
. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging f~_t;~- · 
-~-- ... , .. 

Opgericht 27 december 1901 te Amsterdam : 1 '-~ ; 

-·-~--~ \{öj,f,j;;,~;.t~,."· . i~·~:: 

z 
~ veren1g1ng 
voor veldbiologie 

~~~ .. ~~ JJ~~~ 
W[[b[Q)~O©~©~O~ 

Af DE.LING (P[_HEERDE. 

., 

fii' 

'i :~ 



D\E. U NODIG KU 

REDACTIE NATUURKLANKEN 

Pier Groen Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen 
Mw.Els Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1,8162 AW Epe 
Wim Bijlsma, Ballastputweg 9, 8162 EN Epe 
Mw.Idske Mulder Norelholtweg 9, 8161 NA Epe 
Mw.Agnès Herweijer-Smit,Pelzerpark 3, 8162 GA Epe 
Mw.Mick Haselhoff-Marsman,Belvédèreweg 3,8161AW Epe 

BESTUUR 
Voorzitter Vacant 
le secretaris Henk van Woerden (Correspondentie + 

exc.) Vuurdoornstraat 104, 8171 XH 
Vaassen 

2e secretaris : Wim Bijlsma (notulen + pers) 
Ballastputweg 9, 8162 EN Epe 

Penningmeester: Mw. Idske Mulder 
+ leden adm. Norelholtweg 9, 8161 NA Epe 
Leden Mw. Yvonne Roelants 

Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen 
Mw. Marianne Faber 
Officiersweg 127, 8162 NR Epe 
Jan Hofstede 
Hindenhoek 4, 8172 AC Vaassen 

Tel. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

05788- 3849 
05780-12083 
057 80-14482 
05780-20640 
05780-13703 
05780-21410 

05788- 5390 

05780-14482 

05780-20640 

05788- 1919 

05780-27167 

05788- 3187 

CONTRIBUTIE F. 35.00 per jaar. Huisgenootleden F. 10.00 per jaar 
Rekening van de penningmeester: 
Postbank: 989945 
ABN Apeldoorn 53 13 41 542 
beide tnv KNNV Epe/Heerde 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VOOR 1 NOVEMBER VAN HET LOPENDE LIDMAATSCRAPSJAAR 

Tekenwerk 

Typewerk 
Lay out 
Druk 
Voorpagina 

Els Koopmans-Grommé, Inecka Stuve, 
Frans Bosch, Marius Kolvoort. 
Agnès Herweijer-Smit. 
Redactie. 
Roel Pannekoek. 
Els Koopmans-Grommé. 

VO OP. ""-1 E.R K Gr~ Qf_?. ê.'D. 2\\:. B\t\t'IE..N \1< A 1'\T AC \Hf. ROnSLAG 



INHOUD 

1.. Inhoud 
2. 
3. 
8. 
9. 

11. 

12. 

14. 
18. 

19 • 
23. 

26. 

32. 
34. 
35. 
36. 

42. 

43. 
44-

45. 
47. 
48. 

49. 

Voorwoord 
Programma 
Stuurpraat 
KNNV - 90 jaar Veldbiologie 
In m~n tuin gezien:Goudl~ster 
Copy volgende nummer 
Veranderingen in de redactie 
Wie zagen ze het allereerst? 
(Zomervogels 1990) 
De bloemen van de baan 
Wat in januari bloeide (oproep) 
Knotwilgjes 

. Nachtvlinders in 1990 
Paddestoelen op houtschilfers 
in de plantsoenen van Epe 
Vleermuizen-inventarisatie 
1988-1990 
Het Kievitaveld 
Knipsels 
Dagvlindermonitoring 
Een en dertig soorten Dag
vlinders in 1990 
Een storingsplant (Breedbla
dige wespenorchis) 
De Plantenwerkgroep in 1990 
Bibliotheeknieuws 
Op een Wielewaal (gedichtje) 
Waargenomen 
De Werkgroepen 
Formulier voor eerste waarne
ming vlinders 
Vierhouten: Oproep Beeldende 
Kunst/Muziek 

B.v.Woerden 
Bestuur 
Bestuur 
Els Koopmans-Grommé 

Redactie 

Wim v.Waveren Hogervor~t 

Henk Menke 
Redactie 
Redactie 
Henk van Woerden 

Albert Sieders 

Frans Bosch 
Wim v.Waveren Hogervorst 
Pier Groen 
Babbette Elsinghorst 

Els Koopmans-Grommé 

Henk Menke 

Kees Stip 
Inecka Stuve 

Hoofdbestuur. 



2. VEilEN \Gl NG- VOOR \'E..LD~\OLO<;\E.: \-<.N .t..J.V. tPl .HtlRDE 

I Wdtlfl!:JJ(U)~~lL~WU(tW ~ 
..JANUAR.Ue . ."&RUA'R\ '9\ 

VOOR~OOQD 

In het jaar 1991 viert onze afdeling haar negende lustrum, het 
is namelDk 45 iaar geleden dat de afdeling Epe/Heerde van de 
K.N.N.V. werd opgericht. 
Maar het nieuwe jaar zal vooral in.het teken staan van het 
90-jarig jubileum van de KoninklDke Nederlandse Natuurhistori
sche Vereniging. 
Een aantal van onze dit jaar te houden activiteiten zal dan 
ook inspelen op het landelDk ju~ileumjaar. 

Toen in 1901 de eerste stappen werden genomen tot de oprichting 
van onze Vereniging, waren woorden als milieuvervuiling, zure 
regen, vermesting enz. nog niet ui tg'evonden. 
Helaas worden we tegenwoordig vrDwel dagelDks met deze termen 
geconfronteerd. Gelukkig is er de laatste jaren sprake van 
een geleidelijke ommekeer en wordt er in steed.s bredere kring 
ingezien dat we zo niet verder kunnen gaan. 

Ook in de komende jaren kan de K.N.N.V. bDdragen aan een ver
dere bewustwording van de noodzaak dat bepaalde ontwikkelingen 
moeten worden omgebogen. Er moet worden gestreeft naar behoud, 
maar ook herstel van natuur en landschap. Dit kan door onder
zoek en studie, het hoofddoel van de K.N.N.y.maar ook door het 
signaleren van zaken die een bedreiging vormen voor het milieu. 

De verschillende afdelingen kunnen daar op hun eigen WDZe een 
bDdrage aan leveren. 
Zoals gebruikelDk vindt U in dit eerste nummer van het jaar, 
verslagen van onderzoeken, die in het afgelopen jaar werden 
gedaan. 
Misschien is het voor sommige lezers een aansporing om bepaal
de bevindingen eens~op papier te zetten, maar het kan ook 
aanleiding ZDn om zich eens verder te verdiepen in een bepaald 
onderdeel van de natuur om ons heen. Er ZDn in onzè omgeving 
genoeg onderwerpen voorhanden. Verder is er natuurlDk de moge
lDkheid.om U aan te sluiten bD één van de werkgroepen, om ge
zamenlDk de kennis over een bepaald onderwerp te vergroten. 

Voorts nog een onderwerp dat de laatste jaren (helaas) regel
matig aan de orde is geweest: de aanhoudende problemen met 
,_~+~pkking tot het aantal bestuursleden. 

~oeten we het zonder Voorzitter stellen, daarnaast 
~~de voorjaar twee bestuursleden aftredenddie 

~~ieuw herkiesbaar stellen. Hierdoor worden 
)t nagestreefde aantal van 7 bestuursleden, 
:onfronteerd met 3 vacatures. Uiteraard · 
3men met de taakver deling binnen)het 'best uur. 
~akelDk dat een aantal leden bereid wordt 
cje bestuurswerk op zich te nemen. 

[gezellige) vergaderingen per jaar en zeker 
3tuur, een echt wel meevallende portie 
venstaande aanleiding om U voor de jaarver-
8Ven als candidaat, of ons een tip te geven 
dat en. 

U allen een goed en voorspoedig 1991 toe te 

Henk van Woerden. 
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maandag GEZAMENLIJKE AVOND VAN~INSECTENWERKGROEP EN DE PLANTEN 
21 januari WERKGROEP 

donderdag 
24 januari 

Thema: Insect en Plant. 
Vanavond gaan de leden van de Insectenwerkgroep en de Plan
tenwerkgroep zich gezamenl~k buigen over de relatie tussen 
planten (en bloemen) en insecten. Hierbij hopen we enig in
zicht te kr~gen in de vele wijzen van afhankel~kheid tussen 
deze levensvormen. Er zullen ook dia's vertoond worden. 
Uiteraard is iedereen welkom op deze avond, dus U hoeft geen 
lid te z~n van één van de werkgroepen. 
Wilt U van deze onderwerpen eens wat meer wete~n, meldt U 
dan aan b~ de betreffende werkgroep, om aan de hand van ge
richte excursies en thema-avonden Uw kennis over deze 
materie te vergroten. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25,.:Epe. 
T~d : 20.00 uur. 
DIA-LEZING OVER DE CAMARGUE 

Deze avond hoopt de Heer S.W.M. van Aalst uit Heesch ons 
het één en ander te vertellen en te laten zien over,resp. 
van de Camargue en het omliggend gebied in de Rhonedelta. 
Dit franse natuurgebied gre.nst aan de Middellandse Zee en 
maakt deel uit van de Rhone-delta. Het herbergt vele b~ 
ons zeldzame vogels, zoals Flamingo's, Steltkluten, Kleine 
zilverreigers, Koereigers, diverse roofvogels, B~eneters, 

---:""-.::l~o....enz. enz • 
._..,.......,...- Ook de planten- en insectenwereld van dit deels zoet

('-.!,•\. ") 

zater~ag 
2 februari 

deels zoutwatermilieu zal uitgebreid aan bod komen. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
T~d : 20.00 uur. 
EXCURSIE NAAR "HET GREVELD" o.l.v. Henk van Woerden. 

Op deze -hopelijk stralende - morgen brengen w~ een be
zoek aan Het Greveld, een heideterrein met omliggend bos
gebied, gelegen b~ de aansluiting van het Van Manenspad 
op de Gortelseweg. Wat we te zien krijgen is uiteraard af
hankel~k van de weersomstandigheden, maar gezien de aard 
en ligging van het t$rrein is er voor iedere natuurlief
hebber voldoende te beleven. 
Vertrek: Epe, Albert Heijn (bushalte), .8..!.1:!;5 uur 

Degenen die per fiets of op eigen gelegenheid naar 
het beginpunt van de excursie willen gaan, worden 
om 9.00 uur op de kruising Oranjeweg/Gortelseweg 
verwacht. 

Einde excursie: ca. 12.00 uur. 



zaterdag 
9 februari 

WERKDAG NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 

Jeneverbesterrein, Vaassen (hele dag). 
Voor deelname + b~zonderheden bellen met 05788-1919. 

donderdag DIA-KLANKBEELD "EEN BEEK STROOMT WAARHEEN HIJ WIL" 
14 feb~~:i Op deze avond wordt stilgestaan b~ de beken in de omge

. '. ving van Wintersw~k. 
De Heer J. Korenromp heeft een dia-klankbeeld samengesteld 

·'-';·:·~~.:,ft _ .. ufj. o~er de fauna e·n flora ron~ de hier aan':'ezige regenbeke~ • 
... ;~--~~-·- Ulteraard zal ook het fraale landschap ln deze streek ult
~~1 voerig worden belicht. Leest U ook z~n eigen stukje in dit 

;_- - ~Jf. blad! 
-...----- /. ""../111 ~ Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

- ·, Tijd : 20. 00 uur. 

zondag EXCURSIE NAAR DE IJSSEL BIJ WELSUM o.l.v. Aad Hottinga. 
24 februari Ons excursiedoel is dit keer de omgeving van Welsum. 

We vind~n hier tussen de d~k en de rivier, een grote, voor
malige zandput, waar zich in deze t~d van het jaar veel 
watervogels bevinden. 
Onder leiding van Aad Hottinga hopen we veel "wintergas-

c _..~ ten", maar ook andere vogelsoorten aan te treffen. 
~ Vertrek: Epe, Albert He~n, bushalte, 8.30 uur (auto's) 

1 
({j~t ~ - ~~ \, öntmoetlngspunt: Krulslng IJsseldijk/Houtweg. bij Oene om 

~~\\\\ //'·· '7"/ >:S:(). 8.45 uur, waar U ook per flets heen kunt 
w. 0 ·~- komen. 

donderdag 
28 februari 

zaterdag 
2 maart 

' 

Einde excursie: ca. 12.30 uur. 

JAARVERGADERING en KIJKEN NAAR BRETAGNE EN NORMANDIE 

Op dez e avond wordt de jaarl~kse ledenvergadering ge
houden, welke volgens de statuten vóór l maart moet zijn 
geweest. . · 
Aangezien een dergel~ke vergadering nogal eens kan uitlo
pen, is het niet gewenst om dit te combineren met een 
dia-lezing door een spreker van buiten Epe. 
Vandaar dat we op deze avond een beroep hebben gedaan op 
één van onze eigen leden. We hebben Hen~ van Woerden 
bereid gevonden om voor deze avond een dia-serie samen 
te stellen met beelden van het afwisselende landschap van 
Normandië en Bretagne. 
Agenda en andere stukken betreffende de jaarvergadering 
worden U toegezonden. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 
T~d : 20.00 uur. 

WANDELEN IN "DE DELLEN" 

Deze wandeling heeft al eerder in het programma gestaan, 
maar moest toen in verband met stormschade en de kans op 
een nieuwe storm worden afgelast. 
W~ rekenen deze keer op betere omBtandigheden, zodat we 
om 9.00 uur hopen te vertrekken vanaf de werkschuur van 
het "Geldersch Landschap" aan de Dellenweg voor een ca. 
twee uur durende wandeling door "De Dellen". 
De Heer Ladewijk Rondeboom, werkzaam bij het "Geldersch 
Landschap" zal ons een en ander vertellen over historie 
en landschap van dit fraaie bosgebied. 
Het ontmoetingspunt v'indt U komend vanaf Epe ca. ander
halve kilometer voorb~ de Hertenkampo B~ de kruising met 
de Koekenbergweg slaat U rechtsaf, waarna U na ongeveer 
honderd meter de w:erkschuur ziet. De wandeling duurt drie 
à drieëneenhalf uur. 
Vertrek: Epek Albert He~n, bushalte, 8.45 uur. 

2er schuur Dellenweg: 9.00 uur. 



zaterdag 
9 maart 

maandag 
ll maart 

~ 
donderdag 
14 maart 

RESERVEDAG VOOR LANDSCRAPSONDERHOUD 

Bellen met Yvonne Roelants, 05788-1919 of met 
Eveline Drevijn, 05780-12673. 
AVOND INSECTENWERKGROEP 
Onderwerp: Plannen seizoen 1991 

s 

Bespreken en dia's van de te verwachten dagvlindersoorten 
in de maanden maart tot en met junï. 
Plaats: Bongerdplein l Epe, tel. 05780-12083 
Tijd : 20.00 uur 
DIA-LEZING OVER SPELEOLOGIE 

·Vanavond een onderwerp dat nog niet vaak of misschien zelfs 
»' nooit binnen onze afdeling aan de orde is geweest. De 

Heer H.W. de Swart, die zich actief met speleologie of
tewel grotonderzoek bezighoudt, zal ons aan de. hand van 

, ~dia's inwijden in de wetenswaardigheden en moeilijkheden 
~ ~bij het ontdekken van de schoonheden van deze ondergrondse 

\ wereld. 
,~ L- ~~aats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
~1\.~ lJd : 20.00 uur • .....___ ...,..."". 

Voor de AVOND VAN DE PLANTENWERKGROEP cont'act opnemen met Mariet. 
,_~}Onderwerv: De Schermbloem-familie en Vroege bloeiers. 

-···· ~· Introduce 1s zijn welkom. 
~ ;:f Meenemen: Loupe, plantenmateriaal, flora. 
~-~,~ ~~ Plaats: Beatrixweg 45, Heerde (M. van Gelder) 

. Tijd : 20.00 uur. 
zondag 
24 maart 

zaterdag 
·6 april 

dinsdag 
9 april 

Op deze zondagmiddag houden we een natuurwandeling in de 
omgeving van?? . 
Nadere gegevens volgen. 
VOORJAARS FLORA-EXCURSIE NAAR DE OMGEVING VAN TWELLO 

Onder leiding van Henk Menke hopen we in één of meer oude 
landgoedbossen die Twello rijk is, wat te zien van de voor
jaarsbloemen, zoals Bosanemoon, Speenkruid, Aronskelk e.a. 
Het zijn planten die een wat rijkere grond verlangen. Dit 
bodemtype met kleiafzettingen is in dit nabij de IJssel ge
legen gebied op vele plaatsen te vinden, zodat we onze 
kennis op dit gebied ongetwijfeld weer wat kunnen opfrissen. 
Uiteraard hoeven de minder op de flora geori~nteerde le
den niet thuis te blijven zitten, want dé vogels zingen 
al volop. 
De streek rond Twello biedt voor "Elcke natuurliefhebber 
wat wils". 
Vertrek: Epe, 8.oo uur Albert Heijn bushalte. 

'vaassen, 8.15 uur bushalte hoek Julianalaan. 
Eind~ excursle: ca. 12.30 uur. 
