hert, dat van boven de schouw 
op ons neerk~kt, zal zelden zo'n gezelschap hebben meegemaakt! 

Dik Koopmans. 
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In het eerste verslag van de K.N.N.V.-herfstvacantie 1989 
in Hotton~ in Waals Belgie, schreven we al over de fossielen 
in de kalkgroeve b~ Hampteau. Fossiele resten van dieren 
die 395 miljoen jaar geleden in het Devoon in een warme zee 
leefden. Onvoorstelbaar lang geleden. Mensen bestonden nog 
lang niet. 

T~densde hiervoor door Dik Koopmans beschreven wandeling 
langs de Ourthe zagen we de holten waarin schelpen en zeeëgels 
waren ingesloten geweest in wat nu een harde Devonische kalk
rots is. Kalklagen, afgewisseld met klei en zandige klei, wer
den in de Devoonzee afgezet. Doordat telkens opnieuw zware 
pakketten materiaal op elkaar kwamen, werd de klei leisteen, 
de kalk van o.a. zeedieren kalksteen en het zand zandsteen. 
Vooral in de lei-en kalksteen z~n fossielen bewaard, uiteraard 
van zeedieren en schelpen, koralen, sponsen, zeelelies, 
inktvissen. Dat enorme krachten t~dens twee grote perioden 
van gebergtevorming in latere t~den de lagen geplooid en opge
heven hebben, is langs de Ourthe tussen Barvaux en Durbuy 
prachtig te zien. De anticlinale van Durbuy is in menig 
aardr~kskundeboek afgebeeld. 

Dat het water niet alleen mate
riaal neerlegt maar ook weer af
breekt is b~ deze rivier ook 
go e d te zien • 
Het water vormde er grillige ho
len in de kalkrotsen langs de 
oevers. 
De laatste dag van ons verbl~f 
in Hotton gingen we paar een be
kende vindplaats van een speciaal 

lfiiJIIb\'\ft soort fossiele zeedieren, die 
men Speriferen noemt. In de buurt 
van Barvaux ligt de spoorbaan op 
een hoge d~k van een kleischalie
achtige leisteen, die in schil
fers uiteenvalt. Ook hier is 
sprake van een afzetting uit de 
Devoonzee. 

Er was kennel~k al door velen gezocht, want de oogst was 
niet zo groot als we gehoopt hadden. Niet iedereen zocht zo 
~verig, want de zon was zo heerl~k warm, dat menigeen al snel 
lag of zat te genieten op deze beschutte plek. 
Duitse Gentianen bloeiden er nog, de Kruisbladgentianen waren 
uitgebloeid maqr goed te herkennen. Tjiftjaf en overtrekkende 
Leeuwerik.en zorgden voor zomerse geluiden, terw~l Goudhaantjes 
tinkelden in de dennen. 
Maar er werden toch Speriferen gevonden, zelfs verschillende 
soorten. 2 

~.~ 
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Wat ZDn het eigenlDk? 
Het lDken net schelp
dieren, maar daar 
ZDn ze geen familie 
van. Ze horen tot 
een aparte diergroepi: 
de Brachiopoden. 
De naam Brachiopode 
betekent letterlDk 
"armpotige". Het is 
een onjuiste bena-
ming, want het dier 5PfRlft:RE.I'"I 
dat tussen twee 
schelphelften leefde, 
had armen noch poten. Wel stak er uit een gat op de plaats 
waar bD schelpen het slot zit, een soort lange steel naar 
buiten. Het dier kon zich hiermee door een sliklaag heen, 
op de ondergrond vastzetten. 
Je kunt dat gat of gaatje bD elke Brachiopode terugvinden. 
Er leven nu nog steeds Brachiopodesoorten in warme, meest on
diepe zeeën, waardoor men een goed idee van hun levensWDZe 
heeft kunnen krDgen. 
Inwendig hebben ze een skeletachtig orgaan in spiraalvorm, 
dat aan de bovenschaal vastgehecht is. Daaraan zitten een 
soort armvormige uitsteeksels met tentakels, waarmee aanvoer 
van voedsel en zuurstofrDk water kan worden geregeld. 7000 
soorten van deze dieren ZDn al beschreven. 

Van de spoorbaan trokken we per auto naar het dorpje Wéris. 
Het heeft een allerliefst dorpspleintje met een kerk uit de 
lle eeuw, een Noteboom en een monument van puddingsteen. Het 
café 1 tje onder het kleine museum wilde alleen maar koffie 
schenken als we allemaal kwamen en dat deden we graag. 
Daarna vertrok een groepje dat een flink eind wilde tippelen 
te voet naar Hotton terug. Ze genoten van het kleurige land
schap in de gouden herfstzon en zochten qe paadjes op de 
stafkaart uito 
De anderen belandden eerst in een nu half afgetakeld prehis
torisch dorp, ter gelegenheid van een zomers evenement opge
bouwd. Op een kar stond een hoge kei, een soort Menhir van 
echte puddingsteen. De ze merkwaardige soort rotsen lijken wel 
van beton gewapend met grind. Ze zijn echter in een ver verle
den met name in het Perm, gevormd doordat grind uit rivier 
of zee samengekit ls door kalkrijk zand. 
Onderweg naar Weris hadden we al enkele van zulke rotspilaren 
in een akker bewonderd, die daar ook met de naam Menhir wer
den aangeduid. Of het echte Menhirs zijn? 
Men treft hier in de ondergrond overal deze puddingsteen of 
c ong.lomeraat aan. Hij is ook ontgonnen. We kwamen tijdens onze 
wandeling zo'n oude groeve tegen van de "Puddingue à ciment 
calcaire". 

De bodem is hier zuur, getuige het veel voorkomen van Struik
heide, Bosbes, PDpestrootje, Berk en Grove Den, net als op 
de Veluwe. Soms rijzen puddingsteenrotsen, die zeer hard zijn, 
als grote keien op uit de heuvels. 
Bekende opvallende rotsen zijn de "Lit du Diable" (bed van de 
duivel) en de drie meter hoge Pierre Haina (vooroudersteen). 
Deze laatste troffen we helemaal witgekalkt aan. 
Vele legenden zijn om deze geheimzinpige markante stenen ont
staan. Tot één van de riten die hieruit voortkomen,schDnt 
het telkens weer witkalken van de rots te behoren, tijdens de 
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dagen van de nachtevening (als dag en nacht even lang z~n). 
Je hebt van daar een schitterend uitzicht over een lichtgol
vende vlakte, de Famenne, een nevelige verte met op de voor
grond grillig uitgegroeide Meidoorns en L~sterbessen vol 
vruchten. 

Hier ontmoeten de drie geologische landschapstypen van Waals 
Belgie elkaar: De Condroz, de Ardennen en de Famenne. 
We komen hier vast nog eens terug! \< 

Els Koopma~ .• · 

VEEL PLANTEN, VEEL VLINDERS 

T~dens de tweede helf van october b~ Hotton zagen we 
eigenl~k alle dagvlindersoorten die in die t~d van het jaar 
nog vliegen. Hier z~n ze: 
Kleine Vos, Dagpauwoog, Atalanta, Gehakkelde Aurelia, Klein 
Koolwitje, Klein Geaderd Witje, Argusvlinder, Citroenvlinder, 
Vuurvlindert je. 
Wel tekenend voor de r~ke flora van het gebied en het mooie 
weer! Hoe zou het er 's zomers wel z~n? 

EKG 
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Elke dode vogel door botsing met een glazen wand is er een 
teveel. Die ene keer had misschien voorkomen kunnen worden. 
Zeg nou zelf: zo'n stuk glas dat misleidt toch elke vogel. Zelfs 
mensen botsen tegen glazen deuren. 

Elk stuk glas van I m 2 of meer oppervlak dat doorzichtig is 
betekent voor vogels een dodelijke val. Bij uw terras om de hoek 
van het huis, elke schijnbare doorvlucht is doodsgevaar, met 
name voor roofvogels. 
Juist Sperwer en Torenvalk benutten als voedselbron de vogels die 
op ons voer afkomen. 
Door hun drieste overval of aansluipmethode verongelukken ze 
dodelijk tegen een glazen wand. Heen u wel eens gemerkt hoe 
een voertafel soms achter een windscherm geplaatst is? 
Hier heen een vogelvriend eigenlijk een voor vogels dodelijke 
opstelling gemaakt! 
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een jcldr onderzoek op 

~0~~[~~[~ 
In het november/december-nummer van 
Natuurklanken schreven we over,het 
inventarisatiewerk dat de afdeling 
op verzoek van de eigenaar op het 
landgoed Vosbergen zou verrichten. 
We hadden ongeveer een jaar voor dat 
onderzoek. Eigenlljk niet lang genoeg, 
maar het was een (noodzakelljk) com
promis tussen het streven naar vol
ledigheid en de tljdgrens die het 
praktisch gebruik van de gegevemstel-
de. 

I< Ri.. tiT U~OOMP.l E. 

Het was, denk ik, met een zucht van verlichting dat de coor
dinator, Els Koopmans, in november jl. de verzameling rap
porten aan de heer Van Dedem,de eigenaar van Vosbergen, kon 
toezenden. Die zucht sloeg natuurlljk niet op het werk zelf, 
maar wel op de zorg om de onderzoeksresultaten op tljd uit 
ieders handen te krljgen. Want behalve correspondentie en 
andere contacten vergt de coordinerende taak ook veel vriende
lljk maar vasthoudend naloopwerk. 

Het werk zelf was interessant genoeg; het werd hoofdzakelljk 
uitgevoerd door de werkgroepen, Gelukkig dat er zo'n breed 
veld van gespecialiseerde interesses is in de afdeling! 
Slechts in een paar gevallen (mossen en hydrobiologie/water
kwaliteit) werd hulp van buiten de afdeling gevraagd en 
spontaan verkregen. 

t~~~~,r~ 
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Wie er allemaal gegevens leverden: 
E. Koopmans-Grommé, H. Menke, A. Sieders, A.v.d.Berg, J. de Vries, 
R. Heideveld, R.Koster, W.v.d.Berg, B.Koetsier, H.van Woerden 
B.Elsinghorst, Frans Bosch, Han Bosch,M.Koopmans, B.Wljlens, 
G. van Sloten, M. van Gelder. 



In opdracht van de eigenaar zal een bureau de gegevens verwer
ken in een beheersrapport. Beheersadviezen geven behoorde niet 
tot de taak van de onderzoekers. De meeste rapporten bevatten 
echter toch aanbevelingen omtrent het handhaven of tot stand 
brengen van geschikte biotopen voor allerlei levensvormen -
aanbevelingen die, afkomstig uit heel verschillende hoeken, 
soms treffend overeenstemmen. 

In dit onderzoeksnummer van Natuurklanken hoort een verslag 
thuis van al dat onderzoekswerk. Het onderstaande wil daarvan 
een indruk geven. 

Bodem_,_historie.!.. 

De schrijver van dit verslag heeft zich wat verdiept in de geo-
morfologie en het bodemgebruik - zaken die in hoge mate het 
nu aanwezige planten- ~n dierenleven bepalen. 
Vosbergen ligt in een ondiep, aan 1 t eind van de laatste ijstijd 
ontstaan erosiedal, dat een paar kilometer westelijk aan de 
voet van de stuwwal begint. Op de wat hogere gronden, die het 
dalletje aan de noord- en zuidzijde begrenzen, vond eeuwenlang 
de bekende Veluwse heide-landbouw plaats. Die leidde tot het 
ontstaan van een landschap van met houtwallen omgeven enken. 
Misschien was er in het dalletje al een oorspronkelijke water
loop, maar in elk geval werden er in het ~egin van de.l7e eeuw 
svrengenbeken gegraven, de Molenbeken,.. die de aandrijving van 
~en, en korte tijd later twee papiermolens mogelijk maakten. 
In dezelfde tijd is het huis Vosbergen ontstaan - geen kasteel 
maar eerder een havezate. Dit huis was overigens niet de 
oudste bebouwing ter plaatse~ De beek maakte - zoals bij veel 
Veluwse kastelen - de aanleg van een slotgracht mogelijk. 
In het terrein herinnert de naam Wijer aan de stuwvijver die 
ooit een rol speelde bij de papiermakerij. Zo'n waterbekken had 
een buffer-functie, maar zorgde ook voor neerslag van het 
ijzeroxyde in het ~;a ter. De "Wij er" is nu een rabatt.enbos met 
diepe sloten. De houtopslag bestaat uit Elzen, Wilgen en Ber
ken en doet dienst als rustgebied. 
Al in 1811 wás de Wijer met bos beplant. De rest van het beek
dal draagt een statig loofbos, dat een aantal weilanden om
sluit en waar de beek mooi doorheen slingert. De oude molen-

.plaats is aan het watervalletje in de opg~leide beek goed te 
herkennen. 

j[Qg_§_ls 

Rudi Heideveld en leden van de vogelwerk
groep (Wim v.d.Berg en Jules de Vries) 
hebben de avifauna in kaart gebracht. 
Het verslag vermeldt de Roekenkolonie 
die het landgoed rijk is en daarnaast nog 
een 25-tal soorten broedvogels. Daar
naast zijn e~ nog 17 andere soorten waar
genomen, waaronder zeker nog enkele 
broedvogels. Een paar namen: Bosrietzan
ger, Kleine Bont Specht, Groene Specht. 

He :L...}~~ te I.!. 

Voor de hydro(bio-)logische gegevens verleende Marjolein 
Koopmans, werkzaam bij het Zuiveringsschap Veluwe, medewerking. 
Zij bemonsterde een slootje in het lage weiland, dat ook als 
ijsbaan .wordt gebruikt en dat "De Snuijvert" heet. 

