
JANUARI - FEBRUARI - MAART  1994 
 
 
 
INHOUD 
1 Inhoud 
2 Voorwoord 
3 Programma       Bestuur 
7 Een Roggelelie       Frans Bosch 
8 Stuurpraat       Bestuur 
9 Stukken jaarvergadering           id.  
18 Nieuwjaarswandeling      Lous Heine 
19 Dagvlinders in onze regio     Els Koopmans-Grommé 
21 Nestkastenonderzoek 1993     R. en H. van Gelder 
22 Kerkuil regio Veluwe 1993     Harry van Diepen 
23 Hout voor vogels       id. 
 Wintervogels        id 
24 Teruggekeerde zomervogels     Wim van Waveren Hogervorst 
25 Paddestoelen in Epe      Els Koopmans-Grommé 
 Bibliotheeknieuws      
26  Van Staafwants tot Moederkoren     Els Koopmans-Grommé 
27 Werkgroep i.o. Vissen, Amfibieën, Reptielen   Harry van Diepen 
28 Een hoekje van het Bongerdplein     Els Koopmans-Grommé 
29 Het Engelse Werk 
30 Wilgjes        Inecka Stuve 
 Een raar beest       Mia Leurs/Els Koopmans-
Grommé 
31 Eeconet        Inecka Stuve 
32 In mijn tuin gezien      Els van Nieuwenhuize 
33 In mijn buurtuin gezien      Hilary Jellema-Brazier 
34 Dassentunnels       Frans Bosch 
35 Reacties op de oproepen      Egbert de Boer 
36 Samen broeden       Harry van Diepen 
 Galmgaten dicht        id. 
37  Kleine zwanen        id 
38 Klapperstenen       naar: Wim v.d. Burg 
40 Politiek, Natuur-Toekomst     
41 Grondster        Egbert de Boer 
42 Hommels    
43 Mini-hommeltabel 
44 Knotten op Waterland      Paula en Frans Baan 
45 Gefascineerd door een Libelle     Janus Crum 
46 Polder Arkemheen      Gerard Plat 
47 De Heimanshof       Egbert de Boer 
 Rectificatie 
48 Met de plantengroep naar de Millingerwaard   Mariet van Gelder 
50 Onze Bossen        
51 Echte en valse Roos van Jericho 
52 Milieuzorg       Jan Polman 
53 Notities van het NBC Secretariaat    A. Voest 
54 Knipsels       Pier Groen 
55 Een kwestie van een roze zonnebril    A. Voest 
56 Waargenomen 
59 Werkgroepen 

snoek004
Typewritten Text

snoek004
Typewritten Text

snoek004
Typewritten Text
Nummer zonder afbeeldingen 



 
 
 
Beste mensen, 
 
 Na de uitstekend geslaagde nieuwjaarswandeling wil ik U allen namens de redactie een even- 
zeer geslaagd 1994 toewensen. Als het net zo goed gaat als bij onze eerste gemeenschappelijke 
activiteit  
 van dit nieuwe jaar, heeft niemand wat te klagen. 
 De opkomst was grandioos! Na een interessant kijkje in de in 1313 gebouwde Wenumse 
watermolen, hebben we daar in de omgeving een zeer zonnige wandeling gemaakt. Wie had dat 
kunnen denken na al die regen! 
 Uiteindelijk hebben we met negenendertig personen in "'t Koetshuis" van koffie met warme 
"Apfelstrudel" kunnen genieten. Bovendien hebben zich daar spontaan drie nieuwe leden aangemeld. 
Welkom! Wat een positief begin van het nieuwe jaar.  