LEZING MILIEUGROEP N.O.VELUWE 
Vanavond wordt er in het Dorpshuis in Heerde een lezing 
georganiseerd door de Milieugroep Noord Oost Veluwe. 
Aangezien het onderwerp en de spreker nog niet definitief 
zijn vastgesteld, houdt U deze gegevens nog van ons tegoed. 
Maar U kunt de datum en de plaats alvast in Uw agenda 
noteren. De K.N.N.V. is vertegenwoordigd in deze Milieu
groep. 
Plaats: Heerde Dorpshuis,, (9-chter het v. Meurspark) • 

. Tijd : 20.00 uur. · "-



b 
donderdag 
ll april 

NATIONAAL LANDSCHAP VELUWE 

Vanavond een onderwerp waar wij, als bewoners van de Veluwe; 
nauw bij betrokken zijn. 
De Heer Huub Schuitemaker zal namelijk een toelichting ge
ven op de plannen voor de inrichting van het overgrote 
deel van de Veluwe tot Nationaal landschap. Eén van de ge
volgen van dit plan is, dat de komende jaren veel onver
harde maar oOk een aantal verharde wegen voor het gemoto

·. ~iseerde verkeer zullen worden afgesloten. Gelijktijdig 
~~1~~~~ zullen vele afrasteringen gaan verdwijnen, waardoor een 

. ··betere ontwikkeling van de verschillende zoogdier-popula
B!!!i_ .. ~·"··"'-.~1:-·ties mogelijk wordt. Over de ze maatregelen en de gevolgen 

·' ~ . hiervan voor natuur en landschap hoopt de Heer Schui tema-
(...:-:~~ ker ons het één en ander te vertellen. 

~~4· · · We verwachten voor dit voor ons zo belangrijke onderwerp 
veel belangstelling. 

zaterdag 
13 april 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 
Tijd : 20.00 uur. 
GEWESTE~E EXCURSIE NAAR HET DWINGELDERVELD 

In het zuidwesten van de provincie Drenthe ligt het Dwingel
derveld. Een gebied met een groot areaal aan natte-vochti
ge heide, een biotoop dat alleen in Noordwest-Europa voor
komt. Het Dwingelderveld vormt daarin het centrum; daarom 
is het van oudsher van grote betekenis voor de flora en 
fauna die in dit soort gebieden voorkomt. De menselijke 
"beschaving" heeft het gebied gemaakt tot wat het nu is. 
Het extensieve agrarische beheer zorgde voor de landschap
pelijke variatie van nu. In de laatste tientallen jaren is 
ondermeer door bemesting van weilanden en (grond-)water
standverlaging in de winter het karakter van het gebied 
veranderd. Toch is de biologische variatie nog zo groot, 
dat het gehele gebied zal worden aangew~n als nationaal 
park. 
Het natte heidegebied, waar Struik- en Dopheidevegetaties 
gezamenlijk voorkomen, wordt omgeven door graslanden en 
gemengde bossen; de boswachterijen Dwingeloo en Ruinen 
waarin o.a. een fraai Jeneverbesstruweel is te bewonderen 
In de af~isselende bossen liggen meerdere vennetjes met • 
de daarb~ behorende vegetatietypen. Een aantal vennen 
wordt uitsluitend door regenwater gevoed en zijn voedsel~ 
arm. Ook de vogelstand is in deze hoek van Drenthe goed 
te noemen. Naast broedvogelsoorten als Zwarte stern .. /!/:; ., Do•:J.aars, Geoorde fuut en Havik vinden we op de I\:ral~ër-

'.: ~JLt(l~ ~ Helde ook slaapplaatsen van bijvoorheeld Wulp en Regenwulp. 
7~ '7 \. ~,--:- T. De ze ~andschapswandeling zal de gehele dag duren. Rond 
~i \' het mlddaguur zal het mogelijk ~ijn een kop soep, koffie 
'• of een beperkte lunch te gebrulken. 

Goede wandelschoenen of laarzen, warme kleding en het 
meenemen van een verrehljker zijn aanbevolen. 

Q2gave verplicht vóór 6 april bij Henk van Woerden. 
Vertrek: Epe, bushalte bij Albert Heijn. (Auto's) 
TUcl : 8.15 uur 
Elnde excursle: ca. 15.30 uur. 



zaterdag 
20 april 

VOGELEXCURSIE NAAR HET KIEVlTSVELD 

Vandaag brengen we onder de deskundige leiding van 
Wil van Waveren, een b~na traditie geworden bezoek 
aan het gebied rond de voormalige visv~vers in Ernst. 
Gezien het seizoen kunnen we deze ochtend weer vele 
waarneming·en verwachten. De eerste zomergasten z~n dan 
weer gearriveerd, maar ook zullen we.nog heel wat 
"doortrekkers" te zien krijgen, welke nog onderweg zijn 
naar hun noordelijker gelegen broedgebieden. 
Kijkers niet vergeten! 
Vertrek:Epe, 6.45 uur Albert Heijn bushalte. 

Emst,?.OO. uur Parkeerterre1n Schobbertsweg 
( blJ Emstergat). 

Einde excursie: ca. 10.30 uur. 

Hieronder volgen een aantal data van lezingen en excursies waarvan 
nog niet alle gegevens bekend zijn. Noteert U ze alvast in Uw agenda! 

4 
. p ·' 26 .. 1 

~ ~\; V11 
~ Jo,tGA- . 9 

15 

mei 
mei 
.juni 

juni 
juni 

Excursie 
Excursie (Van Limborn-arboretum). 
Grote Landel~ke Jubileumdag K.N.N.V. in 
Vierhouten, ev. weekenden tot 2 iuni. 
Excursie 
Themadag over het Kootwijkerzand, georganiseerd 
door de afdeling Apeldoorn. 

Toc.l•c.nb;.,q \~z.~~~. ( zi~ pr-q.~t"cu•una~ 1:1 

"EEN BEEK STROOMT WAARHEEN ZIJ WIL"~ 
In het meest oostelijke deel van de Gelderse Achter~k, aan 
drie zijden omgeven door de grens met de Duitse Bondsrepubliek, 
ligt Winterswijk. 
Vooral het oostelijk deel van deze uitgestrekte gemeente ge
niet nationale faam bij veel natuurvrienden. Door allerlei pro
cessen van geologische,bodemkundige en biologische aard en 
niet in de laatste plaats door het menselijk ingrijpen in ~jn 
dagelijkse strijd om het bestaan, is rond Winterswijk een afwis
selend en boeiend landschap ontstaan, bijzonder rijk aan zeld
zame planten en dieren. 
Een landschap dat doorsneden wordt door talrijke beken en 
beekjes. · 
Die westwaarts kronkelende beken zijn misschien wel het meest 
karakteristiek voor Winterswijk. De diaserie "Een beek stroomt 
waarheen zij wil" gaat dan ook over deze deels nog "ongerepte" 
laaglandbeken. 
Met beelden uit alle jaargetijden tracht dit klankbeeld U een 
indruk te geven van dit volstrekt unieke landschap, dat on
danks toenemende ontluistering nog steeds gevoelens oproept 
van harmonie en schoonheid. 

Jos Korenromp. 
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Voor het jaar waarin de KNNV, veren1g1ng voor veldbiologie, 90 
jaar bestaat en de afdeling Epe/Heerde precies de helft hier
van, nl. 45 jaar, wenst het bestuur van de afdeling u en de 
uwen heel veel goeds toe. 
Wat betreft de activiteiten die door de vereniging georgani
seerd worden, kunt u de meeste gegevens uit Natura halen. 
De activiteiten die de afdeling organiseert, worden in de 
komende nummers ~an Natuurklanken gepubliceerd. 
Er wordt o.a. gedacht aan een natuurpuzzeltocht in de omgeving 
van Epe/Heerde voor inwoners en vakantiegangers. 

Ook het afgelopen jaar is er met aanverwante verenigingen in 
de regio overlegd als de natuur of het milieu bedreigd werd. 
Het inventarisatierapport "Vosbergen" is aan de belanghebbende 
instanties overhandigd. 
Het bestuur heeft geprobeerd het afgelopen jaar een programma 
van lezingen, wandelingen en excursies samen te stellen waarin 
ieder wel wat van zijn gading vindt. Aangezien de belangstel
ling voor de diverse activiteiten varieert van weinig (excur
sieleider en een enkel lid) tot veel (30 à 40 leden) en ons de 
oorzaak hiervan niet duidelijk is, weten wij dus niet of we 
hierin geslaagd zijn. 
Onze vraag aan de leden is dan ook laat u het ons alstubleft 
horen als u een lezing of excursie erg interessant vindt, dan 
kan hiermee in de toekomst rekening gehouden worden. 

Aan de nieuwjaarswandeling in Wapenveld van 6 januari j .1. 
namen ongeveer 3 0 mensen deel. De wandeling, die bij zeer 
harde wind plaatsvond en bij tijd en wijle door zon overgoten 
werd, was uitgezet door B~bette van der Elsinghorst en voerde 
ons door een gedeelte van het landgoed Petrea. Aangezien de 
meeste leden vanuit Epe of Heerde zelden dat gebied bezoeken, 
was het een aangename kennismaking met een zeer aantrekkelijke 
en afwisselende omgeving. Het idee is dan ook al geopperd om 
dit jaar vaker in dit gebied een excursie te organiseren. 
Na afloop van de wandeling 'was er een gezellig samenzijn in 
restaurant Wagenvoort waar al een aantal leden dat niet deel
genomen had aan de wandeling op ons zat te wachten. Onder het 
genot van een kop koffie en na wat stichtelijke woorden van 
Henk van Woerden en Dik Koopmans hebben we hier enige tijd 
doorgebracht. 

In deze Natuurklanken vindt u één of twee acceptgiro's, afhan
kelijk van het feit of u alleen hoofdlid bent of . dat er ook 
nog een gezinslid is. Het dringend verzoek is: wilt u met deze 
acceptgiro's betalen? Dit maakt het werk van onze penningmees
ter wat eenvoudiger. Het kan zijn dat uw gegevens niet geheel 
juist zijn of dat u een grotendeels blanko biljet krijgt. Dan 
is de ledenadministratie van de vereniging en/of de afdeling 
nog niet geheel en al bijgewerkt. ·we zullen onze uiterste best 
doen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

We hopen veel van onze leden op onze gezamenlijke activiteiten 
te ontmoeten. 



Bovenstaande titel is het motto van het jubileumjaar 1991. 
DOET ONZE AFDELING AAN VELDBIOLOGIE? 

DOEN WE ER ZELF WAT AAN? 

Om dat te weten kunt U het beste dit nummer van Natuurklanken 
goed lezen. En daarnaast eens denken aan al die januari-num
mers van voorgaande jaren. 
Soms denk je als gewoon lid: "Nou ja, dat woord veldbiologie 
klinkt wel gewichtig, maar doen we daar eigenl~k echt wel 
aan? Z~n we niet meer een club van natuurliefhebbers die 
een beetje samen wandelen en af en toe een naam van een 
plant of dier proberen te onthouden?" 
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Dat lijkt voor veel leden inderdaad zo te zijn. Ze zijn er heslist 
niet minder om. Ook dàt is de K.N.N.V.: het samen de natuur 
beleven. Maar,vaak voor velen verborgen achter de schermen~ 
gebeurt er nog heel wat meer. Dat blijkt duidelijk uit de resul
taten van allerlei onderzoeken, onderzoekjes en persoonl~ke 
waarnemingen, de jaren door. 

WAARNEMINGEN ~ 
Om met dit laatste te beginnen. Alle waarnemingen van enige 
importantie vinden een plaats in het waarnemingenarchief van 
de afdeling, ook als ze niet in de waarnemingenrubriek ge
plaatst worden. B~ vragen naar de waarde van een gebied door 
terreineigenaren, ..QYerheden e.d. biedt dit archief dat we als 
leden van Epe/Heerde samen opbouwen, waardevolle informatie. 
Dat kan een stuk natuurbescherming van de eerste orde beteke
nen! We hebben een deel van de gegevens al klaar. 

ONDERZOEKEN 

Een voorbeeld van een eenvoudig onderzoekje is het inventari
seren van een stuk voormalige spoorbaan o.a. door de planten
werkgroep. De waardevolle gedeelten rollen er meteen uit. De 
werkw~ze b~ de voorgenomen aanleg van een fietspad over het 
sp~ortracé door het Recreatieschap kan daardoor,, hqpen y.r~, 
beinvloed worden. 

Nog een voorbeeld is de inrichting van het Recreatiegebied 
Kievitaveld door dit schap. 

Voor de meldingen van waargenomen Ooievaars bleek iemand die 
een uitgebreide studie over de trek van deze vogels'maakt, 
veel interesse te hebben. Ons archief bevatte een hele reeks 
waarnemingen over vele jaren voor hem. Hij was er blij mee. 

Dat een interessant zoogdier als de Das al jaren de aandacht 
van onze zoogdierwerkgroep heeft,' resulteerde o.a. in adviezen 
t.a.v. het Nati~al Plan Veluwe en in de aanleg van enkele 
dassentunnels. 
Momenteel staan de Vleermuizen centraal in verband met een 

landelijk onderzoek naar deze beschermde dieren. 

De Vogelgegevens worden al jarenlang opgezonden naar de 
s.o.v.o.N. die gegevens van alle nederlandse vogels verzamelt. 
Reeds tweemaal resulteerde dit onderzoek in de uitgave van een 
boek: nl. De Atlas van de Nederlandse broedvogels eri de Atlas 
van de Nederlandse Vogels. Ook onze gegevens z~n er in verwerkt. 
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Onderzoek naar de broedkolonies van de Huiszwaluw door leden 
van de vogelwerkgroep, gecoÖrdineerd door Frans Bosch, lever
de interessante gegevens op, evenals het braakbalonder zoek bij 
de Klapekster op de Tongerense heide in Epe door Frans en Han 
Bosch. ~ . 
De Vlinderstichting in Wageningen verwerkte ook onze gegevens 
in de omvangrljke Atlas van de Nederlandse Dagvlinders. 
De waarnemingen van Trekvlinders gaan al jaren naar het bureau 
van de heer B.J.Lempke in Amsterdam. Hilataarten gingen naar 
de heer Meerman in Lelystad. 

Albert Sieders volgt al jaren de paddestoelenflora van de 
omgeving van de Leemkuil in Tongeren. Interessante verander
ringen vinden daar plaats. 

PLAATSELIJKE GEMENGDE PROJECTEN 
He1,_Voss_§nbroek en Rijksweg 50 

~ ~· 
Ons eerste echte onderzoek betrof het landgoed Het Vossenbroek 
bij Zuuk. De inventarisatie ervan resulteerde in een lljvig 
rapport, bedoeld om de minister te bewegen het tracé van de 
geplande Rljksweg 50 te wijzigen. Dit lièp nl. dwars door het 
Vossenbroek. Zelfs een persoonlljk gesprek van enige afdelings
bestuurders met de minister mocht niet meer baten. We waren 
eigenlijk te laat! Interessant om het allemaal nu nog eens te 
lezen! 
Project Schaveren zal onze meeste leden nog vers in het ge
heugen liggen. Werkgroepen en individuele leden inventariseer
den een deel van dit specifiek Veluwse gebied westelijk van 
Ernst. Het rapport hiervan ging behalve naar onze leden ook 
naar veel officiële instanties. ~ 

Het meest recente onderzoek betrof de inventarisatie v~n 
landgoed Vosbergen op verzoek van de eigenaar. Het werd be
gin vorig jaar afgesloten. 

Last but not least gaat Natuurklanken naar verschillende 
Natuurbeschermingsinstanties in de Provincie in de hoop dat 
men o.a. aan de waarnemingenrubriek aandacht schenkt. 

CONCLUSIE 
Doen we als afdeling aan Veldbiologie? Nou en of! 
Zouden er meer leden daadwerkelijk mee kunnen doen? 

a-t li5 j~. 
/ ~ 

NOU EN OF!! 

Els Koopmans-Grommé. 

> 
2 
2 
~ veren1g1ng 
voor veldbiologie Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht 

Telefoon 030-314797 

Cl{ a, 



Uit de Waarnemingenrubriek: 

[ 11'1 MYN TUIN CrE...I\E.N :GOUDL':::l.S1 tQ? 
Een telefoontje van onze leden: de dames H.Toes en H.Beerling 
in Epe deed me, gewapend met een boekje, naar hun huis fietsen. 
Ze meenden met zekerheid een Goudl~ster in de tuin te hebben 
ge zien! Dit zou een heel bij zondere waarneming zijn; 
Diverse vogelaars die ik erover belde, hadden nietsvan een waar
neming van deze soort gehoord. Ook in de Atlas van de Nederland
se Vogels, waarin alle waargenomen soorten van de laatste jaren 
z~n vermeld, komt de soort, niet meer voor. 
Toch waren de waarneemsterszeer zeker van hun zaak. Een duidelijk 
goudkleurige, geschubde L~ster ter grootte van een Grote l~ster, 
het kon volgens hen niet missen. Ik zelf kon er ook nietsanders 
van maken. 
In de vogelgids van Peterson (Kist) staat de soort vermeid als 
totaal l4x gezien. Elseviers Gids v.d. Vogels van Europa noemt 
deze Siberische soort als zeldzame wintergast in West Europa. 

Redactie. 

Copy MAART/APRIL NUMMER 
Graag vóór half februari b~ de redactie. 

. . . '· ('. 