De zuurstofvoorziening bleek goed en de gehaltes aan veront
reinigende stoffen waren relatief laag. Het biologisch onder-
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zoek leverde een beeld op van een redel~k gevarieerde levens
gemeenschap. De samenstelling duidde op een lichte tot mati- · 
ge verontreiniging met organische stoffen. 

De soortenl~st telt 50 namen -niet alle soorten konden worden 
gedetermineerd. Ook voor de leken op het gebied van klein 
watergedierte die we bijna allemaal z~n, is het boeiend om te 
zien dat daaronder waren: 4 soorten bloedzuigers, 2 kreeft
achtigen (waterpissebedden), 12 soorten kevers, l libelle
larve, l vlinder (rups), 10 muggen en verwanten, 3 soorten v· 
van andere insectengroepen, 2 m~ten en 10 mollusken. 

Y1indef:.ê. 

Els Koopmans keek, 
met Babette Elsinghorst en 
Eert Koetsier naar de dagvlinders. 
Hun l~st telt 14 soorten - daar
naast werden 6 nachtvlinders ge
noteerd. Opmerkel~ke vondsten 
waren daar niet b~ en enkele al-
gemene vlinders zoals de bekende BOI'IT Z4HDD04J( 
Oranjetip en het Bruine Zandoog'je 
werden niet gezien. Wel het Zwartspriet Dikkopje, de Argus
vlinder en het Bonte Zandoogje. 
De vlinders lieten zich, b~ zonnig weer, vooral zien b~ 
bloeiende bramen, op zonnige bospaden en op het weiland De 
Snuijvert. 
Het vlinderrapport bepleit het plaatsel~k verw~deren van op
slag en het verruimen van open stilstaand water in de W~er 
ten behoeve van vlinders en andere insecten. 

~~hibieën en~tielen. 

Het herpet.ologische verslag van Han 
Bosch is maar kort. De herpetofauna 
van Vosbergen beperkt zich thans 
tot amphibieeën: De Kleine Water
salamander, de Groene en de Bruine 
Kikker en de Gewone Pad. 

Amphibieën z~n gediend met kruiden-
rijke bermen, niet al te steile ;B'RLIINc t<ll..(\-l.~R 
oevers en (b~na) stilstaand water. 
Ook hier wordt de W~er genoemd als terreintje ~aar dit alles 
te realiseren zou zijn. 

WAT Ef\ VLEERMUIS 

U~tgebreider is het verslag van het zoog
d~eren?n~erz?ek van Frans Bosch, dat onder 
z~n leldlng ls uitgevoerd. 
De hele zoogdierwerkgroep werkte ·mee. 

De l~st te~t 20 soorten, waarvan 4 alleen 
op mededellngen van vroegere waarnemingen be
rusten (Eekhoorn, Hermel~n, Bunzing en Ree). 

Onder de zoogdieren vallen de vleermuizen op 
me~ 5 soorten. Van één soort, de Rosse Vleer
muls, werd een kraamkolonie.in een Zomereik 
g~vonden. (Overigens vermeldde een publica
tle van een vleermuizenonderzoek door de 
NJN afdeling Epe in 1989 nog een 6e soort 
de Franjestaart). ' 



Verder vermeldt de l~st de min of meer te verwachten soorten 
zoals Hazen, Kon~nen, Mollen, Egels, Spitsmuizen en een aan
tal muize- en rattesoorten. 
De zoogdierenrapp6rtage noemt ook de onderzoeksmethoden: 
vallen voor kleine zoogdieren, bat-detector voor vleermuizen, 
s.poren, uitwerpselen enz. Het gaat verder in op de biotoop
eisen van verschillende soorten. Lintvormige elementen voor 
verspreidingsroutes, oude holle bomen voor de vleermuizen en 
takken- en houtstapels voor marterachtigen - een aanbeveling 
die ook voor de amphibieën werd gedaan. 
Vosbergen zou een vleermuizen reservaat kunnen worden! 

Hog&_re~nten. 

Voor de flora werd voor wat betreft de hogere planten voort
gebouwd op een onderzoek van ir L. D~kstra in 1985. Er kon 
een 15-tal soorten aan z~n opnamen worden toegevoegd, waarmee 
het totaal op .:!:. 200 kwam. Bij zondere vondsten zijn daarbij niet, 
uitgezonderd de Gebogen Driehoeksvaren - b~ de lezers wellicht 
nog beter bekend b~ z~n oude naam Gebogen Beukvaren. 

Soortenr~k en interessant is de begroeiing van de beekjes en 
slootjes rond de Snu~vert. Hier komt een aantal soorten voor 
die op zich niet zo zeldzaam z~n, maar langs de Veluweranden 
toch gebonden l~ken aan een heel bepaald milieu: de wat ooste
l~ker gelegen mondingen van de ondiepe ~st~d-dalen in het 
IJsselgebied. Vaak treedt er kwel op in deze gebieden en zijn 
ze venig. In dit milieu dat voedselrijker is dan de kwelge
bieden aan de voet van de stuwwal, komen in Vosbergen voor: 

P':JPTO"'RI<"Rlll D 

Waterpostelein (een heel klein Katte
staartje), Knikkend Tandzaad, Akker

munt, P~ptorkruid, Moeraswederik, 
Zeegroene Muur. 

Dezelfde combinatie komt in 
soortgel~ke situaties voor 
in het Vossenbroek en 

(fragmentarisch) langs de 
voormalige spoorl~n tus

sen Epe en Vaassen. 

Interessant z~n ook de soorten 
die in en rond de W~er voorkomen. 

Het z~n soorten van schrale natte 
gronden, een milieu dat door de ont

wikkelingen in de landbouw snel ver-
dwijnt. 

Er is een aantal zeggesoorten onder: 
Zompzegge, Elzezegge, Pluimzegge, Snavel
zegge; verder de varen Dubbelloof eh spo
radisch nog wat Struikhei. 

Ook botanisch zou het deels of geheel 
herstellen van de vroegere molenv~ver een 
verr~king betekenen. 

tq 
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Mossen. 

C"' f'. 
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Naar de mossen keek Ben W~lens, medewerker van Staatsbosbeheer. 
Het onderzoek had pleksgew~s in verschillende milieus plaats 
en leverde een - ongetw~feld onvolledige - l~st van ~ 30 
soorten op. 
B~zondere vondsten kwamen er niet op voor. In z~n beschouwing 
over het beheer vestigt ook h~ de aandacht op de potentiële 
botanische betekenis van de W~er. 

Paddestoelen. 

Tenslotte inventarisee.rde de paddestoelenwerkgroep onder 
leiding van Albert Sieders en met medewerking van Henk van 
Woerden, Els Koopmans en Atte v.d. Berg de mycoflora van het 
landgoed. 
Ofschoon voor paddestoelen de periode van onderzoek wat kort 
was, kon Albert Sieders in z~n verslag de volgende conclusies 
trekken. 
Niet alle~n een vr~ groot aantal soorten (102) maar ook het 
grote aantal exemplaren in een betrekkel~k klein gebied w~zen 
op een grote r~kdom aan paddestoelen. Daaronder waren een 
zevental vr~ zeldzame tot zeldzame soorten. 

Vooral de zgn. mycorrhizavormers, zo
als de Russula's, de Melkzwammen, de 
Amanieten en de Boleten z~n r~k ver
tegenwoordigd. Deze paddestoelen ver
vullen een belangr~ke rol b~ de groei 
en het welz~n van de oude Eiken en 
Beuken van de lanen. In het geheel 
werden 13 soorten Russula's, 8 soorten 
Melkzwammen, 6 soorten Amanieten en 
5 soorten Boleten genoteerd, waaronder 
enkele vr~ zeldzame, zoals Russula 
Albonigra en Amanita Gemma. 

EE.I<H ooRr-\ -rJe.st3RD<.:>D De lanen zijn een kwetsbaar biotoop. 
Ook op Vosbergen bleek dat: een groot 

aantal paddestoelen was beschadigd of omgetrapt. 

Afgezien vaQde zichtbare schade is dat 
jammer omdat het mycelium ook wordt bescha
digd waardoor de nuttige functie t.o.v. 
de bomen verloren dreigt te gaan. Betreding 
van de bermen zou beperkt moeten worden. 
Onder de gevonden soorten is er een aantal 
die in ons land de laatste jaren sterk 
acht.eruit zijn gegaan, zoals enkele soorten 
Ridderzwammen en Boleten. 

Tenslotte; 

Aan het onderzoek hebben veel leden meer of minder intensief, 
maar alt~d met plezier gewerkt - heel wat meer .dan de handvol 
namen die in het bovenstaande z~n vermeld, zou doen denken. 
Dat plezier werd ook gevoed door het mooie landschap van 
Vos bergen. 
En - niet in de laatste plaats door de grote belangstelling 
die de eigenaren voor het onderzoek aan de dag legden en die 
o.m. gestalte kreeg in de ruime beschikbaarstelling van aan
wezige documentatie en in een paar stimulerende werkbespre
kingen met alle betrokken KNNV-ers onder het gastvr~e dak 
van de familie Kloek. 

.r:enk Menke. 
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ZOMERVOGELS: EERSTE WAARNEMINGEN 1989 IN ONZE REGIO 

Bij de redactie kwamen 8 (een kleiner aantal dan vorige jaren) 
ingevulde waarnemingslijsten binnen. 
De ijverige scribenten waren: 
Frans Bosch ( FB) Su.zanne Remmel ts-Geerlings (SR) 
E.A. Ebens-Witkamp (AE) Yvonne. Roelants (YR) 
P. Groen (PG) Rudie Heideveld (RH) 
Els Koopmans Grommé (EKG) Wim van Waveren Hogervorst (vWH) 
Of dit fraaie jaar van invloed was op onze gevederde vrienden,om 
zich vroeger naar het noorden te begeven, va~ op z'n minst 
te betwijfelen. 
Daartoe zijn kennelijk ook de condities in de diverse winter
kwartieren bepalend (zie het overzicht). 
Naast enkele "lat~" eerstelingen een paar "vroegerikken": 
- Zwartkop : 9-4 

Grasmus : 24-3 
- Tjiftjaf : 10-3 
- Gierzwaluw : 21-4 
Het lijstenmateriaal is ter inzage bij de redactie. 
Bestudering daarvan geeft een inzicht (evenals alle voorgaande 
jaren) hoe. dichtbij de waarneem( st) ers hun oplettendheid 
gehonoreerd zagen. 
Hartelijk dank aan de ijverige inzend(st)ers en graag een volgend 
keer weer (méér) inzendingen! 

Wim van Waveren Hogervorst. 

P.S. De vroegste data van 1988 ter vergelijking vóór 
die van 1989. EKG 
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Eerste waarnemingen zomervoge~s ~989 in de regio Epe/Heerde 
r:-- vat a 

Soort '1988 1989 waarn. Locatie 
~--··· 

~ertalin'" 28-2 129-1 RH. Marierwaarden 

zwarte stern 2-6 - - -
visdief 16-4 12-5 RH Apeld.Kan. Heerde -
tortelduif 1'5--4129··1.< RH Koerbergsew. Heerde 

koekoek 18-4 '30-4 PG+RH Niersen + Brandw. Heerde 

nachtzwaluw - - I -I 

~~;ierzwaluw 23-4 1:21-4 
I 

i RH Brandw. Jieer de 

boerenzwaluw 24-3 ,12-4 I RH Bijsterbosweg Heerde ' 

huiszwaluw 23-4: 3-6 I YR Sprengenkampw.Vaassen 

oeverzwaluw 7-5 15-4 I vWH Wel na 

wielewaal 7-5' - ! - -
nachte'"aal 19-'5 '14-'5 I EKG Kavelweg Heerde 

zwarte roodstaart 16-3 127-3 I FB+PG Oenerw. Epe + Niersen 

~ekr. roodstaart 14-3 '27-3 ! RH Mheenseweg Heerde 

na.an.ie 1-'J 7-'J f FB . Ton~erense H~~de 
roodborstta12uit 30-3 7-5 i FB Tongerense Heide 

taouit 16-4 131-3 I FB Tongerense Heide 

snor I I - - ---
~~;rote karekiet - I - -
kleine karekiet 28 .. ')! i -
boerietzan~~:er l4-5î- I -
rietzan~er 14-'5: 'I -
sootvo~el 27-4 I l-'5 I SR Knibbelakker Epe 

zwartkop 6-4 i 9-4 i EKG Dorp Epe 

tuinfluiter 24-4113-5 i PG Niersen 

~rasmus 17-4124-3 i RH Kavelweg Heerde 

braamsluioer 10-~ il2-i.< I EKG Dorn Ene 

fitis 27-2 i22-3 I RH Brandwe~ Heerde 

t.i ift~ af 2-..3 i1o-3 I EKG Dorp Epe 

fluiter 19-4 il4-5 i AE+PG Zwolse Bos + Niersen -
~r.vliegenvanger 5-5 i 20-4 I RH Heerde 

bonte vlie~~:envan~~;er 11-4 i 16-4 I PG Niersen 
boornniener 22-31 7-4 i AE Zwolse Bos Wapenveld 

~ele kwikstaart LL -L I - I -
draaihals l-51 - i I -
boomvalk '5 ·3 i 7 .. ') J FB I Kerkwe~ Wissel 
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VLL.E RMU17EN INVENTAR1JtRtN 

Een van de weinige diergroepen in Nederland waarvan nog 
veel onbekend is,is die van de vleermuizen. Zelfs elemen
taire kennis over de aanwezigheid, de verspreiding en de bio
toopkeuze in het zomerseizoen ontbreekt nog. De in 1986 op
gerichte Stichting Vleermuisonderzoek (SVO) probeert onder
zoek na~r de verspreiding en oecologie van vleermuizen in 
Nederland van de grond te krijgen. M.b.v. een landelijke in
ventarisatie wil de Stichting een atlas samenstellen van de 
verspreiding van vleermuizen in hun zomerbiotoop. De atlas 
moet er een worden zoals die ook b~v. voor vogels en vlin
ders is samengesteld.Het uiteindelijke doel is niet het boek, 
maar het verzamelen van kennis, die een basis moet vormen 
voor aanbevelingen voor beheer en bescherming. 
De atlas kan bijdragen tot een grotere populariteit van de 
vl.eermuis en daarmee tot meer deelnemers aan onderzoek en 
aan beschermende activiteiten. 