Hopelijk is de opkomst voor de ledenvergadering van 24 februari net zo groot.  
In deze Natuurklanken vindt U de notulen van de ledenvergadering die vorig jaar gehouden is en ook 
de jaarverslagen van alle werkgroepen, over hun bevindingen van het jaar 1993. U kunt de stukken  
dus allemaal doornemen vóór de jaarvergadering. 
Alleen het financieel verslag, de balans en de begroting liggen, net als de voorgaande jaren, ter 
inzage, in de Eper Gemeentewoning, van 19.30 uur af op de avond zelf . Op deze manier kunnen er 
zoveel mogelijk gegevens meegenomen worden bij het opmaken van de balans. 
 Verder vindt U in deze Natuurklanken los bijgevoegd een acceptgiroformulier (behalve 
wanneer U vooruitbetaald heeft) en een enquête-formulier. Wij hopen dat we dit van alle leden 
ingevuld terug-krijgen! 
 Gelukkig staat daanaast ook dit keer ons nummer weer boordevol leuke stukjes over de 
natuur, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Vorige keer hadden we weer zó veel enthousiaste 
schrijvers, dat we niet eens alles hebben kunnen plaatsen. Voorzover hun bijdragen ook niet in dit 
nummer voorkomen moet U weten dat we ze wel in portefeuille houden en vroeg of laat worden ze 
geplaatst. Actualiteit is namelijk maar zeer betrekkelijk. Excursieverslagen van twee jaar geleden 
kunnen heden ten dage net zo "actueel" zijn alsof ze gisteren waren gisteren.  
 Maar we doen ons best alles zo snel mogelijk te verwerken en hopen dat U allemaal net zo 
enthousiast blijft als nu, bij het schrijven, zowel als voor wat betreft het deelnemen aan excursies en 
lezingen. Dan gaan we een goed jaar tegemoet! 

Maar nu allereerst veel leesplezier gewenst. 
Namens de redactie: Idske Mulder. 



 
 
 
 Het nieuwe jaar is voor de afdeling met een mooie wandeling op een zonnige dag begonnen. 
Het bestuur wenst u allen net zo'n zonnig jaar toe.  
Als we terugkijken op 1993 mogen we redelijk tevreden zijn. We hebben, ondanks een toch wel nat 
en vochtig jaar, vaak tijdens excursies redelijke tot goede weersomstandigheden gehad. Diverse 
leden hebben aan de hand van notities tijdens excursies gemaakt en zeer interessante verslagen 
geschreven die in Natuurklanken het licht zagen. Anderen hebben samen met Els Koopmans stukken 
geschreven die in "Tussen Heuvels en Rivier"  gepubliceerd werden. Weer anderen hebben samen 
een planten-determinatiecursus gegeven. Al deze mensen kunnen we alleen maar bedanken en vragen 
of ze dit jaar met eenzelfde enthousiasme door willen gaan. 
   Het bestuur heeft gemeend een enquête te moeten houden om voeling met  de leden te 
houden en om een indruk te krijgen van wat er onder hen leeft.  Tevens is het de bedoeling om 
inzicht te krijgen waarmee de leden het bestuur kunnen ondersteunen in het uitoefenen van haar 
taken. Het verzoek is dan ook om de enquête zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen zodat we al 
op de jaarvergadering de resultaten bekend kunnen maken. 
 In het voorwoord van de redactie is al melding gemaakt van het feit dat de notulen en 
jaarverslagen in dit blad opgenomen zijn, en dat het financieel jaarverslag  bij de jaarvergadering ter 
inzage ligt.  
Als u het jaarverslag van de secretaris doorleest ziet u dat een aantal lezingen en excursies zeer 
mager bezocht zijn. Wij hopen dit jaar in het algemeen op een  grotere bezoekersaantallen. 
Ook is onze hoop gevestigd op uitbreiding van het bestuur, zodat de taken iets meer gespreid kunnen 
worden. Als u zich geroepen voelt? 
  In deze Natuurklanken treft u een stortings/acceptgirobiljet aan voor de betaling van uw 
contributie 1994. De gegevens op de acceptgirobiljetten zijn, indien deze bij de landelijke 
ledenadministratie bekend waren, door middel van de computer voorbedrukt. Indien de gegevens 
(naam, adres, post-, bankrekening) niet of niet juist ingevuld zijn wilt u dan de gegevens verbeteren 
of aanvullen en dit eveneens aan de secretaris doorgeven? 
Als u geen gebruik wilt of kan maken van deze acceptgiro wordt u verzocht om de contributie op het 
Postbankrekeningnummer 989945 tnv de penningmeester van de KNNV afdeling Epe/Heerde te Epe 
over te maken onder vermelding van contributie 1994. 
De contributie voor 1994 bedraagt voor leden f. 37,50 en voor huisgenootleden f. 12,50. Leden van 
de afdeling Epe/Heerde van de KNNV ontvangen het tijdschrift NATURA dat door de vereniging 
wordt uitgegeven en NATUURKLANKEN dat door de afdeling wordt uitgegeven. 
 Als u het programma doorleest ziet u dat we begin februari een knoppencursus organiseren 
met aansluitend een knoppenexcursie. Deze cursus is ook voor niet leden toegankelijk. We hopen dat 
er veel belangstelling zal zijn, zowel binnen als buiten de KNNV en ook van de jongeren. 
               Namens het bestuur: Wim Bijlsma. 