. . / 

Thema van deze Natuurklanken zal z~n: "''. v· 
INRICHTING VAN EIGEN TUINEN,HEEMTUINEN, PLAN:SOENEN, 
ZODANIG DAT VOGELS, ZOOGDIEREN, INSECTEN enz. ER EEN 
VOOR HUN GUNSTIGE LEEFOMGEVING VINDEN. " . 
Wie zet daar wat zinnigs over op papier? ~~voorbèeld 
Uw eigen ervaring met Uw tuin, balcon, v~ver. 

dit verband past: 
VRAAG EN AANBOD 

WILDE PLANTEN (STEKKEN EN ZADEN) 
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Ve.rc::H1der\n9en il~ c\e. re.dciè:tie-
Een afscheid en een welkom. 

Doordat ~ick Haselhoff begin januari vr~ onverwacht verhuisd 
is naar Duitsland, moest z~ haar plaats in de redactie van 
Natuurklanken weer verlaten. 
In de korte t~d dat ze van ons team deel uitmaakte, heeft ze 
onnoemel~k veel werk verzet. Ze voelde zich zeer sterk b~ 
haar werk voor de K.N.N.V. betrokken. 
Haar opmerking dan maar als "buitenlands correspondente" ver
der te gaan, bevatte een oprechte spijt Natuurklanken en de 
afdeling Epe van de K.N.N.V. te moeten verlaten. 

Mick, bedankt voor alles en "Het ga je goed!"! 

Gelukkig vonden we Inecka Stuve bereid de plaats van Mick in 
de redactie ovë'r te· nemen. Door de Waarnemingenrubriek al een 
"half ingewijde" zal het haar niet moeilijk vallen de a.s. 
"proefperiode" zoals ze het zelf noemt, te doen veranderen 
in een definitieve plaats in de redactie. 

Welkom, Inecka! Redactie. 

Eerste waarnemingen terugkeer zomervogels 1990. 

Aan de hand van de (slechts) zeven ingezonden l~sten met 
waarnemingen blijkt, dat ook in onze regio Epe/Heerde duidelijk 
sprake was van een relati~ tussen het uitstekende voorjaars
wee~ en de behoorl~k vroege terugkeer van vele soorten. 

Zwarte roodstaart, Gekraagde roodstaart, Tuinfl~iter, Braam
sluiper, Tjiftjaf en Grauwe vliegenvanger werden door vele 
waarnemers aanzienl~k vroeger genoteerd dan in voorgaande 
jaren. 
Zoals elk jaar zijn de gegevens opgeslagen b~ het secretariaat. 
Dank aan de inzend(st)ers: 

E.A.Ebens-Witkamp (EW) E.Koopmans-Grommé (EKG) 
R. Heideveld (RH) J. Velthuîs (JV) 
J.Polman (JP) J.W.v.Waveren Hogervorst (v.WH) 
W.van Soest (WvS) 

Wim van Waveren Hogervorst. 



Eerste waarnemingen terugkeer zomervogels l92Q 

Zomertaling 21/3 WvS. 

Visdief 14/6 RH + JV 

Tortelduif 5/5 v.WH 

Koek~o~e~k~--------------~2~l/~4 ____________ v~·'~NH~---
Gierzwaluw 30/4 EKG 

Boerenzwaluw 5/4 JV 

Huiszwaluw 15/4 WvS 

Oeverzwaluw 23/5 v.WH 

Wi~lewaal 2/5 v.WH 

Nachtegaal 6/5 RH 

Zwarte roodstaart 14/3 EKG 

Gekraagde roodstaart 9/3 RH 

PaaRje 5/5 v.WH 

RoodborsttaRuit 24/4 · JV 

Grote karekiet 8/6 JV 
Kleine ka.~r~e~k~i~e~t ________ ~m~e~i~ ___________ E_~_v ____ __ 

Bos~ietzanger 7/5 RH 

Rietzanger 2L2 RH 

~tvo~g=e=l _______________ 4~1~2~-----------W~v~S~----
ZwartkoR 29/3 WvS 

Tuinfl~u~i=t=er~-----------l=0[=4 ____________ =J~P--
Grasmus __ _2~!~5 ____________ ~v~·~W=H __ __ 

Braamslui~er --------~6~l~4~----------~W~v~S~-----
Fitis ---------~l~l~/-2~------~---~~RH 
Tjiftjaf 3/3 RH 

Fluiter 2.4L4 JV 

Grauwe vliegenvanger 22/3 WvS 
Bonte vlieg envangér: .. _3!2/..~4 ______ _.:oE_K ..... G __ _ 

BoomRieRer l/4 EW 

Gele kwikstaart 16/3 RH 

~aihal.~s~------------~24~/~4~-----------J~V~--

Van de niet genoemde zomervogels zijn geen gegevens binnen
gekomen. 

".. 
Gekr.roodstaart 



De bloemen van de baan 

-./ ~-· --------
k\ l.t'V\O~ 'W a.'tew-f"afl\oY\ke.\ 

Inleiding 

Het treintje r~dt al tientallen jaren niet meer. De rails 
zijn nog een hele tijd blijven liggen, maar tenslotte opgebroken 
en verkocht aan een Arabisch land, naar wordt beweerd. 

Sindsdien ligt de spoorbaan Apeldoorn-Hattem, grotendeels on
gebruikt, langs de rand van de Oost Veluwe. 

Nu zijn er plannen in de maak om delen van het tracé te gebrui
ken voor de aanleg van een toeristisch fietspad. 

Het is intussen algemeen bekend dat spoorbermen en -sloten 
een r~k natuurleven herbergen. Dat heeft er.onlangs toe geleid 
dat een stuk oude ppoorbaan b~ Wintersw~k is aangekocht door 
Gelders Landschap en Natuurmonumenten. 

Oorzaak van die r~kdom is vooral dat spoorbanen vaak al heel 
lang bestaan en weinig of geen verr~king door bemesting on
dergaan. En op oude en al lang in onbruik geraakte tracé 1 s 
heeft de natuur op betrekkel~k ongestoorde grond heel lang 
haar gang kunnen gaan. 

Onze spoorbaan is daar een voorbeeld van. Er was dus alle 
aanleiding voor de K.N.N.V. om die baan eens wat systematischer 
te gaan bekijken. En zo hebben. in 1989 de floristische werk
groep IJsselstreek en in 1990 de plantenwerkgroep van de af
deling een aantal kilometers van het Oost Veluwe tracé op · 
hogere planten geinventariseerd. Dit artikeltje wil een 
kleine indruk geven van de resultaten. 



.W .. ~ e:nkgro~den 

Ë:~~:;:<:·;d beekdalgronden 

[__... l globale ligging 
·van beken 

Het milieu van de baan 

Pe spoorbaan ligt, ongeveer noord
zuid, in de brede tussenstrook 

"'-··/.t. tussen stuwwal en IJsseldal: "Tussen 
,/"heuvels en rivier". Dat lijkt op 

een kaart met kleipe schaal een 
nogal uniform landschap, maar we 
weten dat kleine hoogteverschillen 
ertoch een flinke variatie in bren
gen. 
Die hoogteverschillen geven de 
geomorfologische structuur van de 
Oost VBluwerand aan: het spoor
tracé doorkruist een regelmatige 
opeenvolging van ongeveer west-oost 
verlopende hogere ruggen en dal
achtige laagten. Op die ruggen is 
sinds vele eeuwen de enken-landbouw 
bedreven. In de ondiepe dalen lig
gen de benedenlopen van de sprengen
beken en de ontwateringsbeken. 

Bijgaand kaartje brengt die struc
tuur globaal in beeld. Een sterk 
vereenvoudigd beeld: de werkelijk
heid is altijd ingewikkelder. An
derzijds heeft de aanleg van de 
spoorbaan indertUd ook voor ver
eenvoudiging gezorgd. In de hoog
ste ruggen werd de baan enigszins 
ingegraven, in de dalen werd hier 
en daar een dijk aangelegd. Belang
rijk voor de vegetatie is dat in 
beide gevallen de oorspronkelUke 
bodem aan de oppervlakte werd ge
bracht en dat er taluds ontstonden. 

Waar een spoordijk, begrensd door 
spoorslöten, werd aangelegd ont
stond een gradient, lopend van 
.-al of niet stromend- water tot 
de droge kruin van de dijk. 

Het onder zoek 

Gelnventariseerd is een stuk 
spoortracé tussen Heerde en Epe 
en een stuk tussen Epe en Vaassen. 

Om de gegevens ook voor de lande
lijke FLORON-inventarisatie te 
kunnen gebruiken, is het vier
kante-kilometer-grid gebruikt. 
De gelnventariseerde stukken zijn 
op het kaartje aangegeven. 

Beschikbaar zijn dus gegevens uit 
5 km-hokken. Op het tweede hok na, 
waar maar 250 m in ligt., bevatten 
de hokken alle ca. l km spoorbaan. 
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Eerst wat kwantitatieve gegevens: 

1. Aantallen 
tussen tussen 
Heerde en Ene Ene en Vaassen ... 

r-· 1 2 3 4 5 
rten . 123 46 129_ 10_5_ 149 
rvan 
dzame of 5 3 7 5 12 
andere -----· 

2. s . d' 12rel Ing 
in 5 in 4 in 3 in 2 
hokken hokken hokken hokken 

,..§.Q.orten 20 3~ 34 52 
waarvan 
zeldzame of - - 1 6 
bii zondere 

' 
Totaal 

2_1±_0 

24 

-· .. 

in 1 Totaal 
hok 

100 240 

17 24 

Al die c~fertjes z~n misschien wel aardig voor wie zich in
teresseert voor florastatistieken, maar ik kan me voorstellen 
dat veel lezers nu zullen zeggen: "wat groeit er nu eigenlijk; 
waaruit blijkt nu dat die spoorbaan bij zonder is?" 
Daarom volgt hier het l~stje van de zeldzame of b~zondere 
soorten. Zo'n keus is natuurlijk alt~d arbitrair en gekleurd 
door persoonl~ke voorkeuren. Het vermelden van de Grootbloem
muur is een voorbeeld: in onze streek (nog) niet b~zonder. 
Maar op één stuk s;poordijk groeide hij massaal, in de andere on
derzochte gedeelten niet, en het is bovendien voor mij één van 
de soorten die als relict herinneren aan de pegroeiÏng van 
vroegere, ongestoorde en onverr~kte milieus. .... --
Soort I Hok Soort Hok 

1 2 31 4 5 1 2 3 4 5 
Beekpunge - - 1 - 1 Liggend Hertshooi - - 1 1 -
Bittere veldkers. - - - - 1 Oranje havikskruid - - - 1 -
Bosveldkers - 1 1 - - Siberisch winter~ 1 1 Blaaszegge 1 postelein ) - - -- - - -
Bosanemoon - - - - 1 Tandjesgras 1 - - - -
Elzenzegge - - - - 1 Valse salie - - 1 1 -
Gedeelde lijsterbes 1 - - - - Veelbl.salomonszegel - - - 1 1 
Gele morgenster - - - - 1 Waterpostelein - - 1 - -
Glad Walstro - - - - 1 Waterviolier - - 1 - -
Grootbloemmuur - - - - 1 Zandblauwtje 1 - - 1 1 
Hemelsleutel - - - - 1 Zeegroene muur - - 1 - -
Jacabskruiskruid - 1 - - - Zenegroen - - - - 1 
Klimopwaterranonkel 1 I - - '-.-

I 

Vegetatiekundigen zullen de ljjst een vreemd allegaartje vinden. 
Toch geeft h~ een beeld van -en deels een herinnering aan- de 
begroeiÏng van de landschapstypen die de spoorbaan kruist. 
Zandblauwtje en Hemelsleutel zjjn soorten van vrij schrale zand
gronden. Soorten als Beekbunge, Waterviolier, Bosveldkers herin
neren er aan dat in de natte gebieden van de Veluwerand veelvul
dig kwel optreedt. Bittere veldkers en de echt zeldzame Klimop
waterranonkel horen als typische bronnetjesplanten globaal ook 
in die groep thuis; z~ het dat de eerste ook in heel andere 
milieus voorkomen. 

Zo is er van elke soort wel iets te zeggen. Jacobskruiskruid, 
Gele morgenster en Glad walstro horen op r~kere grond t~uis; 
ze groeiden alle drie op plaatsen waar de spoorlijn wegen kruiste. 



Het Oranje havikskruid werd gevonden op een naar het leek on
gestoorde plek; de gedachte aan natuurl~ke opslag lag meer 
voor de hand dan die aan tuinafval. (Maar er wordt natuurl~k 
wel eens wat gestort op het spoorbaantracé;verder z~n er 
hier en daar duidel~k taaie overlevenden uit de tuinen van de. 
verdwenen baanwachtershuisjes te vinden. In 't algemeen z~n 
soorten die hoogstwaarsch~nl~k niet spontaan gekomen z~n, niet 
opgenomen). 

Een andere immigrant die zich op beschaduwde beekwallen thuis· 

.s,l:.e,.-i:.che\J,-.., I:. er os, 
te.-1 . ::::..# 

voelt is de Siberische winterpostelein. 
Een aardig plantje met rose bloempjes 
dat zich in onze streek denk ik vooral 
vanuit Vierhouten verspreidt. 
Daar werd het, vóór de oorlog al, in 
een plantentuin op de Paasheuvel ge
kweekt, hetgeen het plantje hier en 
daar de naam Socialistenkruid heeft be
zorgd. 

Tenslotte de Gedeelde l~sterbes. Deze 
kruising van L~sterbes en Meelbes is 
te herkennen aan haar bladeren. Die 
houden het midden tussen het gevinde 
blad van de L~sterbes en het ongedeelde, 
maar wel diepgelobde blad van de 
Meel bes. 

Hoe heterogee~ obk~ de l~st weerspiegelt toch de functie van 
de oude spoorbaan als vluchtplaats voor soorten die elders hun 
groeiplaatsen zien verdw~nen. 
Dat verdw~nen heeft veel te maken met de algemene verr~king van 
de bodem, vooral door de intensieve landbouw. En hoezeer het 
spoortracé, hoewel grotendeels ver van het Veluwse bos- en heide
gebied gelegen, aan die verr~king tot nu toe ontkomen is, bl~kt 
wel uit het feit dat in 4 van de 5 onderzochte stukken nog 
Struikhei voorkQmt en in 3 vakken Blauwe bosbes,. Brem en 
Tormentil. 

Een van de verrassingen was, tussen Ernst en Vaassen,een strookje 
bos dat zich bl~kbaar spontaan had ontwikkeld op een smalle 
strook spoorweggrond naast de baan. De bodem bleek bedekt met 
duizenden Bosanemonen •. Een soort waarvoor nog veel sterker dan 
voor de Grootbloemmuur geldt dat oude groeiplaatsen zich lang 
handhaven, maar nieuwe komen er niet b~. 

De toekomst van het spoortracé 

Over de betekenis van de oude spoorbaan voor het planten- en 
dierenleven heeft de K.N.N.V. een rapport gestuurd aan de 
Recreatiegemeenschap Veluwe, de instantie die t.z •. t. het 
fietspad ontwerpt en uitvoert. Er z~n daarin ook suggesties 
voor aanleg en beheer gedaan, want fietsrecre·atie en natuur
behoud laten zich best combineren. 

De gemeenten z~n of worden intussen eigenaren van het spoor
tracé. Het is te hopen dat ze een oogje in het zeil houden opdat 
de oude spoorbaan, die nu op veel plaatsen al een spontaan 
gegroeide, landschappelijk aantrekkelijke bossingel vormt, zijn 
waarde behoudt. Want gronden waarvan de eigenaar zich af en 
toe niet duidel~k manifesteert hebben helaas een zekere 
aantrekkingskracht voor anoniem en meestal schadel~k gebruik 
door niet-eigenaren •••••• 



Hoewel die onderzochte stukjes een algemeen beeld van de plan
tengroei opgeleverd hebben, zal de plantenwerkgroep wellicht 
nog eens een paar kilometer inventariseren. Gezien het aantal 
en de variatie in de soorten, kunnen er nog verrassende vondsten 
worden verwacht. En hoe zou het met de insecten z~n? 

Henk Menke. 

Zie in dit verband het artikel over Dagvlindermonitoring, 
in dit blad.(Redactie) 

(Jq(" in ;anuCJrJ 19 g 7 b/oeicle ...... E..e.n of\roe..r. 
In het volgende nummer van Natuurklanken wil de redactie 
een lijstJe publiceren van planten die in januari in het 
~ild en in tuinen nog of al bloeiden. 

Opsturen voor half februari naar de redactie met vermelding 
van datum en vindplaats. 

Redactie. 
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Als we dus wat meer te weten willen komen van deze groep in
secten, zullen we in de avonduren aan de slag moeten, b~voor
beeld door op een warme zomeravond eens poolshoogte te nemen 
b~ het verlichte keukenraam of b~ de buitenlamp. Dit kan al 
zeer verrassende vondsten opleveren. Het is b~zonder boeiend 
op de ze wij ze met behulp van een eenvoudige vlindergids te con
stàteren dat in de avonduren zoveel soorten nachtvlinders ac
tief zijn. Even in een pot je vàngen en met een loupe bekijken is 
heel boeiend. d 

Bent U echter niet tevreden met deze simpele hulpmiddelen, dan 
zult U met een hogedruklamp of een U.V.lamp aan de slag moeten. 
Als U bovendien een mengseltje van stroop en bier op een boom 
in de tuin smeert, dan zult U zich zeker verbazen over het gro
te aantal nachtvlinders dat om Uw huis, zelfs in de bebouwde 
kom, actief is op gunstige avonden. 