Het hulpmiddel dat het onderzoek in de zomer mogelijk heeft 
gemaakt, is de bat-detector. In het januari-nummer van 1989 
heeft U kunnen lezen in hoeverre het werk met dit apparaat 
in ons afdelingsgebied succes heeft gehad. In het afgelopen 
jaar is daar weer wat aan toegevoegd. 
Met name op Landgoed Vosbergen is veel ~inventariseerd. 
Doordat een klein gebied vaak is bezocht, zijn in het kader 
van het atlas-project niet veel feiten aangedragen. Een 
hokje op de kaart kan maar eenmaal gekleurd worden voor een 
soort. De Rosse Vleermuis werd in 1988 al voor Vosbergen 
vastgesteld. De kolonie die dit jaar ontdekt werd, is na
tuurlijk wel interessant, maar levert geen nieuw atlasfeit 
op. 
Ook verder is het afgelopen jaar veel op dezelfde plaatsen 
als het jaar ervoor gewerkt met de batdetector. 

De goede voornemens voor 1990 zijn dit radicaal te veranderen. 
Vanaf april wil de zoogdierwerkgroep op die plaatsen gaan 
inventariseren, waar vier atlasblokken aan elkaar grenzen, 
waardoor in een korte tijd hopelijk veel gegevens genoteerd 
kunnen worden. Afgezien van het "even" noteren welke 
soorten er in een uurhok rondvliegen, zal natuurlijk ook 
aandacht aan het vinden van kolonies en fourageerplaatsen 
worden besteed. 
De gebieden die voor een bezoek in aanmerking komen, z~n: 
Gortel, Ernst, Oene, Welna, De Dellen, het noordel~k deel van 
Heerde en Vorchten. De inventarisatie-ronden zullen steeds 
in Natuurklanken aangekondigd worden, zodat belangstellenden 
eeh of meerdere avonden mee kunnen maken. 
Het begin is steeds ca. een half uur voor zonsondergang en 
de wandeling duurt ruim twee uur, afhankelijk van het succes 
van de avond. 

Frans Bosch. 
VOOR. E..XCLIRSIEs::za .. PROG.Rf-\MMA 
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De Huïszva\uvstcn1d in [pee_rrHeerde----
VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK IN 1989 ~ 
Inleidin&!._ ~ ~-
Dit voorjaar verzocht het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
veelivogelaars en vogelwerkgroepen deel te nemen aan een Huis
zwaluw onderzoek. Bij mij kwamen herinneringen boven aan mijn 
onderzoek van twee jaar geleden. Bruikbare gegevens lagen 
kant en klaar. In 1988 had ik niet gelnventariseerd, maar de 
lijst met adressen waar Huiszwaluwen broeden, was wel uitge
breid. Ik besloot in de zomervacantie een paar dagen aan de
ze mooie vogelsoort te besteden. 
Het RIN startte het onderzoek gemotiveerd door de voortduren
de afname van de Huiszwaluwstand in Nederland. In ca. 20 jaar 
halveerde de populatie. De Nederlandse Vereniging tot Bescher
ming van Vogels zag hierin aanleiding de Huiszwaluw aan de 
lijst van bedreigde soorten toe te voegen. De afname kan niet 
goed verklaard worden. Mogelijke oorzaken zijn: minder voedsel 
(door milieu verontreiniging en vernietiging van fourageer
plaatsen), ongeschiktheid van nieuwbouwwoningen, renovatie 
van oude woningen en overwinteringaomstandigheden in Afrika. 
Ik was benieuwd of de landelijke trend ook in onze omgeving 
zichtbaar zou worden. 

De o~zet van het onderzoek. 

In 1987 is steeds op een aantal punten gelet. Het materiaal 
waartegen Huiszwaluwen hun nesten bevestigen, de kleur ervan 
en de expositie van de nesten. Alhoewel de onderzoekers van 
het RIN verzochten deze gegevens ook in te vullen, is dat om 
tijd te besparen niet gedaan. Er werd dus eenvoudigweg geteld 
hoeveel nesten er bezet waren. Daarvoor fietste ik bijna alle 
in 1987 getelde kolonies af, plus de welke in de tussentijd. 
b~ toeval gevonden en genoteerd waren. 
Ik wilde een gefundeerde schatting kunnen maken van de stand 
in de gemeenten Epe en Heerde. Daartoe werden tijdens de 
fietstochten zoveel mogelijk kwart-uurhokken volledig gelnven
tariseerd. De meer naar het oosten gelegen kwartblokken z~n 
vaak slechts gedeeltel~k bekeken. B~voorbeeld door vanaf de 
d~k te tellen. Het deel ten oosten van de IJssel bleef zo 
helemaal bui ten schot. Ook de naar het westen gelegen ge'bouwen 
die vanaf de dijk niet bezocht of bekeken konden worden werden 
zo niet geteld. De bos- en heidegebieden in het westen van 
beide gemeenten werden niet bezocht, omdat voor die blokken 
op grond van de schaarse bebouwing aangenomen werd, dat er 
geen of zeer weinig Huiszwaluwen broeden. 
Tussenliggende of zuidelijk gelegen kwartblokken die niet be
zocht zijn, maar waar waarschijnlijk tot zeker wel Huizwaluwen 
broeden, werden qua stand ingesch~t op het gemiddelde van het 
resultaat in de geînventariseerde blokken. Op deze manier is 
een op het oog betrouwbare schatting te maken. 
Alle bekende kolonies werden in de meest ideale teltijd bezocht: 
eind juli, begin augustus. Een enkele kolonie werd daarna nog 
ontdekt en verwerkt. 



Dorp 

Tabel. Een vergel~king van de aantallen kolonies en broedparen 
van de Huiszwaluw per deelgebied in de gemeente Epe en 
Heerde. · 

t-------,=-----4-------.--------.-------=-··- -'-'----·---
1987 1989 1987 1989 1987 1989 

Epe + omgeving 0 3 0 6 

13 13 51 73 3,9 5,6 

3 0 9 0 ------------t---==-il--=-1--_.::::_+_::::_+------+-----·· -.. ----" -----
totaal. Epe 16 16 60 79 3,8 4,9 ______ __;_ ____ -+---+---4---t----+-----=---~---__:_ ________ - -- ·---

Dorp Vaassen + omg. 2 ? 7 ? 
-· -+----+---.._--+-------4-----·- ... _.___ --- ·-

Dorp Heerde + omg. ~ 4 6 4 1,5 1 

2 0 2' 0 
? 1 ? 14 --+-----+-__;_-+-_ _;_-+--------·· ·----·- -- ·- .. __ " __ 

totaal Heerde ·G_.J ~ 8 18 1,3 4,5 

1 0 2 
I 

0 I~sseldijk ' 
----=---+---..:.,_ ___ 

1 ? 8 \ ? 
I 

7 7 92 81 13,1 11,6 

__ t_o_t_a_a_l_r_~_s_s_e_l_d_i....::j:...k4, __ ;_-+--1_:_~_1_0_;_~~. _ ~.~.! 3 I 9_~ ---==::~ ~: .. 
Gortel ? 4 ? 26 6,5 

=~=:=:=:=a=l========itl=-~=: . ~~~i~_,_?;:_J __ ~5-,~---:~!-
* De gemiddelden z~n alleen daar ingevuld waar ze een vergel~-

kende waarde hebben. 

Resulta,i.ê..ll.!,; 

Zie tabel. 

In de tabel is boven de totalen van drie deelgebieden een uit
splitsing gemaakt. Daardoor is te lezen hoeveel kolonies en 
broedparen ~n 1989 verdwenen of juist nieuw waren of niet ge
teld werden. De vraagtekens staan voor niet getelde kolonies. 
Als er in de tabel een 0 is ingevuld is zeker, dat er in dat 
jaar geen Huiszwaluwen gebroed hebben. 
Duidel~k wordt dat er meer kolonies gevonden z~n. Gortel is 
als Huiszwaluwgebied voor het eerst onderzocht en ook langs 
de IJssel werden vier nieuwe kolonies gevonden. De aantallen 
kolonies zijn in de andere gebieden ,niet veel veranderd. 

In de aantallen Huiszwaluwen heeft zich wel wat opmerkel~ks 
voorgedaan. In en rond Epe z~n zo'n twintig nesten meer. Een 
vooruitgang van maar liefst ongeveer 30%. 
In Heerde is de stand wat afgenomen, als de nieuw gevonden 
kolonie niet meegeteld wordt. Het gaat hier on de kolonie aan 
de Horsthoekerschool even ten zuiden van het dorp. Waarsch~n
l~k bestond ze in 1987 al wel. 

1-j LÜS zw Cl /LI""' 



Langs de IJsseldDk is de 
vergelDkbare stand terug-
gelopen van 8 kolonies 
met 94 paar naar 7 met 81. 
Een afname met 14%. 
In Vaassen, het vierde ge
bied waar een vergelDking 
mogelDk zou zijn geweest, 
is helaas niet geteld. 
In feite is de vergelDk
bare stand ongeveer gelDk 
gebleven. De toename van 
het totaal wordt o.a. ver
oorzaakt door een "nieuw" 
Huiszwaluwgebied in Gortel 
en op andere plaatsen. 
Een goede verklaring voor 
de afname langs de IJssel 
in tegenstelling tot de 
toename in het gebied 
rond Epe is niet makkelijk 
te geven. Wel wordt een · 

1-\UIS 2'\.JA!...LI'W' ~Ij 

HE.T 

aantal in de inleiding genoemde oorzaken voor afname onwaar
schijnlDk voor de periode 1987-1989. PlaatselDk zou er wel wat 
veranderd kunnen zijn in de voedselsituatie of in de geschiktheid 
van de woningen. Dat laatste lijkt echter niet het geval te zijn. 
Dan·blijft de voedselsituatie als oorzaak over. Waarom zouden 
er langs de rivier minder mogelijkheden zijn? Zet zich daar een 
gestage afname voort door de milieuverontreiniging? (Of neemt 
de stand af door intensivering van de landbouw?) HOe komt het 
dat dat niet het geval is rond Epe? Is daar een groter voedsel
aanbod doordat zieke, verzuurde bomen insekten meer kans geven? 
Ik weet het niet. Wel kon ik regelmatig waarnemen dat zwaluwen 
juist boven de boomtoppen fourageerden.Maar doen ze dat sinds 
kort? 

De stand in ons afdelin&ê.&§.bied.!.. 

Zie figuur. 

Uit de figuur valt de verdeling over het onderzochte gebied 
van de getelde Huiszwaluwnesten over het onderzochte gebied te 
lezen. Ook is te zien welke kwartblokken niet bezocht zijn. In 
de met dit Q symbool gemerkte kwartblokken verwacht ik op grond 
van de kennis van het gebied geen of bijna geen nestmogelijk
he.den voor Huiszwaluwen. De met een vraagteken gemerkte blok
ken hebben zulke mogelijkheden wel. Ik zie geen reden aan te 
nemen, dat de stand daar veel zal afwDken van het gemiddelde 
in de getelde gebieden. · 
Een schatting van de totaalstand voor ons afdelingsgebied 
komt dan als volgt tot stand: 
In het kaartje zijn 54 kwartblokken getekend. Een gebied met 
een totale oppervlakte van 4 kwartblokken ligt ten oosten van 
de IJssel. Van de 50 blokken die overblijven, ZDn er 15 gelnven
tariseerd, 12 geheel plus een gebied ter grootte van ongeveer 3 
kwartblokken. Dertien blokken ZDn voorzien van een G, waardoor 
er 35-13=22 overblijven. Die zijn voorzien van een vraagteken 
(20 kwartblokken) of ze worden gevormd door de resten van hok
ken die niet volledig gelnventariseerd zijn. 
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Figuur. Huiszwaluwnesten in de gemeenten Epe en Heerde 
per kwart-uurhok. Kaartblad 27. 
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Dat wil dus zeggen, dat er 246:15=16,4 ·paar Huiszwaluwen per 
kwartblok gebroed hebben. Het veronderstelde aantal van 
22xl6,4=360 komt daarb~. De schatting voor de gemeenten Epe 
en Heerde plus wat randgebieden komt dus neer op ongeveer 600 
paar Huiszwaluwen. 
Aardig is het misschien dat te vergel~ken met het landel~k 
beeld in voorgaande jaren. Daarvoor moeten de bos- en heidege
bieden weer meegerekend worden. Dat levert op 600 paar ver
deeld over 50 kwartblokken; is 12 paar per kwartblok. Dat ligt 
ruim boven het landel~k gemiddelde, zoals dat uit de Atlas 
van de Nederlandse Vogels gehaald kan worden voor de periode 
1983-1985, namelijk maximaal ruim. 7 per kwart blok. 

Te_gslott~ 

Het landelijk onderzoek is bedoeld als jaarlijks .terugkerend.
Als er onder U z~n die één of meer kwartblokken willen tellen 
in de zomerperiode, moet het mogel~k z~n de stand van deze 
aardige trekvogels goed b~ te houden. Heeft U belangstelling, 
neemt U dan kontakt op met ondergetekende. U kr~gt dan per 
kwartblok de reeds bekende kolonies. 
Mocht U aanvullingen hebben over 1989 dan houd ik me ook van 
harte aanbevolen. 