WERKGROEPEN 
De activiteiten van de werkgroepen, voor zover bekend, vindt U hieronder. Ze zijn in principe voor 
iedereen toegankelijk. Bij de contactpersonen van de werkgroepen zijn alle inlichtingen verkrijgbaar. 
Aan de binnenkant van het achterblad vindt U alle gegevens over de werkgroepen. 
 

INSEKTENWERKGROEP 
donderdag Bijzonderheden worden aan de werkgroepleden doorgegeven. 
20 januari 

PLANTENWERKGROEP 
31 januari Evolutie van de naakt- en bedektzadigen. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning, Elja van Dongen. 
28 februari Waterplanten. Egbert de Boer en Henk Menke. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning 
??maart/april Microscopie. Ria Engerts in 't Knooppunt, Zwolle 
 2 mei Horsterbrug km hok 27-44-14 inventariseren. 
 Verzamelen aldaar. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
 9 mei De Knobbel 27-33-11 inventariseren. 
 Verzamelen: glasbak Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
16 mei Inleiding over Zeggen door Henk Menke. 
 Meegebracht materiaal bekijken door binoculair. 
 Plaats en tijd van samenkomst wordt later bekendgemaakt. 
25 mei Ochtendexcursie Wisselse Veen . 
 Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe 
 09.30 uur - leiding Henk Menke. 
30 mei Excursie Vosbergen Heerde. Zeggesoorten. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
13 juni Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
 Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
20 juni Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
25 juni Pluizenmeer. 27-34-11. 
 Verzamelen parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
 10.30 uur - samen met de Insektenwerkgroep. 
31 januari Evolutie van de naakt- en bedektzadigen. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning, Elja van Dongen. 
28 februari Waterplanten. Egbert de Boer en Henk Menke. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning 
??maart/april Microscopie. Ria Engerts in 't Knooppunt, Zwolle 
 2 mei Horsterbrug km hok 27-44-14 inventariseren. 
 Verzamelen aldaar. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
 9 mei De Knobbel 27-33-11 inventariseren. 
 Verzamelen: glasbak Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
16 mei Inleiding over Zeggen door Henk Menke. 
 Meegebracht materiaal bekijken door binoculair. 
 Plaats en tijd van samenkomst wordt later bekendgemaakt. 
25 mei Ochtendexcursie Wisselse Veen . 
 Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe 
 09.30 uur - leiding Henk Menke. 



30 mei Excursie Vosbergen Heerde. Zeggesoorten. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
13 juni Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
 Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
20 juni Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
25 juni Pluizenmeer. 27-34-11. 
 Verzamelen parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
 10.30 uur - samen met de Insektenwerkgroep. 
31 januari Evolutie van de naakt- en bedektzadigen. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning, Elja van Dongen. 
28 februari Waterplanten. Egbert de Boer en Henk Menke. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning 
??maart/april Microscopie. Ria Engerts in 't Knooppunt, Zwolle 
 2 mei Horsterbrug km hok 27-44-14 inventariseren. 
 Verzamelen aldaar. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
 9 mei De Knobbel 27-33-11 inventariseren. 
 Verzamelen: glasbak Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
16 mei Inleiding over Zeggen door Henk Menke. 
 Meegebracht materiaal bekijken door binoculair. 
 Plaats en tijd van samenkomst wordt later bekendgemaakt. 
25 mei Ochtendexcursie Wisselse Veen . 
 Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe 
 09.30 uur - leiding Henk Menke. 
30 mei Excursie Vosbergen Heerde. Zeggesoorten. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
13 juni Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
 Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
20 juni Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
25 juni Pluizenmeer. 27-34-11. 
 Verzamelen parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
 10.30 uur - samen met de Insektenwerkgroep. 
31 januari Evolutie van de naakt- en bedektzadigen. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning, Elja van Dongen. 
28 februari Waterplanten. Egbert de Boer en Henk Menke. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning 
??maart/april Microscopie. Ria Engerts in 't Knooppunt, Zwolle 
 2 mei Horsterbrug km hok 27-44-14 inventariseren. 
 Verzamelen aldaar. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
 9 mei De Knobbel 27-33-11 inventariseren. 
 Verzamelen: glasbak Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
16 mei Inleiding over Zeggen door Henk Menke. 
 Meegebracht materiaal bekijken door binoculair. 
 Plaats en tijd van samenkomst wordt later bekendgemaakt. 
25 mei Ochtendexcursie Wisselse Veen . 
 Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe 
 09.30 uur - leiding Henk Menke. 