Maar niet alleen vlinders, ook talloze andere insecten, vari-
erend van vele soorten muggen, vlie-

\u'ilo.tr'lnal.l~t"'\l?sv\,W\~e,· gen, kevers en wantsen tot watertor
ren en kokerjuffers toe, zullen hun 
opwachting maken. 

Het is interessant om te constateren, 
dat sommige vlinders welke als zeld
zaam of zeer zeldzaam te boek staan, 
regelmatig worden aangetroffen. 
Op deze w~ze wordt tevens, indien de 
vlinders op de juiste manier worden 
gedetermineerd, meer inzicht verkre
gen in hei verspreidingsgebied van 
de verschillende soorten. 

Ook zult U bemerken dat bepaalde vli-n
ders niet gedurende het hele seizoen 

worden aangetroffen, maar dat elke soort z~n eigen vliegt~d 
heeft. 
·zo werd de afgelopen wintermaanden als eerste soort, op 12 
februari 1990 de Peretak(Apocheima pilosaria) genoteerd. Deze 
spanner die normaal vanaf half. februari vliegt, kan in zachte 
winters al in december worden aangetroffen. Het vrouwtje is 
volledig ongevleugeld; misschien ter compensatie heeft ze in 
verhouding lange poten waarmee ze gemakkel~k langs de stammen 
van diverse soorten loofbomen kan klimmen om daar de komst van 
een mannetje af te wachten. 
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Goede tweede was de Kleine wintervlinder (Operopthera 
brumata) eveneens een spanner, waarvan de vrouwtjes niet kun
nen vliegen. In tegenstelling tot de vorige soort hebben ze 
wel, vleugels, maar de ze zijn nauweljjks ontwikkeld. Men kan ze 
de hele winter van october tot februari aantreffen. De soort 
kan als plaag optreden in fruitboomgaarden. Om te beletten 
dat ze langs de stam omhoog klimmen, werden vroeger wel lijm
banden om de stammen aangebracht. Naarmate het seizoen vor
dert neemt het aantal soorten sprongsgewjjs toe, om uiteraard 
tegen de herfst weer af te nemen. 

Gezamenljjk hebben de waarnemers het respectabele aantal van 
120 soorten op naam weten te brengen. Mocht U belangstelling 
hebben voor de complete ljjst, dan ~an deze op verzoek worden 
toegestuurd. 

Enkele soorten nader besproken. 

In dit artikel zal ik over een aantal van de aangetroffen 
soorten wat meer vertellen. 

Om te beginnen over een paar vertegenwoordigers van de 
Pjjlstaarten. Van de negentien soorten Pjjlstaartvlinders die 
ooit in ons land zjjn aangetroffen, zjjn er een stuk of acht zo 
zeldzaam geworden dat de kans ze te vangen of waar te nemen,
uiterst klein is. 
De Pjjlstaarten of Sphingidae zjjn gemakkeljjk te herkennen aan 
de grote afmetingen, het forse lichaam en de relatief smalle 
voorvleugels. De meeste Pjjlstaarten hebben een lange roltong 
waarmee ze alp een kolibri met snelle vleugelslag voor een 
bloem hangend, de nectar uit zo'n bloem halen. 
De familie dankt zjjn naam aan .de doorn op het achterljjf van 
de rupsen. . . 
Tijdens een "vlinderavond/nach t '~ werden op h~t terreln van 
de familie Koster, twee soorten, nameljjk de Lindepjjlstaart 
(Mima's tiliae) en de Populierpjjlstaart (Laothoe populi) aan
getroffen. 

Pop u he.r-py\s \::.aart 
I I"~~~ 

l v\"11'\o\er 

Llt:)\ ;'or; e..vl ;hqer
of Mee.krapvll~der 



De eerste komt voor in de loofbosgebieden van Europa en Azië. 
De vliegt~d is van mei tot juli, maar in warmere gebieden 
kan in de herfst nog een tweede generatie worden aangetroffen. 
Enige tientallen jaren geleden was dit een vr~ talr~ke soort, 
maar tegenwoordig is h~ nergens meer algemeen te noemen. In 
tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Iep de 
voornaamste voedselplant •. Mogel~k is het tengevolge v~n de 
iepziekte afgenomen Iepenbestand, mede oorzaak van het afne
men van deze vlinder. De Populierp~lstaart behoort met z~n 
spanw~dte (tot 9 cm) tot de grotere vertegenwoordigers van 
deze familie. De vlinder vliegt in twee generaties vanaf 
half april tot september. Hij komt vooral voor in vochtigC? 
bossen en moerasgebieden, waar met name populier en wilg als 
voedselplant dienen voor de rups. 
Kenmerkend is, dat deze p~lstaart in rusthouding z~n achter
vleugels tot vóór de voorvleugels naar voren brengt. 

Als derde p~lstaart de Kolibrievlinder (Macroglossum stella
tarum), ook wel Meekrapvlinder of Onrust genoemd. 
Het is een trekvlinder die in warme zomers soms vr~ talr~k 
kan worden waargenomen. Het is een echte bloembezoeker, die 
tijdens het nectar zuigen, de naam zegt het al, als een Koli
brje in de lucht "stilstaat" voor een bloem. Hierb~ worden 
de haarpluimen aan het achterl~f als de staart van een vogel 
uitgespreid. · 
B~ lang aanhoudende warme zomers, zorgen de immigranten in de 
nazomer voor een tweede generatie. Ze z~n niet bestand tegen 
onze koude winters, maar·kunnen hier b~ uitzondering, in een 
zachte winter, als pop of vlinder, overwinteren. 

Verder werden nog de rupsen van de Walstrop~lstaart (Hyles 
gallii) en de rups van het Avondrood (Deilephila elpenor) 
aangetroffen, beide op Wilgeroosje. 
Omdat het voorste deel van het borststuk van de rups van deze 
vlinder sterk versmald is en enigszins op een slurf l~kt1 
wordt deze wel Olifantsrups genoemd. H~ komt voor in een 
groene- en een bruine kleurvariant. 
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Een opvallende vondst was een rups van de Wilgenhoutvlinder. 
(Cossus cossus),een vertegenwoordiger van de familie Cossidae 
of Houtboorders. De vrij algemeen voorkomende vlinder vliegt 
's nachts in de maanden juni en juli. De rupsen leven twee 
jaar, maar ook 3 of 4 jaar is geen uitzondering; gedurende 
deze periode knagen ze talloze gangen door het hout van 
met name Populier en Wilg. Hierdoor ontstaan vaak openingen 
waaruit .. een giste.nd plantesap vloeit. De rupsen verspreiden 
een weeige, bokachtige geur. Nadat ze een lengte van wel 
10 cm hebben bereikt, verpoppen ze zich in een uitgeknaagde,, 
grotere holte waarin ze een zachte cocon van spinseldraden en 
houtknaagsel maken. Om te voorkomen dat de grote vlinder 
klem komt·te zitten in deze ruimte, werkt de pop zich voor 
dat deze een echte vlinder wordt, halverwege naar buiten, 
zodat de vlinder vervolgens ongehinderd uit kan vliegen. 

In de beukenbossen in onze omgeving werden ook dit jaar weer 
verscheidene exemplàren van de Tauvlinder (Aglia tau) waar
genomen. Het is een verwant van de Nachtpauwoog. De Tauvlin
der ontwikkelt één generatie per jaar. 
Zijn vliegtijd begint met het uitbotten 
van de Beuk, dus omstreeks april. 
De mannetjes volgen bij zonnig weer 
in de voormiddag, met een snelle on
rustig zigzaggende vlucht, het geur
spoor van de wijfjes. Ze zijn door hun 
opvallende okergele tekening toch goed 
te herkennen. 
De vrouwtjes vliegen nauwelijks, maar 
zitten geduldig op een tak of tegen een 
boomstam te wachten tot een mannetje 
arriveert. 
De jonge rups is opvallend groen met 
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lichte dwarsstrepen. Op het borststuk en achterlijf bevinden 
zich lange doorns die naarmate de rups ouder wordt, weer ver
dwijnen. De verpopping vindt in een losmazige cocon in de 
strooisellaag plaats. 

Tenslotte nog een andere, niet zeldzame, maar wel opvallende 
vlinder, het Rood weeskind (C.atocala nupta). Deze grote ver
tegenwoordiger van de Uilen, kan een spanwijdte van 7, 5 cm 
bereiken. Als hij overdag rustend op een boomstam of schutting 
zit, zult U hem al gauw over het hoofd zien. Als de vlinder 
echter bij verontrusting wegvliegt, komen zijn opvallend rode, 
met donkere dwarsbanden versierde achtervleugels in het zicht. 
Hij zuigt graag op afgevallen, gistende vruchten, vooral peren 
en pruimen en komt ook op stroop. · 
De eieren overwinteren, waarna we in het voorjaar de rupsen 
kunnen aantreffen op,, met name, Wilg en Populier. 
Vanaf juli tot begin november kunnen we vervolgens de vlinder 
aantreffen. 

Met deze soort wil ik dit artikel besluiten. Misschien is het 
aanleiding om dit komende seizoen eens een keertje extra naar 
het verlichte raam of buitenlicht te kijken. Ui teraard zijn 
ook Uw waarnemingen, zeker als het minder algemene soorten 
betreft, welkom bij de Insectenwerkgroep. 
Voor determinatieproblemen kunt U ook bij de Insectenwerkgroep 
aankloppen, maar dan moet U de vlinder wel even vangen in een 
glazen potje. Verder zijn er _in de bibliotheek ook vlinderboeken 
te leen. 

Henk van Woerden. 
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Het gebeurde een jaar of tien geleden, dat m~n vrouw en ik na 
een wandeling op een zondagmiddag in september uitrustten op 
een bank in het parkje van het plantsoen dat op de hoek van 
de Willem Tellstraat-Wildforstlaan in Epe is gelegen. 
Om ons heen kijkend viel het op, dat de grond rondom ons be
zaaid was met grijze bolletjes, die een soort stuifzwammen 
bleken te z~n. Het betrof hier de PEERVORMIGE STUIFZWAM 
(Lycoperdon pyriforme) een broertje of zusje van de bekende 
AARDAPPELSTUIFZWAM. De PEERVORMIGE STUIFZWAM komt soms voor 
op hout, oude stobben en stronken, maar meestal·op de grond, 
op plaatsen waar in de grond boomwortels, halfvergane takken 
of stammetjes begraven liggen. Zo op het oog was dat hier 
niet het geval en stonden ze gewoon in het strooisel op de 
grond. Wel viel het ons op dat op verschillende plaatsen 
kwistig met houtspaanders was gestrooid. 

Verderop aan de kant van de Lohuizerweg was de bodem onder de 
struiken met een dikke laag houtschilfers bedekt. StPd.s enige 
t~d had men b~ de gemeentel~ke plantsoenendienst een apparaat 
in gebruik om het snoeisel van boomtakken, heesters en strui
ken f~n te maken en de zo ontstane houtschilfers weer te kun
nen gebruiken en ze in de plantsoenen te strooien. Door de 
houtsnipperlaag die de bodem bedekt krijgen de onkruiden geen 
kans meer zich te ontwikkelen, men hoeft niet meer te schoffe
len, geen onkruidverdelgende middelen meer te strooien en 
dat betekent dus een arbeidsbesparende en milieuvriendel~ke 
w~ze van werken. 
Het is niet zo'n fraai gezicht al die ruwe spaanders en jam
mer van die leuke bodembedekkers als o.a. Hondsdraf en Pa.arse 
dovenetel maar in t~den van efficiency en economisch handelen 
speelt dat geen rol. Toch had dat strooien met houtsnippers 
nog een onverwacht gevolg. Overal waar gestrooid was kwamen ' 
na een jaar allerlei paddestoelen te voorsch~n. Wat is namel~k 
het geval? De houtsnippers bl~ken voor een aantal soorten pad
destoelen een r~ke voedingsbodem te vormen en die versch~nen 
soms massaal, b~ honderden tegel~k.· 

Na de ontdekking van de PEERVORMIGE STUIFZWAM merkte ik in 
het voorjaar van 1983 dat aan de andere kant van het plantsoen 
een groot aantal DONSVOETJES (Tubaria furfuracea) stonden. 
DONSVOETJES z~n kleine kaneelbruine, onopvallende paddestoel
tjes met witte·vlokjes aan de rand van de hoed (Velumresten). 
Ze worden meestal niet groter dan 2 tot 4 cm hoog en breed. 
De voet van de steel is bedekt met een wit dons, vandaar de 
naam "Donsvoetje". Het is een algemeen voorkomend paddestoeltje 
en je kunt hem het hele jaar door, zelfs midden in de winter 
vinden in allerlei bossen op de grond, op takjes en t,wijgjes, 
maar nergens in grote aantallen tegel~k. Maar zo half maart 
1983 zagen we tot onze verbazing dat de DONSVOETJES zich' 
hadden verbreid over een oppervlakte van enkele tientallen 
meters en wel in grote groepen. Honderden hoeden dicht op el
kaar gepakt, soms met ongewone vormen, hoeden die in de ver
drukking kwamen en zich omhoog richtten, hoeden die tot plak
katen met elkaar waren ve·rgroeid. 



Verschei~ene waren abnormaal groot en 
hadden een doorsnede van 6 tot 8 cm. 
Het substraat van houtschilfers maakte 
dat het mycelium van de paddestoel, zon
der concurrentie van allerlei onkruiden 
en planten, zich ongehinderd kon ontwik
kelen. De r~ke aanwezigheid van voedings
stoffen veroorzaakte deze ongewone 
explosie van zwammen. 

Toen we een keer gelnteresseerd waren in 
dit versch~nsel, gingen we ook letten op 
andere plaatsen in ons dorp waar in de 
plantsoenen houtsnippers waren gestrooid 
en kwamen tot de ontdekking dat op meer

dere plaatsen paddestoelen, waaronder enkele zeldzame soorten, 
tevoorsch~n kwamen. · 

Om nog even terug te gaan naar ons "paddestoelenplantsoen" aan 
de Willem Tellstraat. Eind september zagen we daar tussen de 
DONSVOETJES een groot aantal NESTZWA.HMETJES. Dit ~n grappige 
kleine kommetjes van ca. l cm breed met kleine ronde, gr~ze 
sch~fjes erin, ne~ eitjes in een nestje. · 
Er waren twee soorten nl. het BLEKE NESTZWAMMETJE (Cyathus olla) 
en het GEEL NESTZWAMMETJE (Crucibulum laeve). 

Eind october van dat jaar werden we verrast met een paar forse 
paddestoelen die we nog niet eerder gezien hadden. Het bleek 
de BLAUWPLAAT STROPHARIA ( Strophar ia rugosoannulata) te zijn. 
Ze-hebben een roodachtig bruine hoed en een lange (6 tot 8 
cm) slanke steel met een brede vlezige, gestreepte ring. Op
vallend zijn de grijsblauwe plaat jes aan de onderkant van de 
hoed, waaraan de paddestoel zijn naam te danken heeft. Het is 
een zeldzame soort, die pas de laatste jaren hier en. daar op 
houtafval, zaagsel en rottend stro wordt gevonden. H~ wordt 
tegenwoordig ook op stro gekweekt voor de consumptie en 
sch~nt erg smakel~k te z~n. 

In de omgeving van de BLAUWPLAAT STROPHARIA vonden we ook nog 
de BEURSZWAM (Volvariella speciosa), de GLIMMERINKTZWAM (Copri
nus micaceus), de KALE INKTZWAM (Coprinus atramentarius) en 
enkele groepen FRANJEHOEDEN (Psathyrella's). 

Gedurende de laatste 7 jaren heb ik een groot aantal waarnemin
gen genoteerd van paddestoelen op houtspaanders, waarvan ik 
hier nog enkele in telegramst~l wil beschr~ven 
~ei 1984 Hoge Weerd plantsoenstrook tussen Eper Veste 

en sporthal. Duizenden DONSVOETJES en tiental
len VROEGE LEEMHOEDEN(Agrocybe praecox), dit 
zijn forse paddestoelen met beige- bruine hoeden 
die 10 tot 15 cm doorsnede maten (normaal 6 
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à 8 cm); de lange slanke steel heeft een fraaie 
ring. 
Wilgenweg langs de S9, onder struiken op hout
spaanders enkele exemplaren STROPHARIA PERCEVALII 
nog zonder nederlandse naam. Zeer zeldzaam, 
omstreeks 1980 voor het eerst in on~ land 
gevonden, andere vindplaatsen Schotakker op 
15 sept. 1986 en Enkweg op 7 mei 1987. 
Fraaie, grote 'paddestoelen met gele bol
vormige hoed, lange slanke steel met ring en 
de rand van de hoed behangen met een zilver
achtig spinsel (velumresten). 
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4 Grote groepen FRANJEHOEDEN (Psathyrella 1 s), 
enkele honderden - plantsoen Burgerenk b~ de 
supermarkt. Het z~n sierl~ke, klokvormige, oker
bruine tot gr~ze hoedjes op slanke steeltjes. 
Ze komen op verschillende plaatsen in ons dorp 

c:..e>ll~lo 1·~ in tuinen en plantsoenen voor. 

Inmiddels bevat de l~st van paddestoelen op houtspaanders meer 
dan 25 soorten. 
Tenslotte nog twee waarnemingen van dit jaar. De HAZEPOOTJES 
op het Drossenkampplein en de ROODSTEELCOLLYBIA 1S in de plant
soenstroken naast het Amro bankgebouw aan het pad naar het 
Loeffpark en onder de bosjes langs de Hoofdstraat b~ de bus
halte. 