Frans Bosch. 

- I 
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D[ DAG\/LINDLR5 )l'l 1989 
Waarnemingen van leden van de Insectenwerkgroep en vele anderen 
in de streek tussen Wapenveld en Vaassen en in een enkel geval 
in een aangrenzend gebied. 

De warme zomer van 1989 manifesteerde zich opnieuw als ·zeer 
warm toen ik, alle waarnemingen op een r~tje zettend, voort
durend temperaturen tegenkwam van 250, 26o, 270 tot31° toe, en 
dat vaak dagen achtereen. Dat was al in mei en juni zo. 
Toch vielen d~ dagvlinderwaarnemingen aanvankel~k tegen. De 
warme, vochtige winter van 1988/1989 had de overwinterende vlin
ders en poppen misschien geen goed gedaan. Vorst is minder scha
del~k dan vocht voor de meeste in$ecten meent men. 
Pas toen de 2e generatie van de overwinteraars het tot vlinder 
gebracht had, werden de aantallen duidel~k groter. 
Dat was zo omstreek~ midden juli. 

De eerste Atalanta's kwamen zeer sporadisch uit het zuiden aan 
in het voorjaar. De tweede generatie was normaal. 
Di st el vlinders zijn er nauwelijks ge zien, ir:. tegenstelling tot in 
1988, toen ze uitermate talr~k waren, al in de voorzomer. 

Het soorten aan tal was wèl zeer behoorlijk: 31 soorten in één 
se i zoen, wanne er alle waarnemingen juist zijn. 
Het is jammer, dat niet bij alle waarnemers nog voldoende kennis 
en ook voldoende literatuur en accuratesse aanwezig bleek, om 
hun waarnemingen van de juiste namen te voorzien. 11 Een 11 Parel
moeJ?vlinder of 11 een11 Witje, 11 een'r'Dikkopje-· of 11 een11 Blauwtje 
zjjn onvoldoende aanduidingen. We kunnen ze dus óók niet in 
het overzicht opnemen. Laat dit niemand ontmoedigen ook het 
komend seizoen weer mee te doen met waarnemingen noteren! 
En ••••• vraag raad. Er zijn boeken genoeg te leen of ter j_nzage 
om tot een juiste naamgeving te komen. Fotograferen helpt soms, 
maar is moeilijk, bij sommige soorten is vangen en 11 op de hand11 

determineren het enige middel om de vlinder op naam te brengen, 
want vaak is de achterz~de van de vleugels bepalend voor de 
soort. 

Je kunt ook iemand die al beter getrainà is vragen mee naar 
buiten te gaan of naar zijn 11 vlinderstekkie 11 te komen. 

Hierb~ volgt de l~st van waarnemers+ de-waargenomen soorten. 

De waarnemers en hun afkortingen: 
Anka Ebens - AE 
Babette Elsinghorst-BE 
Otto v.d.Broeke- OB 
J.van Dalen- JD 
B.Koetsier- BKts 
Els Koopmans- EKG 
Suzan Remmelts- SR 
Henk v.Woerden- HvW 
Agnès Herweijer - AHS 

Mevr.Nijhof-Rombach -
Ria de Vos - RV 
Mevr. Witkamp -Wi 
Rudie Heideveld - RH 
Pier Groen - PG 
Bauke Terpstra -BT 
Frans Bosch - FB 
Oetie Slot - OS 

NRo 

(Zij blijven verantwoordelijk voor de juistheid van hun geg~vens). 

Dank aan allen die wa.~rne111ingen instuurden. De volledir;e waarne
mingenlijst is b\i mij ter inza5e. 
Te z~ner tija hoop i~ een ov~rz~cht te kunnen maken van alle waarge
nomen soorten in onze regio van 1987 tot en met 1990 ~et hun voor
naamste vlieGplaatsen. 

Els Koopme1ns- Gronuná 



' Aardbeivlinder - P>Jrgus malva'e 11- Groot Koolwitje - Pieris brassicae 
~ Argusvlinder - Lasio~mata megera Ji~Heivlinder - Hipparchia semele 
:! Atalanta - Vanessa atalanta 1 .~Heideblauwtje - Plebejus argus 
~Bont Zandoogje - Parargeaegeria tircis 2cHooibeestje - Coeno nympha pampilus 
ÇBoomblauwtje - Celastrina argiolus !ticarusblauwtje - Polyommatus icarus 
~Bruin Zandoogje - Maniola jurtina 22Kl.Parelmoervlinder-·Issoria lathorria 
zB~uine Vu~rvlinder- Heodes tityrus 23Kleine Vos. - Aglais urticae 
,~Cltroenvllnder - Gonepteryx rhamni ~~Kl. Vuurvllnder - Lycaena phlaeas 
~Dagpauwoog - Inachisio 2·iKl.Geaderd Witje - Pieris napi 
toDistelvlinder - Cynthia cardui 2•Knollewitje - Pieris rapae 
11 Duinparelmoervl. - Fabriciana niobe nKoevinkje - Aphantopus hyperantus 
ilEikepage - Quercusia quercus 28Landkaart je - Araschnia levana 
l}Gentiaanblauwtje - Maculinea alcon ericae JP-ranjetip - Anthocharis cardamines 
r,Gehakkelde Aurelia - Polygonia C-album !~Zilveren Maan - Clossiana selene 
uGroentje - Collophrys rubi 1 1 Zwartsprietdikkopje- Thymelicus lineola 
!&Groot Dikkopje - Ochlades venata 

6 BRVIN ZANDOO~,JE (Haniola jurtina) 

Bl:t,UH!J"; lll,lJJ>t! V/\11 J)J; WAAW;J,!Wt1i::ll 1JI\!JVLlNDl!lH!.iOO!l1'v;N 

_G~~~kK!LOH 
AUR~~ 

~ 

~ 

1 AARDBEIVLINDi•~R ( Pyrg-us m:llvn e) 

Hoewel deze soort in onze streek zeer algemeen is, werd hij door we1n1g 
mensen genoteerd (ti gewoon?Y Het is een van de bruine vlindertjes, die 
vooral in schrale bermen en op ruigtes met distels e.d. optreedt. Een echte 
zomervlinder. Eerste waarneming: talud viaduct Zuuk 20/ 6 EKG. De andere 
waarnemers za~en de soor~ alleen in juli en augustus. 

2 

3 

4 

Dit vrij kleine vlindertje wordt niet vaak opgemerkt en is hier ook niet 
·algemeen. Gezien door J D Tongeremse heide, Epe. en 'lloesterberg, Ernst. 
Eind mei 

ARGUSVLINDER ( Lasiommata megera ) 

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit seizoen veel gezien. Toch is 
deze soort blijkbaar nog niet genoeg herkend. Slechts 6 waarnemers noteer~ 
den 1:e tussen 20 /5 en 4/ 10 Epe, Ernst. Oene, Wapenveld, Harle. 
'Na.~rn. AE, BE, EKG, JD, BKTS. 

ATALANTA (VanesËa atalanta) 

Aanvankelijk waren er weinig exemplaren. Eerste aanvlieg-ers uit Z- Europa 
op 25/3 JD, 28,1.3 AS en 15/4 BKTS. . 
Pas in juli kwamen er wat meer At!ilanta's •. Dat zal voor een groot deel de 
hier o~gegroeide generatie zijn g-eweest, wellicht aang-evuld met exempb.ren 
door de voÓtdurende zuidelijke winden aangevoerd. 
Toppers waren de grote aantallen bij"bloedende" berken: 16/<9 7 ex. TiecJ!àe 
BKTS, meer dan 20 ex. Renderklippen EKG. De laatste waarmeming was op 
4/10 in E\"' SR. . 

BONT ZA!JDOOGJE ( Pararge aegera) 

Dit aardige vlindertje was ·deze zomer zeer talrijk in beide generaties • 
Eerste waarneming 3/3'in Heerde BKTS. Veel waarnemingen in mei, daC~rna 
tot in juli niets, waarna de tweede generatie verscheen. La~tste wao.rneming 
16/9 op Vosbergen in Heerde EKG. 
De soort komt langs houtwallen, bosranden en in tuinen in de hele regio 
voor. 

5 BOOMBLAU':ITJE (Celastrina argiolus) 

Je zou dit vooral in het voorjaar lichtgekleurde Blauwtje het "vroege 
blau·.vtje 1'kunnen noemen. Eerste waarneming 30/3 in Vaassen Hv.'<V. en 
~lapenveld 31/3 AE. Het werd verder de hele zomer door veel gezien in t1vee 
generaties, vooral ook in tuinen in de dorpen. Laatste waarneming in Epe 
15/8 EKG 

7 BRUINE VUURVLINDER (Heodes tityrus) 

& 

9 

Een in onze streek schaarse soort, die eenmaal in 
Dit jaar aan de Papenkampsweg op bloemrijk weiland 
4/8 en 26/8 , telkens l exemplaar • NR 

CITROENVLI!IDER (Gonepteryx rhamni.) 

1987 in Ernst gezien is. 
op r~oopkruid, 3/8, 

~r moeten er onnoemelök veel van deze soort hebben rondievlogen dit jaar 
Er is n.l. maar iin generatie per jaar, die de hele zomer vliegt en dan 
overwintert. Het zijn meestal de mannetjes, die genoteerd worden omdat die 
een opvallende gele kleur hebben. De wijfjes lijken meer op witjes zonder 
zwart in de vleugel~. De overwinteraars van 1988/89 vlogen al in februari 
8/2 Epe EKG en 21/ 2 Ernst .RV Verder tot in mei. De nieuwe generatie vloog 
van juli tot in november 12/11 Epe JvD) , 27/3 OB tuin Epe · 
DAGPAU'NOOG (Jn.,chis io) 

~en V;"J.n onz.c rllG 1:nt ,,lp;omc!nn vJ"i.n<lorr. dio onl~ V'f'J(~J in tuinPn rorJr.,,r:r•C'H"I~. 
Huc.Jlcl..-,, :;1!d11rrr, /\:1Lorn, Crncun. 

Ovcrwintera~ra· al o~ H/~ Wi gp~ en 20 ~2 ~KG Epe. 
Na eind april verdwenen de overwinteraars totaal om'in een tweede genera
tie we-:r te verschtjnen in juni 21/6 Vaasse':l Hv;'l en verder veel in juli/aug. 
en een enkele in oktob.,r. Laatste meldingen op 3/ll Heerde en 11/ll B KTS. 
Vermoedelijk waren deze doDr het warme weer uit hun winterschutlplaats 
gewekt. 

10 DISTELVLINDER (Cynthhia cardui) 

In 1988 was deze soort zeer talrijk, dit jaar werden er maar enkele exem
plaren ~ezicn. Deze trekvlinder uit N- Afrika heeft dit jaar niet c;epro
fiteerd vnn de vele vaak sterke zuidelijke winden· •... 
Totaal 3 waarnemingen: 8/7' Hattel!l in een tuin EKG, 2e: helft aug. in Heerde· 
RH en 17/9 in Wapenveld BKTS. 
Of dit exemplaren vnn een hier opgearoeide nieuwe c;enera tie \'lél.ren is niet 
duidelijk. 



ll DUIN PA!'.EV·IOE:-:VLillDER (Fabriciana niobe) 

Het eni~e exemplaar v.,n deze voor onze streek zeer zeldzame soort (op de 
Hoge Velu·.ve leemt een kleine populatie voor lvterd :,aargenornen op 8/6 aan 
een zonnige bosrand bij het ._Heerderstrand BKTS. Een soort om speciaal naar 
uit te kijken het volgende seizoen! Mogelijk is de Kleine Parelmoervlinder die 
in Niersen gezien vterd 2/5 en later PG ook deze soort e;eweest? Ze lijken 
erg ve~l op elkaar. 

12 ElKEPAGE Ul,uercusia quercus) 

Een vlinder ter grootte van een fors BLauwtje, dat we~n~g gezien wordt • 
Het vliect vaak hoog in en om boomtpppen. Enke~ malen bloembezoek waarge
nomen. ':/apenveld 22/7 in bloemrijke tuin en 21/ 7 in Heerde op Hemelsleutel 
BKT.S en eind juni reeds in 'I/apen veld in tuin BE 

13 GENTIA.!UElLAUWTJE ( Haculinea ale on erica) 

Een vlinder waar we al jaren naar uitkijken op de ons bekende §entianenplek
jes. eVerd net buiten onze regio gezien in het Kootwijker Veen eind juni ,2 ex. 
BT. 

14 GEHAl~KEIXlE A URELIA ( Po:Lygonia Cwalburn) 

~h"r lie~st ll waarne::ling.on van deze blijkba<~r weer meer als-erneen wordende 
vlinder •. De eerste '.'t.3arneming was uit Vaassen 14/5 Hv'.'/, die ook rupsen op de 
Hop in zijn tuin entdekje 17/6. Op 26/5 lex (t>ermoedelijk) in E~e JvD. 
Vier maal een ex. Cnieu,"le g-eneratie) in Epe juli/aug. AJIS en EGS. \'lapenveld 
BKTS en in EOJe sept./okt np rottend fruit SR. 

15 GROENTJE (Callophrys rubi) 

Een klein vlindertje.waar je echt op verdacht moet zijn in bos- en heideter
rein Wrtar V3el bosbes staat. Alle wa'lrnemingen op 1 na uit mei: 5 exempl. 
1\roondomein Nierssen 4/5 Hv:W, veel ex. 5/5 Kroondomein bij Putterskoppel, 
'Ni, 25/5 zeker 10 exempl. bij :.;midsveen Epe IVK en 3 exempl. in Heerde Oost 
RH. 