30 mei Excursie Vosbergen Heerde. Zeggesoorten. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
13 juni Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
 Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
20 juni Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
25 juni Pluizenmeer. 27-34-11. 
 Verzamelen parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
 10.30 uur - samen met de Insektenwerkgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADDESTOELENWERKGROEP 
donderdag 
3 februari Huiskamerbijeenkomst met dia's, bij Agnès Herweijer. 
donderdag Dia-presentatie door Leo Knol in de Eper Gemeentewoning 
17 februari Tijd  20.00 uur. 
 

KNOKKEN VOOR KNOTTEN 
zaterdag Locatie Vaassen 
24 januari Tijd 09.30 uur 



 Om tien uur stonden we met zijn achten op het 
parkeerterrein bij het stoomgemaal Hertog Reijnout in de 
polder Arkemheen. "Wie op zoek is naar uitbundig bloeiende 
dijken, heldere slootjes met Stekelbaarsjes, Bittervoorn en 
ratelende Rugstreeppadjes, opgewonden Grutto's boven een 
jagend Her-melijntje en door hun drasheid blinkende winterse 
weilanden met Smienten, moet hier zijn," zegt het boek 
Arkemheen te Velde. Een boek dat een jarenlang systematisch 
opgezet veldonderzoek over het landschap, flora en fauna van 
de polder Arkemheen beschrijft. 
 Nadat een ieder zich voldoende had ingepakt, om 
regen, wind en kou te trotseren, gingen we op pad. Allereerst 

namen we een kijkje bij het elektrische gemaal dat in 1983 de waterstaatkundige taak van het 
stoomgemaal overnam. In het toevoerkanaal, de Wiel geheten, zagen we een paar Wilde eenden. 
Een snel passerend bootje joeg, terwijl wij nog onderaan de dijk stonden, alle op het Nijkerkernauw 
rustende Smienten op. Eenmaal op de dijk, uitkijkend over het water, was er dan ook niet veel meer te 
zien. Een klein groepje Smienten, enkele Grote zaagbekken, Mantelmeeuw en een paar Nonnetjes, dat 
was alles wat er nog zat. 
 De harde wind, kou en buien deden ons besluiten om langs de onderkant van de dijk te lopen. 
Een nat weiland, begroeid met Pitrus en op de achtergrond het stoomgemaal met overvliegende 
Kolganzen, ze gaven met elkaar een goed beeld van de polder in winterse dagen. 
 In het schuurtje van Staatsbosbeheer genoten we van onze koffie en het feit dat we even uit de 
wind waren. 
 In de rietkraag om een kolk, ontstaan tijdens een dijkdoorbraak in 1926, vonden we een paar 
zeer fraaie exemplaren van de Roodporiehoutzwam. 
Een jager die met zijn hond in een jachthut in de rietkraag langs de dijk zat, kon onze aanwezigheid 
niet zo waarderen, haalde zijn lokeenden van het water en vertrok. 
 Langs de dijk lopend vielen ons, tussen de bazaltblokken, de veldkeien op die van een oudere 
dijkaanleg dateren. Over die dijkaanleg ontstond enige discussie. Met name over de ouderdom en het 
materiaal dat ervoor gebruikt was. Zeker is in elk geval dat er vroeger een met houten palen 
beschoeide dijk is geweest. Op 4 april 1736 schreef de dijkschrijver dat een hoekje paalwerk "slecht" 
was geworden. Naar men nu aanneemt was de paalworm, een in zee levende mosselsoort, hiervan de 
oorzaak. In 1743 besloot men bijwijze van proef een stuk van 40 meter met stenen te repareren. Pas in 
1750 werd besloten om de dijk met steen te gaan beleggen. Hiervoor gebruikte men toentertijd 
veldkeien, die met platte schuiten vanuit o.a. Drente werden aangevoerd. Eén zo'n schuit werd later, 
bij het droogvallen van de Flevopolder, compleet met keien, weer teruggevonden. 
In een Vlier op de dijk vonden we nog wat verdroogde Judasoren. Een kiemplantje, door ons allemaal 
aangezien voor Fluitekruid, bleek nadat we eraan geroken hadden, een Wilde peen te zijn. 
 Na het bewonderen van de zoveelste regenboog die dag, waren we ongemerkt alweer  bij ons 
startpunt terug. Hier besloten we om een groep Kleine zwanen, een stuk verderop in de polder, met de 
auto als schuilhut te gaan bekijken.  
 Na de constatering dat de polder, vooral in het voorjaar, voor vogelaars zeer interessant is, 
ging ieder zijn eigen weg. Ik besloot om die middag in het z.g. Puttense gedeelte nog wat naar vogels 
te gaan kijken. Een groep Kolganzen, Smienten, Putters, Koperwieken, Kramsvogels, Torenvalk, 
Buizerd, Kleine zwanen en een Witgatje maken voor mijn gevoel de Arkemheenpolder ook in de 
winter tot een interessant gebied voor de vogelaar.  
          Gerard Plat. 