Begin october verschenen op het Drossenkampplein enkele honder
den cylinder- tot eivormige hoedjes op de houtspaanders. Ze 
zagen eruit als witte-gr~ze "hazepootjes" door de grijzige velum
schubjes waarmee ze bekleed waren. Ze grooiden uit tot lange, 
spierwitte, kaarsrechte stelen met f~ne doorzichtige hoedjes 
waarvan tenslotte de randen omhoog krulde~Het waren de INKT
ZWAMMETJES (Coprinus Lagopus). Ik moest er als de kippen b~ 
z~n om ze te kunnen fotograferen, want na l à 2 dagen was het 
met ze gebeurd en stonden er alleen nog maar kale stelen. 

Een andere merkwaardige ontdekking (tip van Els Koopmans) was 
die van de ROODSTEELCOLLYBIA 1 S ( Collybia mara'smioides). 
Het is een in bundels groeiende paddestoel met enigszins 
slappe, golvende bolle hoed. De kleur is wat onbestemd gelig
bruin aan de randen en taankleurig in het midden. De lange, 
donkerrode gladde steel is aan de voet bedekt met donkerroze 
wollige haren. Het is een zeldzame paddestoel, maar hier ston
den ze net als dest~ds de DONSVOETJES, zich b~ honderden te 
verdringen op een paar vierkante meter •. Ook hier abnormaal 
grote exemplaren, vergroeilngen en hoeden die aaneengekit wa
ren tot plakkaten. 
Inmiddels zijn onze Collybia 1 s verdwenen en het zal de vraag 
zijn of ze het volgende jaar terug komen. Haz.e.poo-1:.1e-

Paddestoelen hebben (op enkele houtachtige ...__-~~~--
~.'l~\~.---· soorten na) een kort leven. Sommige 

INKTZWAMMETJES maar één dag, andere enkele 
dagen of een paar weken, maar het mycelium 
waaruit zich de paddestoel ontwikkelt kan 
nog jaren bl~ven leven en vruchtlichamen 
produceren. B.~ de houtsplinter-paddestoelen ·~ j~~ 
lijkt dat niet het geval te zijn. Meestal f ~r,7'(( 
is het na één jaar afgelopen. De werkzaam- rl4 ! t~ 
he id. van de houtspaanders is dan uitgeput, w 1 )~ 
en de pa~destoelen verdwijnen weer even snel J. f( NP ' ~ _ t. --
als ze ZlJn gekomen. ~L r/.Jl~--' ~- ".- i_ --

In het parkje aan de Willem Tellstraat b.v. is al een paar 
jaar geen paddestoel meer te vinden. 
De DONSVOETJES hebben het nog lang volgehouden, maar z~n in
middels net als de NESTZWAMMETJES ook verdwenen. 
Overal in het dorp echter worden nog steeds in de plantsoenen 
houtspaanders onder de heesters en struiken gestrooid en we · 
kunnen er zeker van z~n, dat er na verloop van t~d weer 
DONSVOETJES en wie weet-wat-voor interessante paddestoelen 
tevoorsch~n komen. 
Helpt U m~ uitk~ken? Zoals gewoonl~k houd ik m~ voor tips 
aanbevolen! 

Albert Sieders. 
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..". . . 1988 --- 1990 
Twee jaar geleden stond in Natuurklanken een verslag over de 
ervaringen tot aan dat jaar toe. De hoeveelheid gegevens is 
sindsdien enorm uitgebreid. Hieronder wordt de kennis van de 
verspreiding van deze gevleugelde nachtzoogdieren in het kort 
beschreven. Per soort geeft een kaartje een overzicht van de 
verzamelde gegevens. 

Maar eerst wil ik even kort stilstaan b~ de in het afgelopen 
jaar georganiseerde vleermuisexcursies en de nieuwtjes omtrent 
de kelder in de Pelzerkamp. 

De vleermuisexcursies in 1990 

De opzet was de leden van de afdeling enkele malen de gelegenheid 
te bieden een excursie mee te maken. We vonden dat we dat de af
deling verplicht waren, omdat er reeds tweemaal een uitgave 
van ongeveer vierhonderd gulden t.b.v. een batdetector gedaan 
was. De te bezoeken plaatsen waren zo gekozen, dat er op één 
avond in drie of vier uurhokken vleermuizen gehoord zouden 
kunnen worden. 
Deze tweeledige opzet kreeg geen kans van slagen. Het weer was 
op de geplande avonden vaak ongunstig en de opkomst van leden 
en vleermuizen daardoor laag. Een overzicht illustreert het 
een en ander. 

Datum .Plaats Aantal deelnemers Waargenomen vleermuizen 
incl.leden zoogdier 
wei··kgroep 

6 april Gortel 6 
27 april Oene 3 
ll mei Epe 5 Gew.dwergvl. 3 
inc .lezing Laatvlieger 10 

Rosse vleermuis 2 
Watervleermuis l 

22 juni Ernst Vervallen wegens slecht weer 
6 juli Vosbergen 2 :Rosse vleermuis 4 

i.p.v. Ruige dwergvl. l 
Vorchten Gew. dwergvl. 10 

Op de excursieplaatsen Gortel en Oene ~jn later in het jaar nog 
wel waarnemingen gedaan. In Gortel werden enkele Laatvliegers 
gehoord en in Oene Gewone dwergvleermuizen en overtrekkende 
Rosse ~leermuizen. 
Het resultaat van de excursies is zo teleurstellend, dat er 
dit jaar voor een andere opzet gekozen is. Gedacht wordt aan 
één avond in -b~ vooDkeur- juni op een gunstige plaats (en 
onder gunstige weersomstandigheden). 

De vleermuiskelder 

Dit kleine stukje beschaving in een bos van verpaupering is 
met veel moeite in stand gehouden. Op de rand van het perceel 
van de rulne van een voormalig tehuis is het het enige deel 
van het gebied dat verzorgd wordt. Voor de rest stort men er 
zijn (tuin)afval en worden er hutten gegraven en zelfs hele bo
men omgezaagd. 
Het laat zich raden dat de kelder regelmatig bedreigd wordt. 



Reeds eerder is van vernieling melding gemaakt. Daar wil ik 
hier nu niet te veel op ~ngaan om geen slapende honden wakker 
te maken. Het gaat nl. reeds b~na een half jaar goed. Stttt.! 

In de zomervacantie hebben de mensen van de zoogdierwerkgroep 
zich met meer en minder plezier natte' ruggen gewerkt om een 
vrachtwagenlading aarde op de kelder te kruien. Bovendien 
werd het systeem van afsluiten grondig veranderd. Het laatste 
l~kt zoals gezegd, te werken. De dikkere deklaag heeft als 
doel de kelder voor meer soorten geschikt te maken. Het resul
taat staat hier in een tabelletje: 

Maximale aantallen vleermuizen in de winter in de vleermuizen-
k ld d p l k e er ln e e zer amp 

1988/ '89_ 1989{'90 1220i '91 
Gew. Grootoorvleermuis 3 2 0 
Franjestaart 0 0 l 

Het succes is voorlopig nog niet éénduidig. Het is weliswaar 
gelukt een andere soort achter het hek te kr~gen, maar de 
Grootoren z~n.om welke redendan ook.niet teruggekomen. Toch 
bl~ven we optimistisch, want zonder optimisme zou deze kelder 
geen vleermuiskelder (meer) geweest z~n. 

De verspreiding van vleermuizen op de Noord Veluwe. 

De gegevens zoals die tot nu toe bekend zijn, wil ik eerst in 
kaartvorm presenter~n. 

De 11&6p~.:til\j VttV\ vleerM1AiU.., op de. Noovrl-Veluwe. 
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Uit het totaalover
zicht bl~kt dat er 
in één uurhok maximaal 
6 soorten waargenomen 
z~n. De uurhokken waar
in dat het geval was 
vormen een aaneenslui
tend gebied rond 
Hee.rde, Epe en Vaas
~en. Meer gedetail
leerd gekeken bl~ken 
er binnen één km-hok 
maximaal 5 soorten 
vastgesteld te ~n • 
Die pieken liggen 
eveneens in of b~ de 
genoemde dorpen. 
Bij Heerde komt de 
soorten11 rijkdom 11 ' voor 
op Vosbergen, b~ 
Vaassen op de Cannen
burgh en in Epe meer 
in het dorp zelf. 
De hogere frèquentie 
van onderzoek zal 
daar debet aan z~n. 
Soortenr~ke plaatsen 
worden vooral geken
merkt door open water 
in combinatie met 
oude bomen. Ik noem
de Vosbergen en de 
Cannenburgh al. Ook 



l.B 
het Kloosterbos en omgeving z~n relatief r~k aan soorten. 
Aan de witte plekken op de kaart is veelal nog geen of slechts 
weinig aandacht geschonken. Misschien raken er in 1991 nog 
wat hokjes gevuld. 
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De verspreidingskaartjes 
per soort vertonen niet zo
zeer de meer voorkomende 
als wel de beter herken
bare soorten. 
De .aantallen b~ de Rosse 
vleermuis ~n vr~ laag. 
Er ~n vooral jagende 
of overvliegende exem
plaren gehoord. Op vier 
plaatsen kon een paar
verbl~fplaats gevonden 
worden. Daar vertoeft 
in de herfst een klein 
aantal dieren waaronder 
één mannelijk. 

Ook b~ de Laatvlieger 
z~n voornamel~k foura
gerende dieren geteld. 
De verbl~fplaats b~ 
Vaassen betreft een ver
moedel~ke kraamkolonie 
uit 1988, die toen echter 
pas laat in het seizoen 
gevonden werd. De twintig 
dieren b~ landgoed Kla
renbeek b~ Doornsp~k 
(km-hok 27-21-35) vlogen 
kort achter elkaar van
uit de bebouwde kom 
het landgoed in~ 
In Epe werden zo ongeveer 
tien van deze grote vleer
muizen gezien t~dens 
de excursie van 11 mei. 

LAFITVLIE6ER.. (. VLIE4bE.ELD) 
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Op het kaartje van de 
Watervleermuis is ook het 
voorkomen van Baardvleer
muizen« vermeld. Deze waar
neming dient met enige voor~ 
zichtigbeid gelezen te 
worden. Van het geluid dat 
de dieren maakten is een 
opname gemaakt en meerdere 
mensen vermoeden dat het 
deze soort betreft, maar 
vonden de opname niet goed 
genoeg om zeker te ZDn. 
Op Klarenbeek werd een res
tant van een kraamkolonie 
Watervleermuizen ontdekt 
in een kerk. De andere 
dieren werden jagend aan
getroffen, behalve het 

·verkeersslachtoffer uit 
uurhok 33-13 in de gemeen
te Apeldoorn • 

_,- Baardvleermuizen worden 
.onderverdeeld in twee soor
ten: de Brandts 1 vleermuis. 
en de Baardvleermuis. 

Qua 
dat 

geluid en uiterlDk zijn ze onderling niet te onderscheiden, 
kan alleen op schedelkenmerken. 

I 
I 
\ 

/ 

' 
I "' 

fr-a.-._je~to.o.,-t I""' 

; 
I 

/ 

,. ,. 

/ 
/ 

/ 
/' 

,--
1 

I 
2.S I 

",--- .... -
-~-,., . 

.,...,. \ 

I L-o-; ~ 
o..j 

1. 3 

I 
I 
l 
', . 

Franjestaarten maken een 
geluid dat makkelljk met 
dat van sommige andere 
soorten verward kan worden. 
Toch zijn er verschillen. 
Er bestaan ook verschillen 
in gedrag tussen deze 
soort en een soort die er 
qua geluid op lijkt, zoals 
de Watervleermuis. 
Beide soorten jagen dicht 
boven het wateroppervlak, 
maar waar de Watervleer
muis wijdlopende bochten 
maakt bezit de Franjestaart 
het vermogen scherpe wen
dingen te maken. Ook 
schiet de laatste veel 
vaker plotseling omhoog 
en presteert hD het on-
der of tussen takken door 
te ~liegen. Alle batdetec
torgegevens ~jn als waar
schijnlDk genoteerd. De 

verblijfplaatsen duiden op dieren in winterslaap en kunnen als 
zeker aangemerkt worden. Op het terrein van de Cannenburgh werd 
een groep van ongeveer 25 jagende Franjestaarten aangetroffen. 
In het licht van de zaklantaarns was een bijna feeëriek gedans 
boven het water zichtbaar. 
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Bij d~ Gewone grootoor 
vleermuis zijn helemaal 
geen zekere batrecorder
waarnemingen gedaan. 
Er is wel enkele malen 
aan de soort getwijfeld. 
Het echolocatiegeluid 
is echter zo zacht, dat 
de soort ook wel de 
fluisterende vleermuis 
genoemd wordt. 
Dieren in winterslaap 
zijn makkelijk te herkennen. 
De beide dode exemplaren 
lagen samen in een nest
kastje. De schedels ver
toonden gaten waardoor 
niet uitgesloten mag 
worden dat ze door een 
vogelsna~el ingeslagen 
zijn • 

De Ruige dwergvleermuis 
ratelt hard. Via de bat
detector kan hD goed ge
hoord worden. Het geluid 
houdt het midden tussen 
dat van de Gewone dwerg 
en de Laatvlieger. Nu de 
soort herkend kan worden, 
blijkt dat ze ook meer 
aanwezig is dan tot voor 
kort gedacht werd. 
In de zomer blijken er 
van deze sterk trekkende 
soort al veel in Nederland 
aanwezig. Vanuit Noord
Oost Europa komen er in 
de herfst nog meer. 
Ze kunnen doortrekken tot 
in Frankrijk. 
De gevonden aantallen in 
onze omgeving zijn steeds 
klein. 
Kraamkolonies van Ruige 
dwergvleermuizen zijn er 
in ons land nog niet ge
vonden. 
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Voor de grote aantallen 
vleermuizen moeten we voor
lopig b~ de Gewone dwerg
vleermuis zjjn. In Heerde 
werden in één straat in 
deze zomer twee kolonies 
gevonden. De een met 83 
en de ander met 97 vleer
muizen. 
Tussen de waarnemingen· zat 
enkele dagen verschil, 
zodat het niet uit te 
sluiten is dat de kolonie 
in de tussent~d in z~n 
geheel verkast is. 
Het huis van de grootste 
kolonie bood ook onderdak 
aan een Laatvlieger. 

In Epe werden 153 dwergjes 
geteld in mei, zodat het 
hier in tegenstelling 
tot Heerde uitgesloten 
~as, dat er ook jonge die
ren uitvlogen. 
Later in het seizoen bleek 

de kolonie verlaten. 
De geringere aantallen duiden op fouragerende of. trekkende 
exerrrplaren. 
In uurhok 27-44 inventariseerden we roepende mannetjes in de 
paart~d. Op 10 en ll october werden ze daar in de bebouwde kom 
van Epe gelokaliseerd. 

Frans Bosch. 

P.S. B~ de laatste controle van de vleermuis
kelder werden er behalve de Franjestaart 
ook drie Gewone Grootoorvleermuizen aan
getroffen. 

F. 

WATE~VLEE~MUJ.S 
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en de NOTA FAUNABEHEER RECREATIEGEMEENSCHAP -... ~- ,_..~ . 

In de onlangs verschenen Nota Faunabeheer van de Recreatiege
meenschap Veluwe werd ook aandacht besteed aan het recreatie
gebied !'J{~evi tsveld". 
Ik wil m~ in deze b~drage beperken tot dit gebied en dan in 
het bijzonder tot de waarde ervan voor de AVIFAUNA in onze 
woonomgeving. 
De algemene strek~ing van de -overigens lezenswaardige- nota 
is erop gericht de recreant voor z~n vr~e-t~dsbesteding naast 
faciliteiten te bieden, die voorzien in (veelal) sportieve 
behoeften (zwemmen, zeilen,. surfen, vissen etc.), ook ruimte 
en mogel~Y~eden aan te reiken voor natuur-educatieve waarden 
van het recre~ien •. 
En daarmee wordt naar mijn mening een "dubbelslag" gemaakt. 
Enerz~ds wordt immers de natuur-recreant gediend, anderz~ds 
ontstaan prima mogel~kheden voor een vruchtbare samenwerking 
tussen professionele beheersinstrumenten en vr~willigersorga
nisaties (KNNV b.v.) teneinde de zich-recreE;rende mens·te 
attenderen op het behoud c.q. het scheppen van biotopen voor 
de levende natuur. ·· 
Naar m~n oprechte mening een dure plicht van onze generatie 
om voor ons nageslacht alles in het werk te stellen die klei
ne resten natuurterrein met zorg en vasthoudendheid te bewa
ren als onderdeel van het behoud van de schepping. 

Ook op onze N.O.Veluwe hebben infra-structuur, civilisatie 
en agrarische exploitatie al (veel te)veel oorspronkel~ke 
biotoop voor de oorspronkel~ke flora en fauna doen verdwijnen! 
Wanneer dan nu in de recreatie-gebieden, zoals het Kievits
veld, de natuurwaarden worden erkend en in een groter geheel 
worden aangewend voor multi-functioneel gebruik, is dat een 
unieke kans, zeker voor de dit jaar 90-jarige KNNV, daarin 
volop te participeren. 