16 GROOT DIKIWPJE ( Ochlodes venata) 

Deze meest alr;emene soort van de dikkopjes werd we~nl.& opgemerl:t, hoewel 
het ook ·~deze zomer veel voorkwam. Het is geen tuinbezoeker en je moet er 
echt op uit s-aan. Een echte zomersoort in ~~hraal.s-rasland,.·bermen, heide
gebieden e.d. te zien. Veel op bloeiende bramen. EKG J,D en BI~TS •• alle n 
in juni en juli. 09 4/7 zeker 10 exernpl. Renderklippen Heerde E·I:G. 

17 GROOT KOOL'.'/ITJE (Pier is brassica) 

1Toe1vel er rt1 in m.'l.-.rt , 6/) /\l!S 1 exemrlaren uit de ovcrwintorenrlc rorpcm 
'Nqr·on t•:nhnHIOIJ, wor·dn11 do rnoonLP (•x. v:1n •l'''l'.n p:ewnno nnnr·t: ln rnn-i. c•n dtl.'ll'll.'\ 

p:111 weer ln vc111 beJSln ;Juli af W:O.'trt;cnorncn. (twuedo goner:.tti..c). Veel in rlliG• 
in tuinen oï> 13udleia, Hernelsleutel, lister e.d. AHS Hv\V. Verder b\i de visvi}
vers in Vactssen l!vW en een grote concentratie samen met vele andere soorten 
dag·vlinders op een zonni& stukje IJsseldijk te(ienover Fortmond , ong. 100 
exem;Jl. (zie ook waarnemin,-;enrubriek onder Vlinders~ en in Wissel tiental
len JvD. 
Zeer late waarneming 7/12 in Heerde van OB. 
Het Grote K:,olwitje lijkt toch minder ale;e·rneen dan de· andere ge,1one witjes. 
Verwarring met deze soorten komt trou·.vens veel voor. 

18 HEIVLIND:!:R (Hipparchia semele) 

Zo"tel op de Renderklippen EKG en JvD als op de \'loesterbers- JvD , '.ïelna 
BKTS en i/apenveld BE blijleen kleine populaties van deze sterk aan zijn ter"
ritorium gebonden soort voor te komen.Ook op d~ heide bij de Tepelbergweg 
(Gelders L':mdschap)twee waarnemingen. De Heivlinder is gebonden aan een 
heide met open zandplekken , luwte en een gevarieerde begroeiing. Een v:v:·'l.
heide met een dichte begroeiing van allèen struikheide is ongeschikt. 

-· ---- -----

19 HEIDEBL.>UWTJE (Plebejus argus) 

Van half juni af op de Renderklippen vooral op de wat kale, zonnige gedeel
tes met hier en daar gras, dopheide, struikheide en zandiGe stukken.{.gernaaid 
of i.d. in voorgaandemjaren?) Met name veel t.h.v. de Schaapskooi en langs 
pad van Schaapskooi naar grote trap op de helling ; Zeker 50 exempl. op 4/7 
op bloeiende dopheide EKG. '.'loesterberg bij Ernst: 12/7 ook zeker 50 exempl. 
EKG en AHS, eaer veel 15/7 Woestehberg JvO. Ook grote populatie op de Hoge 
Heide bli[ de -Dellenweg in Epe, Zeker 50 exempl. EKG. Overal in korte yege
tatie rnet open plekken. 

20 HCOIBEESTJE ( Coenonympha pampilus 

Onopvallend grasvlindertje, dat zeldem met uitgespreide vleugels zit. Daar
door niet altijd opgemerkt. Weinig in tuinen. Graag op drog·e, schrale ter
reinen. SpoorbaanErnst : 20 /5 eerste waarn EKG • Spoorbaan Vaassen 19/8 
meer dan 15 exempl.,EKG, Visvijvers Vaassen: Heer dan 20 exemó)l. l/9 en 8/9 
HvW , Oenerweg en Badweg alsmede Kanaaldijk enk~le exempl 22/8 JvD. 
Ook in Heerde BKT3 en op de Renderklippen voortdurend a.:mwezig tijdens de· 
maanden juni, juli en augustus. E~ en BKTS. 

?1 !CARUSBLAUWTJE (Polyommatus icarus) 

Eerste waarneming al op l/5 in:Heerde BKTS"" 
Varder 22;5 in Nierssen PG. Verder alle waarnemingen van juli en aug. 
Vosbergen, I"Jsseldijk BKTS, Visvijvers Vaassen 5/8 12 exempl. Hv;'J. In de 
bosgebieden vee 1 minder voorkomend dan het Boomblauwtje. !·leer in open veld. 

22 KLEINE FABELMOERVLINDER (Issoria lathonia) 

In Nierssen 2/5 PG. Deze soort werd in de atlas van de Ned... Dagvlinders 
als zwervende soort vermeld. Zou dus een zeldzame waarneming zijn. Verwar
ring met de Duinparelmoer is goed :tmos-elijk. 

23 KLEINE VOS (Aglais urtica) 

Zeer algemeen, hoewel weinig exempl. in voorjaar. Overwintert als vlinder. 
Is de natte, warme winter ongunstig voor deze soort geweest? 
Eeerste exempl. 5/ 2 in Nierssen PG. In Wissel lex. op 8/2 FB. 
In maart hier en daar een exempl. Daarna pas weer de eerste vlindersvanaf 
3/5 • Tongeren, Kanaaldijk JvD. Pas in augustus veel Kl. Vossen AHS,EKG. 
JvD BE oa op Leverkruid, Budleia, Aster Hemelsleutel en Distels. 
Tot september toe volop. 

24 KLEINE VUURVLINDER (Lycaena phlaeas) 

bit jaar zeer talrijk en door &lle waarnemers bijna s-emeld. :.Echte zomervlinder. 
Normaal nie~ te Z~P.n voor juli. •iiaar'!leming 91? 27/'ö J3KTS 11ild ~an ook eerder 

'.''\rr.hi earir. rarthonicir.~, een nar.htvlinrlcrt.ie dat veel on clc' VllllrvJ.i_nder 
ll,jkt;. (nl lrt cllt;..•,cdf'do·lJi,.t;onp vllo1r;t, Lo IHJLrol'f'o11. ( 1nn:d..t.o ·:,oir n 11 1~ 0 ., 11 

keer cleze vcrg·ia:>ing, !~EG) 

De meeste w"arne,.-.inp:cn kom·~n uit de heideterreinen : Renderklippen 5 exempl. 
bijeen 7/9 EKG Ho&e heide: zeker 20 exempl. 17/9 EKG. Visvijvers Vaassen: 
20 exempl tl/9 Hv\V. Verder bermen Oene en 'Vissel JvD. 

25 KLEIN GEADERD '.'IITJE ( Pieris napi) 

Zeer lange lijst van waarnemingen van dit gemakkelijk herkenbn:lr wi tjc. 
De eerste : 28 /3 Epe EICG. Verder veel wa"rn uit mei EKG,Hv'l/, BE, JvD SR. 
Verder weinr in juni, veel in juli en aucustus. Vloog ook bij koud, bewokt 
weer nog, ook in september en oki:ober. Enkele aantallen: ].6/7 ongev.50 ex. 
op IJsseldijk tegenover Fortmondl BKTS ( zie ook waarneminr:en rubriek) 
8/9 14 exempl. Visvijvers Vaassen HvW, 24/!3 Tientall-en, 'Nisslü JvD • 

!0 
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26 KHOLLEWITJE ( Pieris rapae) 

Een witje, dat te vaak alleen met witje aangeduid zal worden en dus niet 
voldoende herkend is. Zeer algemeen deze zomer. 
Ee~te exempl: 27/3 in Wapenveld AE en 29/3 in Heerde BTKS. 
Verder tot eind ::;eptember: 28/9 Vaassen EKG.Alle ma:,nden in zeer grote 
aantallen aanv1ezig. 
8/9 12 exempl. Visvijvers Vaassen HvW, 28/5 12 exempl. tuin Epe JvD. , 
50 exernpl. IJsseldijk tegenover Fortmond op 16/7 BKTS (zie ook waarnemingen
rubriek) 

27 KOEVINKJE (Aphantopus hyperantus) 

Een don!cer "e;rasvlindertje"dat m.i. veel te weinig wordt opgemerkt. 'Narme, 
bloemrijke bermen met wat water in de buurt zijn favoriet. Gebieden als Wis
selse Vee e.d. dus helBngrijk voor deze soort. Vanaf juli waargenomen: 
4/7' Viaduct Heerde 3 ex. Eii:G, IJsseldijk tegenover Fortmond 4 exempl. BKTS, 
Tuin ':Vapenveld 8/7 AE, Tuin Epe 9/7 SR , Berm OastravenlO ex. op framboos 
JvD,, Kanaaldij, Veenweg, \'loesterberg e.d. JvD. Vosbergen 5/7 BI:TS 

28 LANDKAARTJE (.Áraschn:l.a Ievana) 

Een soort met dvidelijk kleurverschil tussen eerste en tweede generatie. 
Voor jaarssenera tie vanaf mei waarc;en. Eeerste 1! 5 '.'I apenveld BICTS, 
Pas in juli en aug. tweede generatie( zwart met witte band over beide bo
venvleugels, waardoor de soort VIel voor I:leien IJsvogel wordt aange5ien) 
Aantallen die opvallen: 15 exernpl. op 19/8 Visvijvers Vaassen Hv~l, 20 exempl. 
op 8/9 op dezelfde plek Hv'.V, 24 exemplaren aan de O<>stravenweg in Epe op 
Engelwortel op 29/7 JvD. 

29 ORAliJETIPJE (Anthocharis cardamines) 

Het door zijn helderoranje voorvleugelpunten opvallende mannetje \'IOrdt het 
rneest·op[\'emerkt. Dit komt ook het meest tot in de dorpstui:Qen voor. Het 
wijfjes, dat geheel witte boven~leugels heeft is herkenbaar aan de ~leugel
onderzijde, die zwart-groen- wit gemarmerd is. Open platsen in het bos en 
aan de bosrélnd, waar Look,_ zonder_Look groeit(voedselplant rups) en Pink
sterbloemeJ'~./eiden- en slootkanten zijn geschikte biot9pen. De rupsen krui-
pen van de Pinksterbloemen af o~ zich in struiken en hoge planten te verpoppen. 
Gezien: Kloosterbos Wa:oenveld l)i5 t.E, On pinksterbloemrijke ·oeide Heerde -oost 
enise. tientaJ leen exenpl. 15/5 tot 26/5 RH, Verder: Tonrreren JvD, Land :o.rqn 
Jonker E:pe Hv."l , Tuinen: Epe en '/la penveld AHS, BE en E:m. lllle waarn .in 
Bpril en mei. . 

30 ZILVERE\) H~AN (Clossiana selene) 

Een moeilijk te herkennen Parelmoervlindersoort. Verv1arrin3' met de hier 
iets algemenere Bosparelmoervlinder goed mogelijk. (l~llicta athilia) 
Bepalend is v0oral de kleurverdeling op de achterzijde van de vleugel~. 
:laarn"'ming in Nierssen op 16/6 één exemplaar PG. 

.IJ I ~ '/;\f,•'r,·;r•JILI•:'l'Dri:L{,I\H: ('l'h.]'ll1'~li.r:uc; l_i_n(~nl.·l) 

!~l!ll l:lc:Ln !Jild~O!lJe lnlt~l t(.! v.·rw;u·r,:n J:tt!L hr•l. klt~:Lnr~ diltkop.Je). 
Het is daidelijk kleiner dan het veel alt;emenere Grote Dilcko!)jc. 'fet vlil?Gt 
vooral op warne plaatsa in bloemr0ke bermen. Vliegt graag op bramcnbloom. 
1 exempl op Bic:.;ekruid Viaduct snelweg Heerde EJ-::G en 4 ex. op Braam en 
Dopheide ::oesterbcrg Em?t ( 3/7 en V/7. 
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R.E_DDINGSACTE_ OP Dl TOl'ICTlRlN SL HE.l 

Ze lag er deze week schitterend b~, de 
Tongerense hei. In het herfstzonnetje 
fonkelden bruine, goudgele en hier en 
daar nog vaalpaarse kleurtjes. En er 
zat weer veel water in de vennen en 

HE:.IKII<Izf"::h! 

daar was het ons, twee medewerkers van~~~~~~~ 
Zuiveringsschap Veluwe, om begonnen. '~~~~~~ 
Het is deze zomer wel anders geweest. 
Een groot deel van de vennen heeft vol
ledig drooggestaan, sommige waarsch~nl~k 
maanden achter elkaar. (Als iemand van U ons hierover meer 
details kan verstrekken, graag!). De vennen waar het ons om 
ging liggen aan weersz~den van het Van Manenspad, vanaf de 
Tongerense school gerekend voorb~ het kruispunt met de Tepel
bergweg. Deze vennen worden momenteel onderzocht door mensen 
van maar liefst vier (samenwerkende) instanties. Dit z~n de 
Katholieke Universiteit N~megen, het R.I.N., S.B.B. en Zuive
ringsschap Veluwe. Van waar zo'n belangstelling? 
Deze vennen z~n behoorl~k verzuurd als gevolg van de U vast 
wel bekende "zure regen". En dat is funest voor de Heikikkers 
die in dit terrein (nog?) voorkomen. Het water in de Tongeren
se vennen is zo zuur geworden dat de erin afgezette Heikikker
eieren niet meer uitkomen. Minder dan tien procent van de 
eieren bracht het tot kikkervisje, de rest verschimmelde. 