 

 



 
 
 
 Regelmatig kom ik in aanraking met mensen die ook belangstelling hebben voor onze 
koudbloedige dieren. Voor mij een reden om het initiatief te nemen aan het bestuur te vragen een 
werkgroep op te richten, die zich wat intensiever met deze diersoorten bezighoudt. 
 Het doel van de werkgroep zal in eerste instantie zijn: meer kennis over deze diersoorten te 
verwerven, o.a. door lezingen, inventarisaties, excursies e.d. Vanzelfsprekend zal ook aandacht 
worden geschonken aan de bedreigingen waar deze dieren aan bloot staan en de mogelijkheden om 
hun biotopen te verbeteren.  
 Om te beginnen wordt er gemikt op ongeveer tien actieve werkgroepleden. 
Gaarne ontvang ik zo spoedig mogelijk opgave voor deze werkgroep, zodat we in februari een eerste 
bijeenkomst kunnen organiseren. 
 

HOUT VOOR VOGELS 
 
 Gelukkig is er een aantal vrijwilligers dat gratis of tegen een 
kleine vergoeding nestkasten maakt voor vogels (voornamelijk 
uilen) en soms ook voor zoogdieren, o.a. Boommarter. 
Het ontbreekt ons echter vaak aan het benodigde hout. Wellicht zijn 
er onder U die oud of nieuw hout voor dit doel beschikbaar hebben. 
Neemt U dan even contact met mij op? 

 In samenwerking met Dierenbescherming fungeer ik ook als opvang- en doorgeef-adres voor 
wilde vogels die gewond, ziek of verweesd zijn. Hiervoor kan ik nog wat niet al te grote, goed schoon 
te maken hokken of kooien gebruiken. 

Ik zie Uw aanbiedingen met belangstelling tegemoet. 
Harry van Diepen, 
tel. 05780 - 15114. 

 
WINTERVOGELS. 

 
Harry van Diepen gaf ons een brief van de volgende inhoud: 

 
De winter heeft zich aangekondigd! Voordat een echte zware vriesperiode aanbreekt is het zaak goed 
voorbereid te zijn. Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel. Tijdens strenge winters kunnen de 
kosten voor wintervoedering hoog oplopen. Hiervoor kan, zoals U weet, een beroep gedaan worden 
op de Stichting Fonds Wintervoedering. 
Bijgesloten zit een vel met advertenties van "Fonds Wintervoedering". Om ook Uw leden en 
donateurs de mogelijkheid te geven daaraan bij te dragen, vragen we U één van deze advertenties te 
plaatsen in Uw verenigingsblad. 

Bij voorbaat dank! 
 

Wij hebben graag aan dit verzoek voldaan: 

 



 Als je een goed paddestoelenplekje vlakbij huis hebt ontdekt, is dat een buitenkansje. Je kunt 
elke dag even gaan kijken of er weer wat nieuws is. 
Het begon al op de 13e augustus van de natte zomer 1993. Toen verschenen bij een berk op ons plein 
drie Vliegenzwammen (Amanita muscaria). Tot in de vorstperiode van november kwamen en gingen 
er vervolgens dagelijks Vliegenzwammen op die plek. Ze vormden soms prachtige heksenkringen van 
wel vijftig exemplaren. Ze leden onder de overvloedige regens, maar bleven komen. Ook een berk 
verderop kreeg een mooie groep aan zijn voet. Je kunt gerust stellen dat het Bongerdplein van half 
augustus tot half november, drie maanden dus, nooit zonder deze mooie paddestoelen geweest is. Wat 
een produktie van één zwamvlok! 
 De grond is hier door het nieuwe beleid ten aanzien van het openbaar groen in Epe 
verschraald. Men heeft letterlijk de onderste (arme) zandgrond boven gehaald. Deze grond nu bleek 
een prima plek voor padde-stoelen te zijn. Tegelijk met 
de eerste Vliegenzwammen groeiden er, bijna 
onzichtbaar tussen kleine struikjes, grote groepen Bruine 
bekerzwammen (Peziza badia), die ook maanden bleven 
komen, net als de Franjezwammen (Thelephora 
terrestris). 
In dit milieu past eveneens de Zandpadvezelkop 
(Inocybe lacera), zo bekend van de Veluwse 
brandsingels. 