De moeite waard is het zeker voor het Kievitsveld en dan met 
name de strook rondom de voormal±ge visv~vers langs de Venz
fabriek. Een heerl~k stilte-gebied en dat mbet ~n ieder geval 
zo bl~ven. Dus geen cross-baan, surfstrand e.d. in die hoek 
van het recreatiegebied! Daar moeten wij ons met z'n allen J 

sterk voor maken en ••••• daar is b~ de Recreatiegemeenschap 
best oog en oor voor. 

Al jarenlang is sprake van een eningszins "oase"-achtig ter
rein. Temidden van enerz~ds het eenz~dig agrarisch landschap. 
en anderz~ds het industrieterrein Eekterveld z~n v~vers, 
broekbebossing en oeverterrein van de zandwinningsplas een 
kostel~ke buffer, waar zowel de natuurrecreant als ook de 
niet-zo-deskundige algemene recreant opmerkel~k veel wordt 
geboden uit de levende natuur: insecten, vlinders overige 
fauna en wilde flora. 



Enige jaren inventarisatie-gegevens m.b.t • 
. -IV ... -~·;.Ao de vogelpopulatie tonen verrassende feiten, 
-:- ~ - : · :~;- zowel! kwantitatief als kwalitatief. Van alle 

... ~.-,-.:_in ons land waargenomen soorten lukt het 
zonder moeite in de loop van vier jaarget~
den een 100-tal daar waar te nemen. 
Zowel .in de beschutting van het broekbos, 
als op de oever van en in en boven de plas. 
In 1990 werden op 5 m~i t~dens een druk 
beklante excursie .2Q. vogelsoorten waargeno
men op één ochtend! Vanzelfsprekend is de 
zangvogelgroep ruim vertegenwoordigd (waar
onder Bosrietzanger (3-5 territoria), Mat
kopmees, Kleine karekiet C> 2), Rietgors, 
Grauwe vliegen~anger, Kneu, Ringmus e.v.a.) 

Ieder jaar is er een kolonie Oeverzwaluwen in een steile afgra
vingswand in het zanddepot; in 1990 een 20-tal nestgangen; 
jammer genoeg z~n de broedresultaten meestal miniem door recrea
tie-druk (of ••• nog erger opzettel~ke verstoring). Het aanleg
gen èn onderhouden van een beschermde broedwand past prima in 
de Nota. 

Eveneens al enige jaren brengt een Blauwe-reigerpaar z~n 
japgen (met succes!) groot •. 
Futen, Wilde eenden, Kuifeenden, Mandar~n-eenden(?), Meerkoeten 
en Waterhoentjes zorgen elk jaar voor nageslacht. 
In de trekt~d kunnen nog andere eendesaorten en steltlopers 
(Watersnip, Witgatje, Kleine plevier, Oeverloper) soms langdu
rig fouragerand worden gadegeslagen. 

Het hele j~ar door meeuwen (4 soorten),roofvogels(Buizerd, Havik, 
Sperwer, Torenvalk, Boomvalk), Aalscholvers, Kievit, Scholekster, 
diverse duiv~soorten en kraai-achtigen. 
En -met wat geluk of geduld- doortrekkers als Boompieper, 
Wielewaal, Fluiter, Paapje, Tapuit. 
Op ~~n waarnemingenlfjsten staan ook nog IJsvogel (sch~nt daar 
broedvogel geweest te z~n!), Kleine bonte specht, Braamsluiper, 
Grasmus en Nachtegaal. 
Al met al een 40-tal broedvogels en totaal zeker honderd soor
ten. Wat kan binnen de doelstelling van de Nota worden gedaan 
aan het behoud van het bovenstaande? 

Naar m~n mening o.m. jachtverbod; verklaring als stiltegebied 
met natuurpad voor te interesseren recreanten; de oever van de 
zandwinningsplas het predikaat "reservaat" verlenen; geen uit
breiding van waterrecreatie (daar wordt al voldoende in voor
zien); voor eigen bewoners en toeristen organiseren van educa
tieve excursies met behulp van b.v. onze eigen KNNV-ers. 

Een fraai cadeau vóór en van de 90-jarige KNNV tot behoud van 
alles wat groeit, bloeit, loopt en vliegt in dat gedeelte van 
het recreatiegebied "Kievitsveld". 

Wim van Waveren Hogervorst. 



De herkomstvan namen 
op de Veluwe \/e.lu~ nL4.lle..b· .... 

du. 'qo 
Fietsend op de Veluwe geniet ik van de omgeving. Op een ANWB-paddestoel staat 
"Mossel" aangegeven. Om me heen kijkend zie ik bos, heide, brandend zand, maar ner
gens water! Mossel?! 

Wegwerpmuseum 
De Kleine Aarde 

Waar komtzo'n naam vandaan? 
In dit V el uwebulletin en in die nog volgen 
zal nader ingegaan worden op de oor
sprongvan enkele namen. 
Naar het ontstaan van plaatsnamen is veel 

onderzoek gedaan. Het is echter welhaast 
onmogelijk om echt zeker te zijn van het 
hoe en waarom. Toch is men het over een 
aantal aanduidingen min of meer eens. 
Sommige (onderdelen) van aanduidingen 
komen veelvuldig voor. Namen als Am
hem, Heelsum en Leuvenheim behoren tot 
het "heim type". "Heim" heeft in het oud
Germaans de betekenis van woonplaats of 
woongebied. De aanwezigheid van water is 
op de grotendeels droge V el uwe van groot 
belang geweest. Veel plaatsnamen duiden 
dan ook op de aanwezigheid van water, een 
beek of rivier. Duidelijke voorbeelden 
hiervan zijn Oosterbeek, Eerbeek en Klin
gelbeek Maar ook plaatsnamen met het 
begin" el" of afleidingen van het Germaan
se "apa" of"ama" duiden op de aanwezig
heid van water. Voorbeelden hiervan zijn 
Elburg en Elierom enerzijds en plaatsen als 
Wezep, Epe en Velp anderzijds. 
Naamdelen als "laar", "broek" en "veen" 
geven aan dateen ontginning destijds laag, 
nat en moerassig ~?;ele11;en was. Nederzettin-

gen als Nijkerkerveen en Kootwijkerbroek 
liggen dan ook tegen de flanken van de Ve
luwe. 
Namen met de uitgang "(e)re{n)" kunnen 
daarentegen juist wijzen op een hogere en 
drogere ligging. Deze namen zijn afgeleid 

Motorcrossen 
Motorcrossterreinen liggen her en der ver
spreid over de provincie. Ze zijn dikwijls 
spon taari ontstaan en hebben in veel geval
len geen officiële vergunning of bestem
ming. 
Het intensief bedrijven van motorsport 
brengt niet alleen grote schade toe aan de 
terreinen zelf, maar is ook erg nadelig voor 
de omgeving. Motorcrossen is een activi
teit, die zich niet of nauwelijks verdraagt 
met andere recreatieve gebruiksmogelijk
heden van de bossen en natuurterreinen, 
zoals wandelen en fietsen. Het richt in het 
algemeen, zeker in de meer kwetsbare ge
bieden·, grote vernielingen aan natuur en 
landschap aan. Daar komt bij, dat de grote 

van het Germaanse "haru", dat zandige 
heuvelrug betekent. Tot deze groep beho
ren plaatsnamen als Garderen, Tongeren 
en Spankeren. In gebieden waar de woeste 
grond pas na de tiende eeuw ontgonnen 
werd, komt de aanduiding "veld" veelvul
dig voor. Barneveld werd bijvoorbeeld pas 
voor het eerst in de geslachtsnaam Volfra
mus de Barnevelde vermeld in 117 4. 
Veel namen op de Veluwe verwijzen naar 
de aanwezigheid van bos. Zo ook plaatsna
men met de uitgang "lo" of"el". Tot deze 
groep behoren bijvoorbeeld Ermelo en 
Uddel, maar ook het eerdergenoemde 
Mossel. 
In 1476werdhetbosgebiedindegemeente 
Ede aangeduid als Den Morsebel, twee ja
ren later als Mossel. Hier is op kleine schaal 
bos ontgonnen. Meer dan een tweetal 
boerderijen heeft er niet gestaan. Nabijge
legen bosgebieden als de Sijsselt, het Roe
·kelsche bosch en het vroegere Vinckelt bij 
Kootwijk wijzen op een samenvoeging van 
een vogelnaam en een bosaanduiding. 
Het is dan ook aannemelijk dat hier de aan
wezigheid van "muschen" of "moschen" 
op een korenakker aanleiding was voor de 
naamgeving. Naast plaatsnamen zijn er 
natuurlijk veel meer namen die ons iets 
kunnen vertellen over de omstandigheden 
die heersten ten tijde van het ontstaan er
van. Namen van wegen, bossen, heidevel
den waterlopen of huizen. kunnen ons in
zicht geven in hetleven van de mens en zijn 
omgeving in vroeger tijden. 

Vooruitziende geesten bij De 
Kleine Aarde te Boxtel hebben 
een gat in de museummarkt 
ontdekt: het wegwerpmuseum. 
Het is de bedoeling daar allerlei 
voorwerpen samen te brengen 
die nu nog bijna vanzelfspre
kend zijn (nou ja ... ), maar 
straks wellicht als heel typisch 
voor de wegwerpsamenleving 
zullen worden gezien. Complete 
plastic eetserviezen zullen er on
getwijfeld in terecht komen, 
wegwerp-pvc-regenjassen, Me. 
Donaldsbekers, wegwerpaanste
kers, eenmalige melkverpakkin
gen, batterijen, Japanse weg
werpcamera's, de in dit kader 
onvermijdelijk plastic tasjes. 
De Kleine Aarde wil graag in 
contaç:t komen met mensen die 
unieke voorbeelden uit de weg
werpmaatschappij stilletjes bij 
zich hebben gehouden. Mis
schien kan de collectie in het 
museum er door gecompleteerd 
worden. In bruikleen afstaan is 
ook mogelijk. Nader overleg via 
tel. 04116-84921 of via het adres 
De Kleine Aarde, Postbus 151, 
5280 AD Boxtel. 
Het nieuwe wegwerpmuseum 
gaat op de open dag van De· 
Kleine Aarde op 17 juni a.s. 
open. Het milieu-edukatie en 
voorlichtingscentrum laat dan 
ook zien hoe het allemaal an
ders kan ... 

Gelderland telt vrij veel motorcross-terreinen. Helaas liggen die meestal in kwetsbare 
bosen natuurgebieden, vooral op de Veluwe· en in de Achterhoek. Het is onnodig te zeg
gen, dat dat de nodige problemen met zich meebrengt. De provincie wil de kwetsbare 
gebieden sparen, maardat betekentniet dat ze het motorcrossen onmogelijk wil maken. 

aantallen bezoekers bij wedstrijaen nog effecten van hetmotorcrossen tothetuiter-
eensextraoverlastbezorgen. Hetlawaai dat ,Ste \>eperktworden. 
motorcrossen veroorzaakt, is veelalstorend De motorcross-problemen spelen met 
voor de omgeving, zowel voor mens als name binnen het Nationaal Landschap 
dier. Veluwe (NLV). In de integrale deelplan-

Gedeputeerde Staten hebben d al nen wor t in zijn gemeenheid gesteld, 
vorig jaar de "Beleidsnota Motorcross-ac- dat motorcross-terreinen binnen het NLV 
commodaties Gelderland" vastgesteld. 
Daarin wordt gezegd, dat het nodig is om 
mogelijkheden en voorzieningen voor deze 
sport te bieden {zeker ook om "wildcros
sen" te voorkomen). Verder zegt de nota 
dat de plaatswaarde terreinen komen 
zo gekozen moet worden dat de nadelige 

vanuit natuur- en landschapsoverwegin
gen ongewenst zijn. Daarom is verande
ring nodig in de huidige situatie. Voor de 
bestaande terreinen binneJil het NLV moe
ten, indien mogelijk, vervangende locaties 

buiten het NLV worden gevonden. 

\le.\t..twe .B t.tlld:.,;.,.. '9 o 
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Op twee plaatsen in de regio hebben enige leden van onze 
afdeling een zogenaamdemonitoringroute gelopen in het 
kader van een landel~k onderzoe~. 
B~ de Hauwenhofweg - Oostravenweg in Epe namen Ep de Haan 
en Laura en Otto v.d. Broeke een traject voor hun rekening 
met medewerking van Els Koopmans en in Wapenveld lag een 
route over de oude spoorbaan. De laatste werd gelopen door 
Bahbette Elsinghorst. Hieronder vindt U haar verslag. 

!-v/AT .1-/0{) OT ·DAT 1rt ? 

Dit project is opgezet door de Vlinderstichting in samenwer
king met·CBS en de vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuni
versiteit te Wageningen. Aan dit landel~k onderzoek, dat ze
ker 10 jaar zal duren, verlenen amateur-veldwerkers hun mede
werking. 
Het doel is o.a. het verzamelen van informatie op nationale 
schaal over aantallen en aantalsveranderingen en het opsporen 
van de oorzaken hiervan. Tevens wil men inzicht kr~gen in de 
locale inrichtings- en beheersmaatregelen en de relatie tus
sen vlinders en hun biotooptype. 

Men dient één keer per week een vaste route te lopen van onge
veer 1 kilometer • Deze route is onderverdeeld in secties van 
50 meter, die min of meer homogeen moeten z~n. Men geeft dus 
van elke keer de datum op, t~dstip, temperatuur, bewolking, 
windkracht. en vooral de waargenomen dagvlindersoorten, hun 
aantallen, en de bloeiende nectarplanten. 

Ook ik doe hieraan mee en heb gekozen voor een stuk spoorl~n 
in Wapenveld. Waarom juist hiervoor? Wel, onze tuin is daar 
niet ver· vanaf gelegen en ieder jaar hebben w~ er verschillen
de soorten, o.a. het gewone Klein koolwitje, Bont zandoogje, 
maar ook trekvlinders (zoals Atalanta 1 s) en zelfs de zeldzame 
Berkepage. 
Ik was dus benieuwd wat er zoal op het stukje spoorl~n vlakb~ 
ons ronddartelde. Het is een goede plek om je hond uit te la
ten, maar de Composieten bloeien er toch wel en de distels 
en Braamstruiken houden ze wel op afstand. De vlinders waren 
er met uitzondering van het Klein geaderd witje (en later ook 
het Klein koolwitje) niet in grote aantallen aanwezig, maar 
ik heb toch een aardig overzicht gekregen van wat er zoal 
groeide, bloeide en rondvloog. 
Hieronder volgt m~n l~stje: 

Groot dikkopje 
Citroenvlinder 
Klein koolwitje 
Klein geaderd witje 
Kleine vuurvlinder·· 
Boomblauwt je 
Atalanta 

Distel vlinder 
·Kleine vos 

Dagpauwoog 
Bont zandoogje 
Bruin zandoog je 
Hooibeestje 

Bahbette Els~nghorst. 



één en dertig soorten 
DAG Vllf'IDE.RS an 

Opnieuw hebben leden die aan de Insectenwerkgroep deelnemen 
en mensen daarbuiten waarnemingen van dagvlinders van het sei~ 
zoen 1990 ingezonden. Sommige lijstjes waren uitgebreid en 
meldden meer dan één waarneming van de soorten, anderen stelden 
zich tevreden met de aller eerste van het jaar. Belangrijk is 
vooral ook ~ Qrecies een vlinder gezien werd. Van de meest 
belangwekkende soorten, d.w.z. soorten die vrij biotoop-gebonden 
z ijn of kwetsbaar of zelfs zeldzaam voor onze streek, is de 
vindplaats op een kaartje ingetekend d.m.v.een nummertje. 

Interessant is het recent voorkomen van de Heidevlinder en het 
Heideblauwtje op een door de mens (toevallig) nieuw geschapen 
geschikt terrein: Bij de nieuwe recreatieplas in het Kievitsveld 
bij Ernst/Vaassen is een bijzonder schraal zandig terrein ont
staan met een lage begroeiing van Buntgras, beginnende Struik
heide, Stekelbrem, Schapezuring enz. Een ideale biotoop voor 
de twee genoemde vlindersoorten. Ze zijn er verschenen samen 
met het Vuurvlindertje. 

Een nieuwe waarneming voor onze streek is de Kommavlinder, 
een soort Dikkopje, aan de rand van de Schietheide bij Heerde, 
en de Gele luzernevlinder aan de IJssel,beide door de Heer 
Koetsier. 

De Kleine parelmoervlinder in de tuin van Inecka Stuve in 
Wapenveld, was ook opmerkelijk. 
Bepaald bijzonder is· de Berkepage die al enige jaren achtereen 
bij Babbette Elsinghorst in Wapenveld in de tuin verschijnt. 

Opvallend was het massale voorkomen·van het Bonte zandoogje, 
dat zelfs nog in December vloog! 

De Gehakkelde aurelia, terug van weggeweest, is door vrijwel 
alle waarnemers gezieno · 

Voor vliegtijden en vindplaatsen verwijs ik naar de navolgende 
pagina's. 

Els Koopmans-Grommé. 
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Waar gezien? + eerste en laatst-e waarneming. 

l. Argusvlinder 

2. Atalanta 

3. Berkepage 

4. Bont zand
oog.je 

5. Boomblauwt je 

6. Bruin zand
oog.je 

7• Bruine vuur
vlinder 

8. Citroenvlin
..Q.ill:. 

~ 

Norelholtweg Epe/Pollense Veenweg Ernst/ 
Vemderweg Epe/Kanaaldijk Heerde/ Houtweg Oene 
(Weteringen)/IJsseldijk tussen Oene en Welsum/ 
Bermen Ernst/Elspeter Heide/Viaduct snelweg 
Heerde/achter de Wijerd Heerde/Epe/ dorp Epe/ 
dorp Vaassen/Wetering Wapenveld/dorp Wapenveld/ 
't Veen Heerde.(le ~aarneming 3 mei,laatste 
waarneming 28 augustus). 