Daarom is er een reddingsactie op touw gezet, in dit geval 
echter zonder gillende sirenes. Slechts een hoeveelheid mer
gel en materiaal om veenmos te verw~deren kwamen er aan te 
pas. In het voorjaar van '88 en nogmaals in het voorjaar van 
'89 werden vier vennen bernergeld en werd uit vier vennen een 
deel van het veenmos weggehaald. De mergel, kalk immers, 
neutraliseert het zuur. Het verwijderen van veenmos gebeurde 
omdat veenmos zelf een mechanisme heeft waardoor het zijn 
direkte omgeving (extra) zuur maakt. Deze werkzaamheden z~n 
zo over de vennen verdeeld dat in een deel van de vennen 
beide maatregelen z~n uitgevoerd, in een deel één van beide 
en tenslotte is in een aantal vennen niets gedaan. 
Daarna is intensief gevolgd wat de resultaten waren. De che
mische samenstelling van het water is regelmati~ onderzocht, 
er is gekeken naar de makrofauna, naar Diatomeeen, naar 
planten en natuurl~k naar de Heikikkereieren. Makrofauna 
wil zeggen met het blote oog zichtbare waterdieren als Ke
vers, Wantsen, Libelle- en Muggelarven. Diatomee~n ~n kie
zelwieren, een groep algen waarvan de soorten een skeletje 
van kiezel om zich heen bouwen, soms met de mooiste mikros
copische structuurtjes. Deze kiezelwieren z~n heel geschikt 
om te gebruiken b~ de beoordeling van waterkwaliteit. Ook 
voor verzuring zijn het goede "graadmetertjes". 

De resultaten van de onderzoeken staan nog niet op een r~
tje, het onderzoek loopt nog. Wel is al duidel~k dat de be
mergeling voor de Heikikker goed werkt. Meer dan negentig 
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procent van de eieren komt nu uit. Op die mooie herfstoch
tend die ik in het begin vermeldde waren w~ op jacht naar 
rnakrofauna en Diatomeeën. Conclusies hierover durf ik nog 
niet te trekken. Wel waren er duidel~ke verschillen tussen 
de door ons bekeken vennen. De indruk is echter dat die ver
schillen vooral z~n veroorzaakt door de droge zomer. 

Waarschijnlijk hebben niet alle vennen volledig droogge
staan. Het ven waarin we nu meer dieren vonden en het Veen
mos in een duidel~k betere conditie was dan in de andere 
vennen, is waarsch~nl~k (één van) de plaats(en) geweest 
waar van de zomer (langer?) water gestaan heeft. 

Als. alle dieren en Diatomeeën, de planten, droogstand- en 
chemische gegevens op een r~tje z~n gezet, dan kan er meer 
over gezegd worden. Tot die t~d dus nog even geduldo Maar 
als U het komend jaar van die rare biologische lieden door 
de hei ziet struinen, dan hoeft U de politie niet te bel
len. Die hééft ons al aangehouden en is sindsdien op de 
hoogte. Misschi~n tot op de Tongerense hei? 

Marjolein Koopmans. · 
Ugchelen. 

CONTR\BUT\l:. \<:}90 
IN DEZE NATUURKLANKEN ZULT U OOK EEN ACCEPTGIROBILJET AANTREFFEN 
DAT U, NA INVULLING VAN DE ONTBREKENDE GEGEVENS, KUNT GEBRUIKEN 
OM UW JAARLIJKSE CONTRIBUTIE OVER TE MAKEN. 
LEDEN F. 35,00 EN HUISGENOOTLEDEN F. 10,00 PER JAAR. 
We zijn nog niet zover dat we uw naam en adres voor kunnen 
drukken maar ook daar gaat aan gewerkt worden. 
Indien u geen gebruik wenst te maken van dit acceptgirobiljet 
wordt u verzocht uw contributie op een van onderstaande 
rekeningnummers over te maken onder vermelding van "contributie 
1990" 

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



:~).~~~. ~ru mijif»t((]fiij'D g@gJ~~ 
( éwe e /nzen d;nqea voor clue IJteut,ve ru!Jr/el:- / W;è voJ9I ? ) 

M~n tuin is een variatie van bos, heide, moestuin en diverse 
borders in zon en schaduw. Er is dan ook steeds van alles 
te beleven. In de hoge sparren rennen en springen vaak de 
eekhoorns achter elkaar aan, dan weer hoor je overal om je 
heen in de lagere sparren de goudhaantjes. De merels hebben 
het hier ook goed naar hun zin, al wordt er geregeld een 
nest leeggehaald door een ekster, vlaamse gaai of eekhoorn. 
Deze zomer maakte onze tamme vrouwtjesmerel zelfs 5x een 
nest met als resultaat l jong. Zelf verloor ze b~ het ge
vecht om haar eerste nest te verdedigen, haar staart en leek 
zo de rest van de zomer op een soort kuiken. Maar daardoor 
konden w~ haar wel goed herkennen! 

De sijsjes komen in de nazomer alle vruchtjes uit de thuja pik
ken, evenals de groenlingen, die ook vaak aan de rozebottels 
zitten. 
Ook hoog in de lucht is van alles te zien, soms een buizerd, 
een paar keer .zelfs een groep van 14 buizerden. 

In het najaar maken we de nestkastjes schoon en sons liggen 
er nog een paar niet uitgekomen eieren in, zoals van de pim
pelmees en de winterkoning. Niet de geloven, dat uit zo'n 
klein eitje een levend wezen kan komen! · 

Dit jaar hadden we nog een b~zondere belevenis. Een postduif 
wilde steeds vr~en met een houtduif en een hok had h~ ook al 
gevonden nl. in het bosuilhok. Maar de houtduif vind het 
niets, maar uiteindel~k deed ze het toch. Ze kon ons wel ho
ren in de tuin, maar niet zien, als ze op de bodem zat te 
broeden. Ze was vresel~k schuw en vloog dan ook steeds weg 
als we in de buurt waren. Er kwam een jong en dat scharrelde 
dan steeds in het hok rond en was gewend aan onze stemmen. 
Het duurde heel lang, voor het jong er eindel~k uit durfde, 
maar was meteen heel tam. Het zag er wat raar uit, geen 

. postduif en geen houtduif, net er tussen in. Helaas hebben 
we hem later nooit meer gezien. 

Wat 1 s avonds betreft: als er geen maan is en een heldere 
lucht kun je prachtig van de sterren genieten (we wonen bui
ten de bebouwde kom). Nu en dan hoor je een bosuil, sons twee, 
die elkaar antwoord geven. Soms in het najaar ook overtrek
kende trekvogels of groepen ganzen. Tot zelfs de vleugelslag 
hoor je dan in de stille nacht. 

Egels hadden we ook, soms met jongen, maar na de drie strenge 
winters hebben we ze nooit meer gezien. 

Ook paddestoelen zien we veel, de merel zat een keer een ge
schubde bundelzwam op te eten! Opeens hadden we dit jaar 
aardsterren in de tuin, prachtig! 

De vlinders bleven dit najaar lang rondvliegen. Op 22/10 een 
dagpauwoog, op 2/ll een koolwitje en op 24/ll zrlfs nog een 
kleine vos, die gauw op een zonnig plekje ging zonnen. 



In september hoorden we vaak de merel zachtjes zingen en ook 
een onbekend geluid uit de hoge sparren. Met de verrekijker 
erbD zagen we dat het zingende kramsvogels waren! 

Padden en kikkers zjjn er ook genoeg, op 1 t laatst weet je 
gewoon, waar ze tegen •t eind van de zomeravond zitten. 

De voorjaarsbloemen waren dit mooie najaar ook in de war: 
er bloeide al van alles: primula, voorjaarsiberis, maagdepalm, 
kerria, doron:icum en een muurbloem! 

Nu het kouder is, komen er weer veel vogels eten zoeken. Zo 
at een roodborstje van een rotte appel en een vlaamse gaai 
schrokte pinda's in de dop in z'n geheel naar binnen, niet 
te geloven! 
Ook pikt de specht van het blok vet en zit de meren rustig 
op de grond alle gevallen stukjes op te eten. 
WD hoeven ons nooit te vervelen in zo'n tuin! 

Mevrouw A.W.Nennie 
Wapenveld. 

V~VE.t< 
Waarneming§_n in en rondom de vijver in eigen__igin. 

Half maart hebben één gewone,Bruine Pad en twee Bruine Kikkers 
hun eieren afgezet in onze vjjver. 
De meeste eieren en larvan zjjn door de Goudvissen en Stekeltjes 
opgegeten. 
Een tiental larven heeft het tot kikkertje gebracht (vooral 
de Bruine Kikker). 

De laatste week van mei liet de Rugstreeppad zich weer horen 
(het geluid ljjkt op het ratelen van de Nachtzwaluw). Dit is 
nu voor het derde jaar dat hjj te horen is bjj onze vjjver. 

Ih de tweede week van juni werden er eieren afgezet in twee 
keer. Er voegde zich nameljjk nog een wjjfje bjj het nog steeds 
(vooral in de nacht) geluid producerende mannetje. 

Doordat we nu wisten, dat Goudvissen graag kikkerlarven lusten, 
werd een deel van de vjjver, nameljjk dat deel waarin de eieren 
van de Rugstreeppad lagen, afgezet met gaas. 
De larven groeiden voorspoedig en eind augustus, begin 
september kropen de padjes op het droge. 
Overal om het huis kwam je de miniatuurpadjes tegen. 
Het grappige ~as, hoe klein ze ook waren, het streepje over 
de rug was al duideljjk te zien. 

R. Heideveld. 

E: I r:. R. E \'( C 1'-\ L A 'Q V E 

V , 1) . B R. U I H E. t< I l<.l< ~ R 



NOGMAALS·. DE KNOPPEQGAL 
Op het artikeltje van de heer W. van Soest in de vorige 
Natuurklanken kwamen twee reacties binnen en wel van Els 
Koopmans-Gromm~ en van Henk Menke. We plaatsten de. laatste, 
d ,·e in feite dezelfde informatie bevat als het eerste. 

Zom~l"'~·ak 
Q.412.Y'c...u.i r-obur-

Redactie. 

-Ma~eik 
QLu.r cu~ cerri!> 

IN DE WINTER MANNEN NIET NODIG!! 
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Wout van Soest schreef in het vorige nummer een artikeltje 
over de galletjes die h~ op de kapjes van de eikels van de 
Zomereik vond. Hij determineerde ze als Knoppergallen (Andricus 
quercus-calicis). Er bleven nog wat vragen over en de redactie 
vroeg om commentaar. 

Het artikeltje wekte b~ m~ een oude herinnering. Tientallen 
jaren geleden leidde de heer Vogel, de enthousiaste voorzitter 
van de afdeling Apeldoorn, voor ons een excursie in het Korrink
lUk Park van Het Loo. We vonden toen ook galletjes op eikel
dopjes en Vogel-vertelde er het een en ander van. Het betrof 
de gallet jes van een gal we,ap die voor zijn levenscyclus t w e e 
boomsoorten als gastheer ~~bruikte: de Zomereik en de Moseik. 
Jaren later vond ik het gallet je nog eens, bij de Leemkuil in 
Epe, waar ook Moseiken zUn aangeplant. 
En nu gaf Wout van Soest door in ~ijn artikeltje de Moseik te 
noemen zonder van de samenhang op de hoogte te zijn, me de 
sleutel tpt die herinnering! 

Een half uurtje speuren in het voortreffel~ke Gallenboek van 
de KNNV completeerde de paar dingen die ik me herinnerde tot 
een (bijna) compleet verhaal. Dat volgt hieronder. 

Er zijn tientallen soorten galwespen, die gallen op Zomereiken 
vormen. Ze kennen allemaal generatiewisseling. Een voorbeeld 
is de Aar d a p p e 1 ga 1 (Biorhiza pallida). Deze grote, 
knolvormige bleekgele gallen z.i tten aan de toppen van jonge 
takjes. Ze ontstaan in de voorzomer. In juni komen daaruit 
mannel~ke ~n vrouwel~ke wespjes. De vrouwtjes leggen na be
vruchting eieren in de (~~njarige) wortels van de eik. Daar
uit ont~ikkelen zich langzaam groeiende k~ikkervormige gallen. 
E~n of twee winters later komen daaruit weer volwassen wespen, 
maar het zijn ditmaal alleen vrouwelijke e'xemplare:Q en ze heb
ben geen vleugels. 



Ze kruipen langs. de stam omhoog en leggen eitjes in de blad
knoppen. Daaruit ontstaan in het voorjaar weer de opvallende 
Aardappelgallen. 

Bij onze Knoppergal heeft dezelfde generatiewisseling plaats, 
maar- en dat is het bljzondere - op twee verschillende eike
soorten. Ook de keus van de plantedelen waarop de gallen zich 
ontwikkelen is nogal opmerkelljk. 

K~OPPERGAL· 
OP €.li<E.L 

De uitsluitend vrQuwelljke generatie zet haar 
eieren in het voorjaar namelljk af in de onrljpe 
m e e l d r a d e n van de bloeisels van de 
Moseik! Meeldraden hebben maar een kort leven 
en de galletjes komen al in juni uit en leveren 
zowel mannelljke als vrouwelljke wespjes op. 
In deze geslachtelljke generatie worden de 
vrouwtjes wel bevrucht en deze leggen hun eitjes 
in de kapjes van de jonge zomer-eikels. 
In het najaar, tegen de tljd dat de eikels af
vallen, zljn de galletjes volgroeid. 

De vraag die blljft is, hoe de larven overwinteren. Volgens 
het Gallenboek vliegt de uitsluitend vrouwelljke generatie, 
die dus de eitjes in de meeldraden legt, in maart uit. De 
larven zouden dan in hun gallen op de afgevallen eikeldopjes 
overwinteren. 
Maar Wout van Soest vond geen larven in die dopjes! Sommige 
vertoonden een opening, wat erop zou wljzen dat de galwesp in 
1 t najaar uitvliegt - als ze tenminste vleugels heeft. Maar 
waar overwintert ze dan? Een proef op de som zou zljn een paar 
galletjes in de tuin te bewaren en te kljken wat er in 't voor
jaar gebeurt. 