Grote groepen Radijsvaalhoed (Hebeloma crustiliforme) 
enTweekleurige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum), en 
Aardappelbovisten verschenen. Van de bovisten waren half december 
de resten nog te zien. Fopzwammetjes (Laccaria laccata), dit jaar in het 
hele dorp zeer algemeen, waren er in allerlei tinten, vooral waar wat 
gras stond. 
Ook boleten waren vertegenwoordigd, zelfs de lang niet algemene 
Peperboleet (Boletus piperatus) en verder Koeieboleet (Suillus bovinus) 
en Roodsteelfluweelboleet (Xerocomus chrysenteron). 
In december ontdekte ik op een berk nog een aantal zwammen. Omdat 

het beslist geen Berkezwammen zijn, blijft spannend: wat dan wèl? 
Met een ladder de boom in baart zo'n opzien!  
Al met al twaalf soorten op enkele vierkante meters, afgezien nog van de onduidelijke priegeltjes die 
ik niet op naam kon brengen! 
         Els Koopmans-Grommé. 

 

 



 
 
 

   
 
Sinds tien jaar wordt de vitaliteit van de bossen onderzocht. Het ene jaar gaat het beter - het andere 
slechter, maar een trend is er niet te ontdekken. Dat komt doordat bladeren en naalden slechts worden 
geteld en bekeken. Informatie over de samenstelling ervan zou meer inzicht verschaffen. 

 
 Dr. Ir. H. van Asperen, directeur van Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het Ministerie van 
Landbouw,  gaf onlangs een toelichting op de laatste meetgegevens over de toestand van de 
Nederland-se bossen. Deze gegevens hebben betrekking op de vitaliteit en werden voor de tiende 
achtereenvolgen-de maal verzameld. 
Als men nu denkt een duidelijk inzicht gekregen te hebben van de toestand van de bossen, dan heeft 
men het mis. De vraag: Gaat het slecht met het bos? kan ontkennend beantwoord worden. "Er is 
immers geen massale sterfte en die wordt de komende jaren ook niet verwacht," aldus de Heer Van 
Asperen. 
Gaat het dan goed met het bos? Neen.  Vijfentwintig procent van de bomen verkeert in de 
gevarenzone. 
Tot een eenduidige conclusie kan men dus niet 
komen; de meetresultaten hebben in tien jaar nog 
steeds geen duidelijk beeld kunnen verschaffen, 
zoals uit het hiernaast afgebeelde grafiekje blijkt. 
Ook een meer wetenschappelijke statistische 
analyse van de onderzoekresultaten geeft geen 
uitsluitsel. 
Voor de belangrijke boomsoorten, Grove den, Eik 
en Beuk, zijn de getallenreeksen willekeurig. Het 
ene jaar doen ze het goed en het volgende kwijnen 
ze. Alleen voor de Douglas en de Fijnspar wees de 
ana-lyse in de laatste tien jaar op duidelijk 
teruglopende gezondheid. "Er mag echter niet worden geconcludeerd dat de vitaliteit van het 
Nederlandse bos als geheel in deze periode is verbeterd of verslechterd," zegt vitaliteitsdeskundige, Ir. 
G. van Tol van het Ministerie van Landbouw. 
De onzekerheden vinden deels hun oorzaak in de werkwijze van het ministerie (en van alle EG-
landen). De onderzoekers kijken alleen en betrekken geen andere factoren in hun analyse. Men kijkt 
elk jaar op grofweg vijftienhonderd plekken hoeveel naalden of bladeren er daar aan vijfentwintig 
bomen zitten. Hoe kaler een boom en hoe meer verkleuring van naald of blad, hoe minder vitaal de 
boom is. Van elk exemplaar wordt de vitaliteit bepaald en dan berekent men van elk opnamepunt de 
gemiddelde vitaliteit. 
 Vanzelfsprekend speelt bij deze methode de ervaring van de onderzoeker een grote rol. Hij 
moet weten hoe een normale boom eruitziet om te kunnen inschatten hoe het gesteld is met de 
vitaliteit van de bomen waar het onderzoek om draait. Meestal worden de inschattingen door 
tweetallen gedaan en de conclusie wordt in overleg getrokken.  
Echter, bij het trekken van dergelijke conclusies wordt  geen rekening gehouden met factoren die de 
gezondheid van de bomen kunnen beinvloeden. Droogte, vorst, insektenplagen, luchtvervuiling, het 
zijn allemaal zaken die een stempel kunnen drukken op de vitaliteit, maar hoe groot die invloeden zijn 
weet niemand, dus vooralsnog is de visuele methode de enig bruikbare. 
 Om in de toekomst tot beter inzicht en zinnigere conclusies te kunnen komen gaat het 
Ministerie van Landbouw het onderzoek uitbreiden. Men wil zich nu ook richten op de samenstelling 
van naalden, bladeren, grondwater en bodem en hopelijk zal dit leiden tot duidelijke uitspraken over 
de gezondheid van het Nederlandse bos. 
  