Zwolle centrumlEpe centrum/Tongeren Rauwenhof
weg Epe/tuin Ernst/tuin Oene/Hertenkamp Epe/ 
Visvijvers Ernst/Renderklippen Epe + Heerde/ 
Norelholtweg Epe/Kanaal Heerde/tuin Vaassen/ 
Zwolse bos Wapenveld/Vosbergen Heerde/Zuidweg 
Heerde '(le waarneming 9 april, laatste waar
neming 21 october). 
Tuin Wapenveld. le waarneming 13 augustus. 

Centrum . Epe/Vosbergen/Tongeren Rauwenhofweg/ 
Norelholtweg Epe/Zuidrand Epe/Epe oostrand/ 
Oene Wetering/achter Wijerd Epe/Heerde/Ernst e.o./ 
Smidsveen/tuin Wapenveld/Weteringen Wapenveld/ 
IJsbaan Kloosterbos Wapenveld/omgeving Heerde. 
(le waarneming 30 ma0rt,laatste waarneming 19 
december). 
Epe centrum/Norelholtweg Epe/Tongeren Rauwen
hofweg Epe/Wilgenweg Epe ZIElspeterheide/achter 
de Wijerd Epe/Heerde/Kanaal Heerde/centrum 
Vaassen/Visvijvers Emst/Smidsveen Epe/tuin 
Wapenveld.(le waarneming 7 april,laatste waar-

neming 25 augustus). 
Kievitsveldplas Emst/Rauwenhofweg. Tongeren 
Epe/Chevalierschool Tongeren Epe/Renderklip
pen Epe/Pollense Veenweg/Stakenbergweg Els
peterheide/viaduct Vemde/Smidsveen Epe/tuin 
Wapenveld/Kromme Allee Heerde.(eerste waar
neming 9 juni,laatste waarneming 12 augustus). 

Dorp Epe N/Wapenveld Z/Heerderstrand.- ( le 
waarneming 5 mei_,laatste waarneming 30 augus
tus). 

Norelbosweg Epe N/Centrum Epe/Centrum Heerde/ 
Norelholtweg Epe/Tongeren Epe/Vosbergen Heer
deiWildweg Vaassen/Elspeterheide/viaduct snel
weg Heerde/Tongerenseweg buiten dorp Epe/omg. 
Visvijvers Ernst/Wapenveld dorp/Zwolse bos Wa
penveld/tuin Heerde Z/IJsbaan Kloosterbos 
Wapenveld.(le waarneming 25 januari,laatste 
waarneming _25 october). 



9 • .J2iliillauwoog 

10. Distelvlinder 

11. Eikepage 

12. Gele luzerne
vlinder 

13. Gehakkelde 
aurelia 

14. ·Groent.je 

15. Groot dik
kop.je 

16. Geelspriet 
dikkop.je 

17. Groot kool
wit .je 

18. Heidevlinder 

19. Heideblauwtje 

20. Hooibeestj~ 

Epe centrum/Smidsveen/Tongerense heide/Na
relholtweg Epe/Sprengenweg Epe+Dellenweg/ 
Niersen tuin/Tangeren Rauwenhofweg Epe/Vaas
sen tuin/Visvijvers Ernst/Wapenveld tuin/Wete
ring Wapenveld/Petrea Wapenveld/tuin Heerde. 
(le waarneming 13 maart,laatste waarneming 
2 december). · · 

Kievitaveld Ernst/Epe centrum/Kloosterbos 
Wapenveld/Heerde Kanaal/Heerde Wetering/tuin 
Wapenveld/ spoorlijn Wapenveld/Soerelseweg Epe/ 
bij pont Olst IJsseldijk. (le waarneming 6 juni 
-afgevlogen ex.- ,laatste waarneming 28 augustus) •. 
Kolthoorn Heerde. 1 ex~ 23 juli. 

Welsumer Rank (1 ex).(eerste waarneming 3 
augustus, laatste waarneming 5 augustus). 

Centrum Epe/Norelholtweg Epe/Tongeren Rauwen
hofweg Epe/vuilstort Ernst/Belvédèreweg Epe/ 
Visvijvers Ernst/tuin Vaassen/tuin Wapenveld/ 
Vosbergen Heerde/Wetering Heerde.(le waarne
ming 22 februari,laatste waarneming 14 october). 

Smidsveen/Heide Welna/Petrea Wapenveld/Tonge
rense heide/Rand Schiethei.(le waarneming 14 
april,laatste waarneming 28 mei). 

Tongeren Rauwenhofweg Epe/tuin centrum Epe/ 
Visvijvers Ernst/Kroondomein/spoorlijn Wapen
veld Z/Norelholtweg Epe/'t Veen/Heerderstrand 
Heerde.(eerste waarneming 17 juni,laatste 
waarneming 26 juli). 

Visvijvers Ernst/Veerpont Olst. (eerste waar
neming 14 juli,laatste waarneming 12 augustus). 

Centrum Epe/Tongeren Rauwenhofweg Epe/Visvij
vers Ernst/ tuin.Vaassen/tuin Wapenveld/Pol
derweg Wapenveld/tuin Heerde.(eerste waar-
neming 11 april,laatste waarneming 10 september). 
Renderklippen Heerde+Epe/Elspeter heide/Kroon_. 
domein/Smidaveen Epe/Heide Zwolse bos/Rand 
Schietterrein/Kievitaveld nieuwe plas/Petrea 
Hoge Heide Epe.(eerste waarneming 13 juli, 
laatste waarneming 16 september). 

Renderklippen Epe+Heerde/Elspeter heide/ 
Kroondomein/Smidsveen/Zwolse bos/rand Schiet
terrein/Kievitaveld nieuwe plas.(eerste waar
neming 27 juni,laatste waarneming 28 juli). 
Renderklippen Epe+Heerde/Elspeter heide/Via-
duct snelweg Heerde/viaduct Vemde/Kievitsveld 
Visv~vers/tuin Vaassen/Petrea/spoorlijn Wapen-
veld Z/dorp Heerde. (eerste waarneming 5 mei, 
laatste waarneming 16 september). 
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21. rearusblauwtje Tuin Epe/tuin Wapenveld Z/omgeving Heerde. 

(eerste waarneming 5 mei,laatste waarneming 
22 augustus). 

22. Kleine parel
moervlinder 

23. Kleine vos 

24. Klein geaderd 
wit .je 

26. Koevink,je 

27. Kommavlinder 

28. Landkaart .je 

30. Vuurvlinder 

31. Zwartspriet 
dikkop.je 

Tuin Wapenveld z. (eerste waarneming 24 april, 
laatste waarneming 2 augustus). 

Tuinen Epe,Heerde,Wapenveld,Vaassen, Ernst 
etc./Bos Norelholt etc./Rauwenhofweg Tongeren 
Epe/viaducten Vemde,Heerde/IJsseldijk Welsum/ 
Renderklippen/Heerde Kanaal/Visvijvers Ernst. 
(eerste waarneming 5 februari,laatste waar
neming 25 october). 

Wisselse Veen/tuinen Epe,Heerde,Wapenveld, 
Vaassen,Emst etc./Oude spoorbaan Zuuk/Rauwen
hofweg Tongeren Epe/Norelholtweg/Visvijvers 
Ernst/Zwarte Kolk Wapenveld.(eerste waarneming 

·1 april, laatste waarneming 9 september). 

Tuinen Epe,Heerde,Wapenveld,Vaassen,Emst etc./ 
Vosbergen Heerde/Rauwenhofweg Tongeren Epe/ 
viaduct Verode/Visvijvers Emst/Renderklippen/ 
Zwarte Kolk Wapenveld.(eerste waarneming 26 
maart, laatste waarneming 12 october). 

Rauwenhofweg Tonger?n Epe/Heerde Kanaal/ 
Visvijvers Ernst/Wapenveld berm/Wapenveld Z. 
tuin/Norelholtweg tuin/Heerderstrand kapvlak
te.(eerste waarneming 4 juli, laatste waar
neming 22 augustus). 

Stakenbergseweg Elspeterheide/Rand schietter
rein Heerde.(eerste waarneming 21 juli,laatste 
waarneming 12 augustus). 

Rauwenhofweg Tongeren Epe/Norelholtweg Epe/ 
dorp Epe/Pollense Veenweg Ernst/oprit snelweg 
Heerde/Epe/Paalveen Epe/Visvijvers Ernst/tuin 
Vaassen/tuin Wapenveld/Vosbergen Heerde. 
(eerste waar.neming 22 april,laatste waarne
ming 23 s·eptember). 
Tuinen Epe/Rauwenhofweg Tongeren Epe/tuin 
Oostravenweg/Boerweg Wissel/Norelholtweg 
Epe/ Land v.Jonker Wissel/Wiemanstr.Emst/ 
Kievitsweg Ernst/tuin Heerde/Grote Wetering 
Heerde/tuin Vaassen/Visvijvers Ernst/Klooster
bos Wapenveld/tuin Wapenveld/Zwarte Kolk Wa
penveld/1t Veen Heerde W. (eerste waarneming 
l april, laatste w~arneming 19 mei). 

Tuin Norelholtweg Epe/Pollense Veenweg/via
duct Vemderweg/Tongerenseweg Epe/Renderklip
pen Epe+Heerde/Rauwenhofweg Tongeren Epe/Vis
vijvers Ernst/tuin Vaassen/Kroondomein/tuin 
Wapenveld/IJsbaan Wapenveld Heerde e.a. 
(eerste waarneming 30 april,laatste waarneming 
16 september). 

Tongerenseweg Epe/Rauwenhofweg,Tongeren Epe. 
(eerste waarneming 10 juli,laatste waarneming 
14 juli). 

-:;;z:"" ""r'c s f,. i e.t. 
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SOORTEN DAGVLINDERS IN 1990 TUSSEN VAASSEN EN WAPENVELD 

(Nederlandse namen alfabetisch). 

l. Argusvlinder 
2. Atalanta 
3. Berkepage 
4. Bont zandoogje 
5. Boomblauwtje 
6. Bruin zandoogje 
7. Bruine vuurvlinder 
8. Citroenvlinder 
9. Dagpauwoog 

10. Distelvlinder 
11. Eikepage 
12. Gele luzernevlinder 
13. Gehakkelde aurelia 
14. Groentje 
15. Groot dikkopje 
16. Geelsprietdikkopje 
17. Groot Koolwitje 
18. Heidevlinder 
19. Heideblauwtje 
20. Hooibeestje 
21. rearusblauwtje 
22. Kleine parelmoervlinder 
23. Kleine vos 
24. Klein geaderd witje 
25. Knollewitje 
26. Koevinkje 
27. Kommavlinder 
28. Landkaartje 
29. Oranjetipje 
30. Vuurvlindertje 
3la Zwartsprietdikkopje 

Misschien ook nog gezien: 

Bont dikkopje 

Lasiommata megera megera 
Vanessa atalanta 
Thecla betulae 
Pararge aegeria 
Celastrina argiolus 
Maniola jurtina 
Heodes tityrus 
Gonepteryx ramnii 
Inachis io 
Cynthia cardui 
Quercusia quercus 
Colias hyale 
Polygonia C-album 
Callophrys rubi · 
Ochlodes venata 
Thymelicus sylvestris 
Pieris brassicae 
Hipparchia semele 
Plebejus· argus 
Coenonympha pampilus 
Polyommatus icarus 
Isoria lathonia 
Aglais· urticae 
Pieris napi 
Pieris rapae -
Aphantopus hyperantus 
Hesperia comma 
Araschnia leverna 
Anthocharis cardamines 
Lycaena phlaeas 
Thymelycus lineola 

Carterocephalus palaeon 

Nr. op de kaart 

l 

2 

3 
' 4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

ll 
12 

13 

' ' 
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Vondsten van de Breedbladige Wespenorchis in 1990 

In het mei-nummer vroeg ik in een artikeltje over deze 
Wespenorchis om opgaven van vondsten. Dat heeft aardig wat 
reacties opgeleverd. En de.aandacht die de plant door dat 
artikel had gekregen, bleef bl~kbaar ook b~ m~ aanwezig, 
want ik vond hem dit jaar vaker dan andere jaren. 

Afgezien van een paar meldingen wat verder weg (o.a. tuin 
in Ugchelen) kom ik tot 17 vondsten. Het ging daarb~ steeds 
om één of enkele exemplaren. Wat de verspreiding betreft: 
voor zover ik na kan gaan, hebben de vondsten steeds te 
maken met (beschaduwde) wegbermen of tuinen. 

Wat b~ de verspreiding opvalt: op 2 na 
alle vondsten zijn westelijk van de "Dorpen
weg" gedaan. En die 2 (resp. Kievitsveld 
en Kopermolenweg) liggen in elk geval 
nog westel~k van het Apeldoorns Kanaál. 

Veel meldingen komen van noordel~k Epe; 
mèt de vondsten in tuinen,tendenties in 
de verspreiding_ die ik in m~n artikel in 
mei al signaleerde. 
Nieuw voor m~ waren herhaalde vondsten 
langs fietspaden die met schelpen en klei 
uit de Waddenzee z~n verhard. De 17 
vondsten laten zich als volgt rubriceren: 
Epe noord, bermen: 5 

13 r e.e.db\ oo.o\i91! we.~ pe.v.or e-h i~ tuinen 3 
langs schelpenpaden: 3 
overig, bermen __Q 

17 
Hoewel er niet systematisch is gezocht hebben we wellicht 
toch een indruk van de verspreiding van de Wespenorchis ge
kregen. Maar ik vraag me wel af of de plant in het IJsselge
bied, dus oostel~k van het Kanaal, helemaal niet voorkomt. 
In elk geval dank ik iedereen die de moeite heeft genomen een 
vondst aan ons door te geven. 

Piet Bremer, districtscoÖrdinator van FLORON in Zwolle,stuur
de me wat gegevens over het voorkomen van de soort in oostel~k 
Flevoland. H~ komt daar vr~wel uitsluitend in bosgebieden 
voor, vooral op zavel, maar ook op zware kleigrond. In de bos
sen langs de zuidoostrand van de polder is de Orchis vr~ al
gemeen. En -anders dan in onze streek - wordt het aantal 
planten per km2 daar over het algemeen geschat op enkele hon
derden! 

Opmerkel~k is dat de bossen waarin de plant groeit tenminste 
10 jaren oud zijn (g"egevens pntle_end aan publicaties van 
A. Smit: "Orchideeen in Flevoland" ( RIJP-rapport 1986)) 

Henk Menke. 



1n 1990 
EN DE NIEUWE PLANNEN 

Nadat de plantenwerkgroep wat aarzelend is begonnen in 1989 
üjn we in 1990 uitgegroeid tot een actieve groep met veel 
excursies en huiskamerbijeenkomsten. 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de Composiet. 
Tijdens een huiskamerbijeenkomst heeft Henk Menke het een en 
ander verteld over deze plantenfamilie. Ter ondersteuning van 
zijn verhaal heeft hij de kenmerken van de familie op papier ge
zet. Ook heeft hij een tabel gemaakt om de in onze streek voor
komende Composieten wat makkelijker te kunnen determineren. 

Toen het groei ~n bloei-seizoen ~eer was begonnen, hebben we 
verschillende excursies georganiseerd. Tijdens deze excursies 
hebben we dan ook extra aandacht gegeven aan de Composieten. 
Tevens werd er een streeplijst bijgehouden t.b.v. FLORON. Dat 
is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met de in
ventarisatie van de wilde plantesoorten. 

Vooral tijdens de excursie van 13 juni 1990 naar Vossenbroek 
hebben we een keur aan planten gezien. Het slootje aldaar heeft 
nog relatief schoon water, wat een rijkdom aan fraaie waterplan
ten opleverde, o.a. Waterviolier, Grote boterbloem, Pijlkruid, 
Grote- en Kleine egelskop, Grote waterweegbree en nog vele 
andere. 
De overige excursies gingen naar een traject van de oude spoor
lijn tussen Heerde en Epe, 2 maal naar de Kanaaldijk ten noorden 
van Heerde en eenmaal naar het Kloosterbos bij Wapenveld. 

Na de vacanties zijn we op een avond bij elkaar geweest om Compo
sieten te determineren die we overdag· zelf hadden opgezocht. 

Het jaar hebben we afgesloten,met een dia-avond. 
Plannen voor dit jaar zijn alweer gemaakt. Nu nemen we de 
schermbloemigen onder de loupe. Heeft U zin om eens een excur
sie of huiskamerbijeenkomst mee te maken, geeft U zich dan op 
bij 

Reeds gepland~activiteiten: 

Mariet van Gelder. 
tel. 05782- 3024. 

~ndag,_2l .januari "Plant en insect", samen met de Insecten
werkgroep, in de Eper Gemeentewoning om . 
20.00 uur. 

Huiskamerbijeenkomst bij Mariet van Gelder, 
Beatrixweg 45 te Heerde.Datum volgt nog~ 
Wij willen aandacht besteden aan de Scherm
bloemigen en aan de vroege bloeiers. 
Neem zoveel mogelijk plantemateriaal mee en 
ook een loupe en de flora. 

De Plantenwerkgroep. 