Van al die eike-galwespen met generatiewisseling zljn er maar 
een paar die daarblj ook nog van boomsoort veranderen - en de 
andere boom is altljd de Moseik. 

Het Gallenboek, dat ik voor dit artikeltje gebruikte is een 
heel praktisch boek voor ieder die nieuwsgierig is naar de 
gallen die hlj af en toe vindt. 
Het boek gaat uit van de plantesoort waarop de gal groeit. 
En per plant is het aantal soorten gallen meestal maar klein, 
zodat, zeker van de opvallende soorten, de naam van de ver
wekker gemakkelljk te vinden is. 

Henk Menke. 

oJA'J:' IK ZOU WILLEN .. ... 

Wat ik zou willen, is het croen van bonen, 
De zang vs.n VOiy:;ls, en de gloed van zon; 
;Nat ik zou willen, is als planten dromen, 
En als ik dorst heb, drinken aé:J.n een bron. 

Nat ik z.ou willen, is de geur van linden 
De vlucht van vlinders en de rust van mos; 
~at ik zou willen, is de stilte vinden, 
Die onbekommerd maakt en zacht en los. 

Wat ik zou willen, is het niet meer weten 
Van stad en straten, van der mensen taal; 
Wat ik zou willen, is in al-vergeten 
Gel:üdüg zijn als in een oud verhaal. 

K.H.R.de Josselin de Jong. 



Stiltegebieden 

Srilcegebieden zijn gebieden van minstens 
enkele vierkante kilomerers groot waar de 
geluidbelasring die doormenselijke activiteit 
wordt veroorzaakt w laag is, dar de natuur
lijke geluiden nier of nauwelijks worden ver
stoord. Vaak zijn dit naruurgebieden of 
agrarische gebieden met een grote naruur
werenschappelijke waarde. De Wet geluid
hinder kent "verplichte" (door her Rijk 
aangewezen) en "niet verplichte" stiltegebie
den. Verpli~hre stiltegebieden zijn onder an
dere beschermde (sraars)naruurmonumen
ren, warergebieden die van be"lang zijn voor 
bijvoorbeeld trekvogels en gebieden die zijn 
aangewezen als narionale parken. 

Niet verplichte stiltegebieden zijn de andere 
gebieden die aan de omschrijving vansrilre
gebieden voldoen en worden door de provin
cie aangewezen. 

De provincieGeldeeland heeft in 1986 een ln
venrarisarienora Stiltegebieden uitgebracht 
waarin in een overzicht wordt gegeven van 
mogelijk aan re wijzen stiltegebieden. De 
nota bevat de resultaten van onderzoek naar 
stilleen nier stille waardevolle gebieden. Her 
voorsrel van de provincie is om nu eerstvoor 5 
wettelijkverplichte gebieden en voor 3 proef
gebieden de aanwijzingsprocedure re door
lopen. 
De realisering en insrandhouding van stilre
gebieden zal alleen succesvol kunnen zijn, als 
met de betrokken gemeenren overeensrem
ming besraat over het te volgen beleid." Een 
belangrijk deel daarvan moet immers op ge-
· meentelijk niveau worden geconcretiseerd. 
Voordat de stiltegebieden worden vastge
sreld,kri jgende gemeenren de gelegenheid te 
reageren op de provinciale plannen. In de loop 
van 1990 worden inspraak- en bezwarenpro
cedures gehouden. De provincie is van plan 
om voor 8 gebieden in Gelderland een begin 
te maken met de opstelling van een pro
gramma. Twee van deze gebieden liggen in 
hetNationaal Landschap Veluwe. Her zijn de 

stiltegebieden Noordoost- en Zuidoost-Ve-
luwe. · 

Het voorgesrelde stiltegebied op de Noord
oost-Veluwe bestaatvooreen belangrijk deel 
uit de bos- en naruurgebieden in de gemeen
ren Heerde, Epe en Apeldoorn. Her stilte
gebiedopde Zuidoost-V eluweomvar globaal 
een groot deel van de bos- en natuurgebieden 
van Apeldoorn, Brummen, Rheden en Arn
hem. 
Deze keuze is gebaseerd op de bijzondere 
natuurlijke waarden van her NationaalLand
schap V el uwe en probeert zoveelmogelijkaan 
te sluiten op de gewenste ontwikkelingen w

als die in de integrale deelplannen voor her 
Narionaal Landschap Veluwe staan. Aan
wijzing van stiltegebieden is een instrument 
om verdergaandeverstoring re voorkomen en 
om bestaande overlast terug te dringen. Dit 
komt ook de rustige vormen van recreatie ten 

. goede. 

Ve.lt..~ws 'Bu l~t.b·,.., d e..C:.'&g 
(l'ro\1. Gelderlctnc4) 

VOORGESTELDE STILTEGEBIEDEN BINNEN HET 

NATIONAAL LANDSCHAP VELUWE 

Nationaal Landschap Veluwe 

Globale begrenzing stiltegebieden 

Ede en Barneveld komen om in mest 
Uit een in het blad "Boerderij" gepubliceerd 
overzicht blijkt dat de Gelderse gemeenten Ede en 
Barneveld tot de 5 meest met dierlijke mest 
vervuilende gemeenten van Nederland behoren. 
In Ede werd in 1988 meer dan 3 miljoen kilo fosfaat 
teveel geproduceerd en in de gemeente 
Barneveld 2,4 miljoen kilo. Landelijk koploper van 
deze zwarte lijst is de Limburgse gemeente Venray 
met een overschot van 4 miljoen kilo. 
De overheid gedoogt deze vervuiling om de 
bedrijven de tijd te geven om zich aan te passen 
aan de vereiste milieu-normen. In de Gelderse 
Vallei heeft het Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening en Milieu een regionaal saneringsproject 
van start geholpen, waarbij de agrarische 
streekbewoners zelf, met financiële en kennis
steun van de overheid, uitgedaagd worden om tot 
oplossingen te komen. 
Kijken we echter naar het tempo waarin de 
vervuiling teruggedrongen wordt enerzijds, en 
naar van de mate van schade aan natuur en milieu 
anderzijds, dan moet er heel snel veel meer 
gebeuren. We schreven het al eerder: als 
samenleving en als consumenten profiteren we in 
grote meerderheid van vlees en vleeswaren die "te 
goedkoop" zijn, omdat een belangrijk deel van de 
vereiste milieuzorg bij de produktie nagelaten en 
dus afgewenteld mag worden op wilde planten en 
dieren, en op de generaties die na ons komen en 
zo een vuilnisbelt erven. 

Want in doorsnee eten we in Nederland twee 
keer zoveel vlees als goed is voor onze 
gezondheid en houden we ook twee keer zoveel 
koeien, varkens en kippen als ons milieu en onze 
natuur kunnen verdragen. 



J VE.1<~ MlL\lUlORG EPE 

een droevig verhaal: I. 

Nfrl V~§§[l§[ ~ftfNJ bO~G? 
Hoe was het ook al weer? Door de zeer snelle ontwikkelingen 
in dit gebied en de zeer lakse houding van de gemeente Epe in
zake het Wisselsche Veen ben ik de laatste drie weken niet 
meer door het veen gelopen. Zondag 19 november, een pracht 
dag om te wandelen; ik kon het niet over mDn hart krDgen om 
het Wisselsche Veen in te gaan: mDn hele dag zou weer ver
pest ZDn. Om met een goed humeur op de Tongerense Hei te ko
men ben ik maar via het Pollensche Veen gelopen. Hier zag ik 
echter ook al heel wat maisvelden en allemaal in het stroom
gebied van de beek. Het begin van de beek ontstaat zelf in 
een maisveld, geen wonder dat het oppervlaktewater vanuit de 
kwel eutrofieert. 

Omdat ik een stukj'e zou schrijven over de laatste stand van za
ken in het Wisselsche Veen moest ik het gebied weer in. In 
de krant heeft U kunnen lezen dat ca. 15 ha schraal nat gras
land is diepgeploegd, ontgönnen, ge~galiseerd en ontwaterd, 
ca. 2 ha was het laatste perceel dat helemaal vol stond met 
Dotterbloemen, dit is voorgoed weg. In het bestemmingsplan 
staa.t dat genoemde werkzaamheden aan een aanlegvergunning 
ZDn gebonden. B&W hebben echter toestemming verleend zonder 
vergunning. Men had echter belanghebbende 14 dagen de tDd moe
ten geven om te reageren, dit is niet gebeurd. Men had ad
vies moeten inwinnen bU de Provincie, dit is niet gebeurd. 

In het bestemmingsplan staat het gebied vermeld als land
schappelDk en natuurwetenschappelDk zeer waardevol. Tot op 
heden betreft het nog steeds een papieren regel. Het College 
van B&W ziet tot op heden geen enkele noodzaak om deze waarden 
binnen de gemeente Epe ook daadwerkelDk te handhaven. Er 
wordt vooral door wethouder Prins zeer laconiek gedaan over 
de waarden in o.a. het Wisselsche Veen. HD noemt de weilandjes 
verwaarloosd en ze moet~n hoognodig weer worden opgeknapt. 
Wethouder Prins is echter niet de enige. Sinds kort vindt ook 
het Landbouwschap dat het gehele gebied tussen Heerde en Apel
doorn hoognodig op de schop moet. Voor de boeren betekent dit 
een gemiddelde rendementsverbetering van ca. f.lOO.-/ha per 
jaar. Indien men in relatienotagebieden een beheersvergoeding 
afsluit, komt men gemiddeld op een vergoeding van zo'n 
f. 800.-/ha per jaar. Door het Centrum Landbouw en Milieu is 
berekend dat er geen achteruitgang is qua opbrengst van per
celen die onder een beheersvergoeding vallen. Wat wil je als 
boer nog meer: je hoeft niets te doen alleen je handtekening 
te zetten en je steekt zo ca. f. 800.- in je zak. Als boeren
organisaties zou ik dan ervoor pleiten om zoveel mogelDk 
grond onder de relatienota te brengen. 

Wat het Wisselsche Veen betreft, wordt op hoog niveau bD de 
Provincie over het gemeentebeleid van Epe gedebateerd, Wat 
daar uit gaat komen is nog onbekend. Milieuzorg is toch weer 
van plan middels een AROB-procedure de in october 1989 uitge
voerde werkzaamheden voor zover als nog mogelDk is, terug te 
draaien. Milieu zorg Epe. 
depo/fttèk b~sli.sl! zie Ot'Jk pag. J9 



Vereniging Milieuzorg gemeente Epe 

secretariaat: Officiersweg 50, 8162 ED Epe, tel. 05780-21129 
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F 0 R U ~ D I S C U S S I E 

Binnen onze gemeente z~n veel ambtenaren van goede wil en in
zet voor het behoud van het Eper natuur-m.ilieu .. landschap. 
Maar hoe zit het met de politiek? Wil deze•echt een vuist ma
ken om de laatste restjes te behouden voor het nageslacht? 
Vaak, vooral voor de verkiezingen, beloven ze gouden bergen, 
wat vaak overbl~ft is een handjevol zand. 

Gaat dat deze keer ook zo gebeuren of kunnen we de politiek 
vanaf 1990 omkr~gen? 
Om hier wat duidel~kheid in te kr~gen hebben de Stichting tot 
behoud van de Veluwse beken en sprengen- de K.N.N.V. en 
Milieuzorg Epe gezamenl~k een forumdiscussieavond georganiseerd 
en: wel op DINSDAG 13 MAART 1990 in de Bezenbrink te Ernst, 
aanvang 20.00 uur. 

De avond zit als volgt in elkaar: In het forum nemen plaats 
~~n afgevaardigde van elke politieke part~ in Epe. 
Deze kr~gen elk 10 minuten de t~d om hun natuur-milieu para
graaf uit het verkiezingsprogramma toe te lichten. 

Na de pauze kunnen schriftel~k, eventueel mondeling toegelicht, 
vragen worden gesteld aan het forum. Indien er.dus nu vragen 
b~ U opkomen, bewaar ze en stel ze aan het forum. 

De hele avond zal worden opgenomen, zodat later de politici 
aan hun uitspraken gehouden kunnen worden. 

De avond wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Milieu
groep Noord-Oost Veluwe, dht J. van Zellem. 

Help deze avond tot een succes te maken en komt allen!! 

Voor inlichtingen en/of suggesties: 
Ad Schoutens. 
tel 05780-20543· 

de doturn ct/ qenofeercl?--.... !Jmaori / 



STICHTING TOT BEHOUD VAN DE 

VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN 
\0 - J Al<\ C J U BI LE.U t1 

Stichting tot Behoud van de Veluwse_§QrengQn en Beken bestaat 
l 0 J.ê:a!:..!.. 

Qntst.§§lli. 
Het is dit najaar 10 jaar geleden, dat de Stichting tot Behoud 
van de Veluwse Sprengen en Beken werd opgericht. Het verlies 
van de economische betekenis van sprengebaken - die eeuwenlang 
waterkracht hadden geleverd voor talloze watermolens op de Ve
luwe - was de oorzaak, dat onderhoud niet of nauwel~ks meer 
gepleegd werd. De waterstroom stagneerde, de beken slibden 
dicht en werden langzamerhand onaantrekkel~k, zowel voor het 
oog, als voor de planten en dieren die erin leefden. 