 

Het bovenstaande is vergaard uit een knipsel waar-
van wij de herkomst niet meer kunnen achterhalen. 
                                                                         Red. 
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 De infrastructuur voor de mens is de laatste honderd jaar veel fijnmaziger geworden. De 
kwaliteit ervan is tegelijkertijd sterk verbeterd. Dat proces zet zich nog steeds voort. Van de 
verharding van de Laarstraat tot de aanleg van de Betuwelijn zijn er voorbeelden te noemen.  
Overal zal dat ten koste gaan van het dierlijk leven in de omgeving. De mens is pas recent bereid 
gebleken voor dieren aanpassingen te maken, zodat hun infrastructuur ten dele gehandhaafd blijft of 
enigszins herstelt. Vaak zijn het relatief kleine verbeteringen. 
 Het plan van de gemeente Epe om zeven dassentunnels aan te leggen is er een voorbeeld van. 
Het zal duidelijk zijn, dat door deze voorzieningen niet voorkomen kan worden dat er 
verkeersslachtof-fers zullen blijven vallen. Toch worden de tunnels daar geplaatst, waar Dassen vaak 
een weg kruisen n waar meestal al enkele dieren aangereden gevonden zijn. Dassen duiken echter 
regelmatig op onverwachte plekken op. Wat te denken bijvoorbeeld van twee dode Dassen op de S9 
even ten oosten van het Molenpad. Daar zou een tunnel de dieren ongeveer rechtstreeks een woonwijk 
in leiden. Niet overal zal dus een tunnel gemaakt kunnen worden. Dat is ook niet wenselijk. Het 
systeem van tunnels vereist dat de dieren ernaartoe en erdoor geleid moeten worden. Dat gebeurt door 
een raster te plaatsen, waardoor de Dassen gedwongen worden de tunnel te gebruiken. De angst 
ervoor moet als het ware kleiner zijn dan de moeite van het omlopen. De dieren wennen overigens 
snel aan de nieuwe mogelijk-heden. De rasters kunnen landschappelijk ingepast worden door er 
beplanting langs te zetten. Die biedt de dieren bovendien de nodige beschutting. Ter bevordering van 
het gebruik kan ook haaks op het rooster, in het verlengde van de tunnel, een houtwal aangeplant 
worden. 
 Alhoewel de tunnels voor de Das geplaatst worden, blijken er veelvuldig andere dieren 
gebruik van te maken. Niet alleen zoogdieren, maar ook amfibieën gebruiken deze veilige passages. 
Een zevental dassentunnels bij de twee al bestaande in de gemeente Epe zal dan ook zeker de 
infrastructuur voor de Das en haar medegebruikers verbeteren. Epe verdient lof voor dit initiatief!  
         Frans Bosch. 