4lj [JID 4Jffi E JBibliciheeknieu'w's 

Ten behoeve van het onderbrengen van onze boeken- en tijdschrif
ten verzameling werd een eenvoudige boekenkast aangeschaft. 

Enkele grepen uit de beschikbare boeken en andere geschriften: 

Xggglgids. R.T. Peterson bew. J. Kist. 

De Vissen van Nederland. Uitgave K.N.N.V., volledig geillustreerd. 

Korstmossentabel. H.v. Dabben. Veel illustraties. 

Orchideeëngids. Alle orchideeën van Europa + Middellandse Zee-
gebied. Rijk gelllustreerd. Elsevier uitgave • 

• 
Divers~Alpenflora's. 

Fossielen verzamelen. A.E. Richter. 

n~ote Encyclopaedie der Foasielen. llijk gelllustreerd. 

Tijdschrift: Grondboor en Hamer van de Ned. Geologische Vereniging. 
jaargarg 1970 t/m 1976. · 

Walvisnummer van tijdschrift Lu tra (Ver. voor Zoogdierkunde). 

Roofdiernummer van tijdschrift Lutra (Ver.voor Zoogdierkunde). 

Diverse verslagen van K.N.N.V. kampen en reize& ter·oriëntatie 
van vacantiegebièden. 

\\WILLEN DEGENEN DIE NOG BOEKEN VAN DE BIBLIOTHEEK THUIS HEBBEN \\ 
, . DEZE Z.S.M. TERUG B~ENGEN NAAR BONGERDPLEIN l IN EPE! ! ! 

~Veldkijker en Telescoopkijker 7 
Dankzij een gift van de Heer van Dalen uit Epè beschikt de af
deling nu behalve over een tele.êQ..Q.Qp__k1:iker met statief ook over 
een prima veldhljker. Beide zijn te leen voor onze leden, als 
ze vogels willen gaan kijken. Ook voor meerdere dagen. 
Even bellen met Frans Bosch, Eikelkamp 65, Epe, tel. 05780-
20313. 

OP EEN WIELEWAAL ~~~P~ 

"Kom mee naar buiten allemaal ~ 
dan zoeken wij de Wielewaal," 
zo zong een Wielewaal te Weert 
die dit lied vroeger had geleerd 
en op niet na te gane gronden 
zichzelf nog steeds niet had gevonden. 

Kees Stip 



De juistheid van de waarnemingen ls voor de verantwoording 
van de waarnemers. Dat waren deze keer: 

EKG= Els Koopmans-Grommé, W= Mevr. Witkamp, WB::: Wim van den 
Berg, WK= Wanda Koopmans, AHS= Agnès Herweijer-Smit, HvD::: 
Harry van Diepen, GJK= G.J.Kok, IS= Inecka Stuve, ML::: M.R. 
Langevoort. 

Verder de dames Toes - Beerling - Bouchet te- Bakhuis. 
Waarnemingen die U niet aantreft in deze rubriek zijn wél 
,genoteerd. 

Vogels 

Apuelvink 
30/8 3 ex. tuin Norelholtweg 

Epe, W. 
. Blauwe Kiekendief 
I37Io 2 ex. waa.ror.der volwassen 

mannetje, Oldebroeks~ 
heide. WB. 

Bcnte Kraa.i 
14/12 l ex. tussen kanaa.l en We

teringd~k, orr.g.Oene. WK. 
~iddelste bor.te &Recht 
28/ 8 l ex. tuin Ncrelholtweg. 

w. 
BoomvaJk 
30T"9 2ex. kekkerende,Renderklip

pen. W. 
Bui~erd 

30/12 Bijna geheel wit ex. Wijhese Veer. 
Mevr.Bakhuis. 

Goud]Jjster , . 
1 ex. tuin Epe,Hoge Weeru. Z1e 
aantekening elders in dit blad 
over deze uitzonderlijke waar
nerr.ing.Mevr.Tóes/Mevr.Beerling. 

Goudvink 
571r-y-paart je .Hoek Zwa.neweg-Mane

geweg.Oude Spoorlijn.Fourage
rend Vaassen. ML • 

. 25/11 4 r:!' bij Jan Polman in de tuin. 
ML. , 

30/ll 1~ b~ Jan Polman inde tuin. 
ML. 

29/ll 3 ex. 2 ~,1 ~ badend in vijver. 
Dè Rolders,Wap~nveld. IS 

Grote zaagbek 
11/ll 2 (:tr ,20 ~ Kolk uiterwaarden Oene 

EKG 
"1-':io.delste zaagbek 
117I1 4 ~ Kolk uiterwaarden Oene,EKG. 

Klauekster 
20/10-r-ëi. heideveldJe Officiersweg 

bij Zuidweg. WB. 
20/10 1 ex. rand ASK Dellen. WB • 
25/10 l ex. Hogé Heide. w~. 
25/10 l ex. Haelbergheide. WB. 
30/10 l ex. Tongerer.se heide. WB. 
30/10 l ex. Haelbergheide. WB. 
3/11 l e~. rand .Oldebrcekse heide WB. 
Kolgan~ 

28/12 (vermoedelijk) vliegend in NW richtir 
ong. 500 ex. EKG. 

31/12 ca. 8 ex. langs IJsseldijk Marle. AH~ 

Koperwieken 

5/ll Plantsoentje Korte Enkweg Epe. 
Mevr. Bouchette. 

12/12 Pelzerpark Epe. Mevr. ~akhuis 
17/12 Pelzerpark Epe. AHS 

~nvogels 
25/ll groep van 99 ex. in ZW richting 

over Epe vliegend. HvD. 

Patrijê. 
8/ll 7 ex. Hogestre.at Oene, langs 

Wetering. ~L. 
Pijlstaart 

8/12 3 3Bolwerksweg langs IJssel, 
Deventer. ML. 

Raaf 

11/ll Roepend vliegend Hertenkampseweg, 
Vaassen. l ex. ML. 

.E~ootbuizerd 

28/12 1 ex. Kolk Kloosterbos Wapenveld. 
Witte borst. 

Slechtvalk 
5/IOASK terrein,Kncbbel 't Harde. 

Bauke Terpstra. 
Smelleken 

31/12 l ex ~ laag over .weiland jagend · 
buurt van Vorchten. AHS 



Sperwer 
25/ll l ex.d'Kerkhof Nijbroek. ML. 

St~nuil 

25/ll l ex. Wulfterweg Vaassen. ML. 
9/12 + ex. gevor..der:. l ex. Vaassen

seweg Nijtrqek. ML. 
9/12 en 

16/12 l ex. Einde Geerstraat-Vassen
seweg-Veluwse Dijk. ML. 

Tort~lduif (echte) 
12/12 l ex~ op voertafel.Pel~erpark 

Epe. ARS. 

Wielewaal 
22/ll l ex. mannetje. De Rolders, 

Wapenveld. IS. 

IJsvogel 
27/ 9 l ex. Beek Papenstraat Ernst. 

B. Terpstr?-• 
30/ 9 l ex. Dorpsbeek in Epe 0. 

B. Terpstra. 
24/10 l ex. met visje. Beek Burg

weg Epe z. B.Terpstra. 
27/10 Geelmolensebeek,Gortelseweg 

Vaassen, Mevr. Meintema. 
28/ll l ex. snelweg ter hoogte via

duct Epe/Heerde. GJK. 
19/12 Geelmclensebeek,Gortelseweg 

Vaassen. Mevr. Peintema. 
12/12 Beek bij Sprengenkampseweg 

Vaassen. Mevr. Meintema. 
23/12 Kievitsveld, nieuwe plas. 

B. Terpstra. 

Zwar_tkop 
22/ll l~tuin v.Riebeeckstr.Vaassen ML. 
24/12 lef' Kerkhof Vaassen. ML. 

l~~ 
Ag.§;atvlinder 
20/ll l ex. Centrum Epe,op straat. EKG 

Klei~intenJ,inder 

29/ll Op mijn raam, l gr.C. Epe. EKG 
5/12 Op mijn raam, 0 gr.C. Epe. EKG 

Bont zandoogjg 

P:!.anten 

8/11 Kleine Pimpernel in bloei,Zuiderzee
straatweg t.h.v.Wezep. B.Terpstra. 

Padgestoelen 

ll/11 Wolligg_Popelzwam. Mooie ex. op oude 
Populierenstammen, Klomper.makerij Oene,, 
EKG. 

Reuzebovist, Heksenkring van 10 m. 
doorsnede. Talud Rijksweg bij Zwolle. 
B.Terpstra. 

~Q~~ 

Egel 

5/12 
13/12 

Konijn 

1 ex. De Rolders, Wapenveld. IS. 
1 ex. Dorpenweg Heerde buiten de 
bebouwde kom. IS. 

23/12 1 ex •. Pelzerpark Epe.Mevr.Bakhuis. 

~Ie~~·"'~ tA.d.t~..tq f 
v~srou.lta ~L~'""~··ea. 

(_d-a'\-« W«~ J . 
CJr"-0/L: t1 ~ W1 C t"t ct' f~ 
~tAU'Or"c:/e: A-poert .. ~. 

19/12 l ex. herfstvorm, komt buiten tegen 
raam vliegen. De Rolders,Wapenveld.IS. 

(-'._.., ,·.tc•e.: Vee ~•'clt~tc. 

Duitse~ 

19/12 l ex. komt buiten tegen raam.De Rol
ders, Wapenveld. IS. 

Waarnemingen voor het volgende nummer naar: 

Mevr. Inecka .Stuve 
De Rolders 8, 8192 KH Wapenveld 
Bellen mag ook : tel. 05782-2830. 

nw waarnemingen gaarne insturen vbbr 
20 februari 1991 

t:fl f." kont .... ,, . ....,._ 2.§"" 
vut ,~ ~.t,. de. 
we.~lt.~~ . 

de a..,f·e..u'l&n van d~ tl'l" 
hc&,&,.t., l3 s~~fu1 

dt. ~ k"'""" \14" dL f. .f 
mAA,.. L~. 

ew~fc k.t"'l'l'l!j lnnbt 
ev.tl'lWb'1 de wa·n~U'. 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Mw. Inecka StuYe · 

De Rolders 8, 8191 KH Wapenveld 
Tel. 05782- 2830 

U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en voorzien 
van plaats volgens het schema in de rubriek waarnemingen voor de op
gegeven sluitingsdatum van de koplj blj Inecka ingeleverd te hebben. 
ZOOGDIEREN WERKGROEP 
Contactpersoon Frans Bosch 

Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe 
Tel. 05780-20313 

Indien U belangstelling voor zoogdieren heeft en graag een steentje 
bljdraagt in de kennis omtrent de aanwezigheid en de verspreiding 
van de zoogdieren kunt U contact opnemen met Frans. 
PADDESTOELEN 
Er is op het ogenblik geen paddestoelen werkgroep. Indien U echter 
denkt bljzondere paddestoelen gevonden te hebben kunt U altljd contact 
opnemen met: Albert Sieders ~~ 

VOGELWERKGROEP 
Contactpersoon 

Scheperstraat 133, 8162 WP Epe ~ 
Tel. 05780-13612 · 

Jules de Vries 
Koekoeksweg 48, 8171 VH Vaassen ~-
Tel. 05788- 3176 

Indien U meent zich nuttig te kunnen maken of indien U interesse 
heeft in vogels kunt U altijd contact opnemen met Jules. 
FLORON 
Contactpersoon Henk Menke 

Schotakker 38, 8162 JE Epe 
Tel. 05780-13010 

In NATURA heeft U al verschillende artikelen over ~et FLORON-project 
kunnen lezen. Indien U mee wilt werken aan dit project moet U 
contact opnemen met Henk. 
PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon TIJDELIJK: Mariet van Gelder 

Beatrixweg 45, 8181 LD Heerde 
·Tel. 05782- 3024 

Indien U zich geroepen voelt om van alles-wat om U heen groeit en 
bloeit op naam te brengen is het verstandig om contact met Mariet 
op te nemen. 
INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mw. Agnès Herweijer-Smit 

Pelzerpark 3, 8162 GA Epe 
Tel. 05780-13703 

~ 
. 

. 

~ 

Indien U het interessant vindt om vlinders op naam te brengen en 
deze aan de Vlinderstichting door te geven of indien U graag in
secten bestudeert en aan excursies en huiskamerbijeenkomsten deel 
neemt, wordt het tijd om contact met Agnès op te nemen. 
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon Mw. EVeline Drevjjn-D]jkstra .. _...__{/'~ 

Wisselseweg· 78, 8162 RN Epe ~~~~~) 
Tel. 05780-12673 - -~ 

Heeft U interesse en energie om Uw handen uit.de mouwen te steken 
voor het onderhoud van een paar kleine stukjes land waar de natuur
beschermingacommissie de verantwoording voor heeft, neem dan 'eens 
contact op met Eveline en misschien kr]jgt U nog wel meer dingen te 
horen waarmee U zich nuttig kan maken. 



48 tlu eens Vl/nder.s .'/'0'(d ?'Î · I 
v'AN E.LI<E. !>OO~T U'W E.E.'R.Sit~~MIN6r I 

~ I 
Op deze lijst kunt U de eerste datum (+plaats) vermelden waarop I 
U de betreffende vlindersoort zag. Behalve Dagvlinders staan er 
ook enkele Nachtvlinders op die van belang zijn voor het 
Trekvlinderonderzoek. [ 
In februari kunt U de eerste vlinders al verwachten! 
Alleen goed herkenbare soorten zijn opgenomen. Andere soorten 
kunt U uiteraard zelf invullen. Voor Latijnse namen zie·elders 
in dit blad, l 

Soort Datum Precieze J2laats 
Ci:t_roenvlinde;r 

K~ein ~eaderd wit~e 

Knollewi t ,je 

Groot koolwit.ie 

Oran,jeti~,jè· · 
Groenije 

Vuurvlindert ,je 

Boomblauwt .ie 

Tearusblauwt ,je 

Heideblauwt .ie 

Atalanta 

Distelvlinder 

~au woog 

Kleine Vos 

Gehakkelde aurelia 

Landkaart .ie 

Bont zandoo~.ie 

Argusvlinder 

Heidevlinder 

Bruin zandoogje 

Hooibeest .ie 

Koevinkje 

Doodshoofdvlinder 

Wind~ill.ilstaart 

Kolibrievlinder 

Gammauilt ,je 

Tauvlinder 

Insturen vóór september aan Insectenwerkgroep, 
A.Herweijer-Smit, Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 

' 

. 

Naam waarne(e)m(st)er: 
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1/léRHOU TEIY 49 
0 P R 0 E P 1 november 1990. 

In het jaar 1991 bestaat de K.N.N.V. 90 jaar. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 juni van dat jaar 

in Vierhouten 
~al deze negentigste verjaardag groots worden gevierd. 

We verwachten dan veel leden. 
Via berichten in NATURA wordt u geregeld van de plannen op 

de hoogte gehouden. 
Naast lezingeri, excuisies en tentoonstellingen willen we 

het geheel omlijsten met muziek 
en een beeldende kunstmanif~statie. 

Enkele muziekensembles worden daarvoor benaderd. 
We vragen daarnaast ieder, die een vervoerbaar 

muziekinstrument bespeelt, dit mee te nemen op het feest om 
in een groot K.N.N.V.-orkest mee te kunnen spelen. 

De muziek hiervoor zal bestaan uit enkele niet moeilijke 
speelstukken en melodi~en van bekende liedjes. 

Naar wij hopen ka~er een spontaan koor worden gevormd, 
dat ~r bij zingt. 

Voor de kunstmanifestatie kunnen alle K.N.N.V.-leden werk 
meenemen of laten meenemen. Dit kunnen tekeningen, 

schilderijen, knipsels, plastieken e.d. zijn. Van reizen en 
kampen weten we dat er velen onder ons zijn, die op dit 

gebied iets presteren. 
U kunt er dus nu vast rekening mee houden en geschikt werk 

uitzoeken of alsnog vervaardigen . 

Hieronder vindt u twee strookjes om u voor e.e.a. op te 
geven. We zouden graag voor 15 april uiterlijk willen weten 

op wie we kunnen rekenen. 

De Jubileumcommissie. 

-----~-----------------------------~ ~--------------------
Hierbij geeft (naam) 

(adres) 

zich op 
1991. 

voor het KNNV jubileumorkest in 
(tel. nr.) 

Vierhouten op ~ juni 

Hij/zij bespeelt een 
Hij/zij wil van te voren wel/niet 
krijgen. 

(instrument) 
muziek toegestuurd 

~~~E~ffli 
Strook opsturen voor 15 april naar Els Koopmans- Grommé, 
Bongerdplein 1 , 8162 AW Epe (tel. nr. 05780 - 12083). 
---------------------------------~-------------~-----~--
Hierbij geeft (naam) 

zich op voor de KNNV beeldende 
Vierhouten op 1 juni 1991. 
Aard van het te exposeren werk: 

(adres) 
(tel. nr.) 

kunstmanifestatie in 
-====~. -~-.,~ .. ;:-;:::.~ 

Strook opsturen voor 15 april naar Jaap Hottentot, 
Andromedaring 8, 3328 HB Dordrecht (tel.nr.078 - 17252). 
------~--------------------------------------------------