Doelstelling van de Stichting is: "Het in stand houden van de 
Veluwse sprengen en beken en zo mogel~k het terugbreng~n ervan 
in de oorsp~onkel~ke vorm, met als belangr~kste kenmerken de 
loop van het water, de zuiverheid van het water, de r~kdom van 
flora en fauna in het water en langs de oever en het landschap, 
dit alles door e-en goed beheer". Het vignet symboliseert de 
cultuur én de natuurhistorie: het waterrad met de IJsvogel. 

Doordat het mogel~k bleek gedurende twee jaar (o.a. uit de 
werkverruimende maatregel) geld aan te boren voor een coÖrdi
nator, konden t/m 1983 allerhande activiteiten worden onderno
men: opknapbeurten van beken, zowel in aangenomen werk, als 
met vr~willigers, educatief werk, zoals het geven van cursussen, 
lezingen, themaweken op scholen, het opzetten van een tentoon
stelling, uitgeven van publicaties, het houden van excursies 
etc. Ook werden planologische zaken in de gaten gehouden. 

Wat.§l:sch~lli_ 
In 1984 werd het waterschap Oost-Veluwe ingesteld, begin 1985 
volgde het waterschap Noord-Veluwe. De waterschappen kregen 
het beheer en onderhoud van sprengen en beken te behartigen. 
Mede op aandringen van de "Bekenstichting" kwam er in het 
Waterschapsreglement een nieuw artikel, dat inhield, dát b~ 
beken de 11 status quo" gehandhaafd moest blijven, totdat voor 
de afzonderl~ke~ beken een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd 
heers- en ondershoudsplan voorhanden was. 
De Stichting richtte nu haar aandacht meer op planologische 
activiteiten en op educatie. Er is derhalve een "Commissie 
Plannen" en een "Commissie Voorlichting en Redactie" ingesteld. 
De Stichting heeft zitting in de twee begeleidingsgroepen van 
de waterschappen, die de planvorming aldaar begeleiden. 

Beken in eigendom. 
Inmiddels is er een "dochterorganisatie" in het leven geroepen: 
de Stichting tot Beheer van de Veluwse Sprengen en Beken". 
Deze stichting heeft ten doel beken in eigendom te verwerven. 
Het verwerven van beken in eigendom biedt de stichting een iets 
steviger uitgangspositie om eventuele aantastingen tegen te 
kunnen gaan. 

De toe komst. 

be-

De stichting zal in de toekomst in toenemende mate aandacht be
steden aan de beek in samenhang met het beekdal, de overbemesting 
van beekdalen en het gevaar van de verdroging en aantasting 

\; 



van de kwelzones. In het Natuurbeleidsplan worden beken en 
beekdalen als belangr~ke bouwstenen voor de ecologische 
hoofdstructuur van Nederland aangemerkt, omdat ze zeer hoge 
waarden herbergen en natuurl~ke verbindingswegen in het land
schap vormen. Vermindering van mestbelasting en het voorkomen 
van ingrepen in de waterhui_shouding zijn voorwaarden om die 
waarden te bêhouden. Een voorbeeld is het dal van de Smallertse 
Beek. -

Bureau. 
A~deze activiteiten vergen natuurl~k ook het nodige bureau
werk. Gelukkig kreeg het 'stichtingsbestuur assistentie van een 
administratief medewerkster via het Eper Banenplan. De stich
ting werkt dus uitsluitend met vr~willigers. 
Het bureau is sinds de oprichting gevestigd op Sprengenkamp
weg 4, 8171 RL Vaassen, tel. 05788-1919. Nieuwe donateurs kun
nen ~ich daar telefonisch of schriftelijk aanmelden (donatie 
minimaal f. 20.- per jaar). Ook zijn daar· publicaties te bestel
len o.a. het prachtige lustrumboek "Sprengen en beken van de 
Veluwe, een Geschiedenis" à f. 9.50 (inc. portokosten), 

Zoals gedeputeerde Mevrouw C. Stigter het verwoordde bij de 
opening van de lustrumtentoonstelling "Sprengen en Beken van 
de Veluwe, een geschiedenis" te Arnhem op 28 oktober j.l.: 
"Ik hoop, dat de stichting in de toekomst op dezelfde stimu
lerende en zeer aanhoudende wijze als in de afgelopen 10 jaar 
haar bijdrage blijft lev.eren aan de instandhouding van sprengen 
en beken op de Veluwe,zodat verzekerd is, dat het water in de 
beken - dat overigehs schoon moet worden - bl~ft stromen en 
het waterrad blijft draaien". 

C'Rorc= Gf;"LË 
\..c \V ut. Sr .A-""2-"l 

)ec. l g ''·9 lex. vli..e~T·ncl hoven beek !1oofdst,..../~3'"'R.!·pr .. 'er;:, ·~,c 3;Ltke"' 

----. :1 :! _·,11 . ..,se•1o ooer 

l ex. '~[)e 

~ekra~~de ~ardster Veel fra~j~ ex., tu~n Loola~n, ~'eldo~rn 



GE 

De juistheidvan de waarnemingen is voor de verantwoording van 
de waarnemers, dat waren: 
Agn~s Herw~ljer-Smit=AHS, Mevr.Schuppers= Schu, Babatte Elsinghorst= 
BE, Rudie Heidevels= RH, Henk van Woerden= HvW, B.Koetsier= BKts, 
Els Koopmans-Gromme= EKG, Pier Groen= PG, Frans Bosch=FB, J.v.Dalen= 
JD , Mevr. Lodder= Lo, Egbert de Boer= EB, Wim v.Waveren Hogervorst= 
vWH, Suzan Remmelts= SR, Rowan Koster= RK, Wanda Smit= WS, Hr Mentink= 
Me, Hr Scheurkogel= Sch, Hr Wiersema= Wi, Mevr. Rljkman= Rlj. 

Deze keer valt op dat er weer veel IJsvogels zljn gezien. Deze hebben 
zich kennelljk hersteld van de strenge winter van drie jaar geleden. 
Ook het aantal Goudvinken is opvallend. 
De mei-waarneming van een Grauwe Klauwier is uitzonderlljk te noemen! 

'ti 

VOGE.U 
Aalscholver 
24/11' 89 grote troepen Welsum. HK 

Beflijster 
20/10'89 t ex.Tongeren Epe. JD 

Blauwe Kiekendief 
2/10+28/10 ,jr + ~ Schietterrein 
+ 2/12 1 89 Heerde. BKts 

Bokje 

26/11'89 Rauwenhoffweg Epe. RK 
Bonte Kraai 

24/11 1 89 Welsum, RK 
Brilduikg 
19/ 2 1 90 'paartje,Worperhank. RH 
12/10 '89 6 d'+ ll 'I. Heerderstrand.EB 
l9/lq'89 6 ~ Heeiderstrand. EB 

Canadese Gans 

12/ 2'90 
Casarea 

l/11 1 89 
27/12'89 
Do daar_§_ 

10/10 1 89 
19/10'89 
14/11'89 
Goudplevier 

16 ex. Marlerdijk. EH 

Heerderstrand. BKts 
Marlerwaarden. FB 

l ex. Welsum. RK 
3 ex. Heerderstrand. EB 
l ex. Terwolde. RK 

l/10'89 100 ex.Wapenveld. RH 
Gogdvin,!s 
oct.'89 
25/12'89 
3/10 '89 

12/12'89 
26/12'89 

div.tuinen Epe. ARS 
tuin Molenweg Epe.WS 
Epe. RK 
Epe. RK 
Epe. RK 

Grauwe Klauwier 
22/ 5'89 vangt kikker uit sloot. 

Wapenveld. RH 

Groenpootruiter 

29/11 1 89 troepje, Terwolde. RK 
Grote Lijster 

16/ 9'89 15 ex. Schietterrein 
Heerde. BKts 

Grote Gele Kwikstaart 

2/ 4'89 Hec;rde-Oost. RH 

Grote Zaagbek 

25/11.'89 16 ex. Welsumerhank. BKts 

Grote Zilverreiger 
15/11 1 89 Terwolde,IJssel, RK 

Houtsnip 

31/10 '89 

28/10'89 
4/11'89 
5/11'89 
5/11'89 

27/11'89 
Klapekster 

7/10'89 
26/11'89 
30/11'89 

l ex. ontgrondings
plas Tongeren. JD 
Epe. RK 
Mo.tketel,Niersen. HvW 
2 ex. Welna. FB 
Epe. RK 
l ex.Petrea,Wapenveld.Schu 

Schietterrein Heerde.~Kts 
Het Hattem,Vaassen. E3 
Oosthoek Tongerense 
Heide. RK 

nov.dec. l ex.Tongerense Heide.FB 

Kleine Bo.n..te SP.echt 
28/ 3'89 RMD-gebouw Heerde. R~ 

Kraanvogel 

8/ 9'89 19.00 uur 3 ex. boven 
Heerde. BKts 

Mandari,jneend 
27/12 1 89 15 ex. Visvijvers Venz.v'.'IH 

Middelste Zaagbek 
24/11 1 89 enige ex.in Welsum. R~ 

lliilgans 

27/12'89 39 ex.Marlerwaarden. ~3 

\, 



Oeverloper 

25/11'89 
Patrijs 

19/ 9'89 
Pestvogel 

4/12'89 

Raaf 
7/10'89 

14/10 '89+ 
11/11'89+ 

8/12'89 
5/11'89 

Smient 

29/10'89 
24/11'89 

Sperw§.t 
20/11'89 
Steenuil 
juni/juli 

'89 

Tafeleend 

19/11'89 
Tapuit 

4/ 9'89 
Watersnip 

7/10'89 
29/11'89 
30/11'89 
l/12'89 

IJsvogel 

7/11'89 

nov. 
27/12'89 
nov/dec. 

? 

Welsumerhank. BKts 

koppel, Oene. RK 

l ex.tuin school a.d. 
Haverkamp Epe. Lo 

Welna, Epe. RK 

Schietterrein Heerde. 
BKts 

2 ex. Tongerense Heide FB 

500 ex.Marlerwaarden. BH 
troepje mi.oefent. 
Welsum. RK ~,.. 

Epe. JD ~- _ _.. 

2 nesten,elk 4 jongen. 
Brandweg Heerde. RH 

39 ex. Heerderstrand. EB 

l ex. Nijbroek. RK 

Heide Welna. RK 
2 ex. Epe. RK 
l ex. Epe. RK 
l ex. Epe. RK 

l ex. bsek Emmalaan 
Vaassen. ME ?1 
l ex. V .M.I. Rij 
l ex. Visvijvers Venz. vWH 
geregeld. vaak 2ex. tuin
vijver Oranjeweg Emst.Wi 
enkele malen l ex.,één 
keer 2 ex. Beek Wissel. 
Land v. Jonker. Sch. 

Nagekomen waarnemingen: 
Kl kt (zi~ool(nol';jpoq.'-{1) ape s er · 

eind dec. Heide Gort el. . 
R. van Zellem. 

Nachtzwaluw 

1989 en voorgaande jaren 
Haelberg/Zuidweg. 
Hr Rempt 

IJsvogel 

jan. 1 90 Rank Veessen, via 
Hr Rempt -

RiQgslang 

? Populierenbos,Heerde-O.Pc~ 
Rugstre.ê.Q.Pad 

voorjaar l paartje tuinvijver 
Heerde-Oost. RH 

WII4RIYEY111'/~ê.t( 1'1AA1U I APRIL. NI< 

1'/ltlfR. ë ./tOoPI'1A/'IS 8 Dl1tïEI?I>PJ.. I 
~Pé.. 4>!" J&cJ -12oà'J 

PLA !'I TEN 
Boekweit 

l/10'89 Papenstraat,Epe. SR 

Hazelaar 

20/12'89 in bloei, Epe. EKG 
Kattedoorn 

6/ 9'89 IJsseldijk, Terwolde. RK 
Leverbloempje 

r.ov. '89 in bloei, Epe. EKG 

J N5 E.C.T E.N 
Avondrood 

zomer 1 89 Heerde. RH 
Citroenvlinder-

12/11'89 Zeer laat in 't jaar. JD 
Duinparelmoervlinder 

8/ 6. 1 89 l ex. bosrand Heerder
strand. BKts 

Eikepag_§. 

juni'89 
22/ 7'89 
21/ 8 1 89 

tuin Wapenveld. BE 
tuin Wapenveld. BKts 
dorp Heerde. BKts 

Grote Beervlinder 

zomer 1 89 Heerde-Oost. RH 
Rood Weeskind 

zomer'89 Heerde-Oost. RH 
Ligusterpijlstaart . 

zomer 1 89 Heerde-Oost. RH 
Lindepijlstaart 

zomer'89 Heerde-Oost. RH 
Groot Koolwitje 

7/12'89 tuin Heerde. OS 

Vlinde!:..§.~gemeenl 

16/ 7'89 meer dan 200 ex.tegelijk! 
In de luwte langs IJssel
dijk tegenover Fortmond. 
Windkracht 6. BKts 

soorten: ca.lOO ex. Gr.Koolwitje 
ca.50 ex.Kl.geaderd Witje 

2 ex.Kleine Vos 
l ex.Atalanta 
2 ex.Icarusblauwtje 
4 ex. Koevinkje 
4 ex.Bont Zandoogje 
4 ex.Landkaartje 
3 ex.Kl. Vuurvlinder 

ca.50 ex.Knollewitje 

ZOOGDJ~'REN 
Bunzing 

18/ 2'89 Nestingang Wolbertsdijk 
Wapenveld. RH 

Dwergmuis 

71 9'89 l nestje,braamstruiken. 
Wolbertsd~ik, Heerde-0. R::": 

Edelhert 

2/12'89 2 hinden,Schietterrein 
Heerde. BKts 

Hermelijn 

? 

Vos 
Heerde-Oost. RH 

29/ 5'89 2 ex. Brandweg Heerde-O.?H 
Wezel 

8/ 5'89 l ex. Wapenveld-0. RH 