 
 

Leden van de insektengoep en andere KNNV-leden noteerden in 
1993 weer dagvlinders. 
In het voorjaar meldde via een artikeltje in de rubriek "Tussen 
heuvels en rivier" in het Noord-Veluws Dagblad en de Zwolse 
Courant, ook een aantal mensen buiten onze kring zich aan om 
vlinders te noteren. Het waren er zelfs veel, enthousiast geworden 
door de vorige vlinderrijke zomers, misschien. 
Degenen die zich aanmeldden kregen van de KNNV de 
formulieren van de Vlinderstichting toegestuurd, met daarbij een 
toelichting. Later ontvingen ze van de KNNV nog een boekje met 
afbeeldingen en bijzonderheden van de tot nu toe in de streek 
waargenomen soorten. Totaal ontving ik van negentien mensen 
enkele- tot forse pakken ingevulde formulieren en losse 

waarnemingen, veel uit eigen tuin. Bij de meeste heb ik zelf coördinaten- bij sommigen ook de 
lettercodes ingevuld. Een en ander kostte nogal wat tijd, maar begin december kon alles naar de 
Vlinderstichting in Wageningen worden opgestuurd. 
  
Inzenders waren: 
Mevrouw H.A. van Hall-Cramer (Hattem), Henk van Woerden (Vaassen), Egbert de Boer (Vaassen), 
D. Luesken (Epe), Erica Noordzij ('t Harde), Mevrouw T. Looman- Drok (Wapen-veld, G. Daalder 
(Vorchten), Anca Ebens (Wapenveld), Agnès Herweijer-Smit (Epe), Mariet van Gelder (Heerde), H. 
Koers (Wapenveld), Mevrouw Witkamp (Epe), J. van Dalen (Epe), Mick Haselhoff-Marsman (Epe), 
J. van 't Einde (Hattemerbroek), Inecka Stuve (Wapenveld), A. van Ommen (Heerde), Rudie 
Heideveld (Heerde), Els Koopmans-Grommé (Epe). 
 
Het aantal gemelde Dagvlindersoorten in 1993 bedroeg 28, te weten: 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Geelsprietdikkopje Thymelicus silvestris  Atalanta Vanessa atalanta 
Groot dikkopje Ochlodes venata   Distelvlinder Cyntha cardui 
Koninginnepage Papilio machaon  Kleine vos Aglais urtica 
Citroenvlinder Goneptery rhamni  Dagpauwoog Inachis io  
Groot koolwitje Pieris Brassica   Gehakkelde aurelia Polygona c-album 
Klein koolwitje Pieris rapae   Bosparelmoervlinder Mellicata athalia 
Klein geaderd witje Pieris napi   Argusvlinder Lasiommata megera 
Oranjetipje Anthocharis cardamines  Koevinkje Aphantopus hyperantus 
Groentje Callophrys rubi   Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Sleedoornpage Thecla betula   Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas  Heivlinder Hypparchia semele 
Heideblauwtje Plebejus argus   Landkaartje arashenia levana 
Bont zandoogje Pararge aegeroa  Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
Er werden nog drie soorten gemeld, maar er is geen zekerheid over de juistheid van de naamgeving. 
Hun aanwezigheid is wel mogelijk, maar de soorten zijn hier sinds jaren niet meer aanwezig. Het 
betreft: 
 Groot geaderd witje Aporia crataegi - gauw te verwaren met een wat groot uitgevallen Klein 
 geaderd witje. 
 Boswitje  Leptidea sinapis - gauw te verwarren met andere kleine witjes, en 
 Kleine ijsvogelvlinder Ladoga camilla - die erg op de zomergeneratie van het Landkaartje 
lijkt. 
 

De Afwezigen: 
In vergelijking met de voorgaande vijf jaren ontbreken op de lijstjes van 1993 de volgende soorten: 
Kommavlinder, Aardbeivlinder, Gele luzernevlinder, Eigepage, Bruine vuurvlinder, Bruin blauwtje, 
Rouwmantel, Grote Parelmoervlinder, Keizersmantel, Kleine parelmoervlinder. 

Wie zag ze wel? Graag berichtje! 
 

 



Wat opviel: 
Van de overwinteraars die in het voorjaar vlogen (Kleine vos, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia en 
Citroenvlinder) was de Kleine vos in juli en daarna de hele zomer nauwelijks meer aanwezig. Zijn 
eieren en rupsen door koude en vocht doodgegaan? In 1992 wemelde het van Kleine vossen en 1991 
was een topjaar voor deze soort in onze regio! 
 De andere drie soorten waren er wel de hele zomer door, hoewel in niet zulke grote aantallen 
(Buddleja's zonder Kleine vossen). 
 Van de trekvlinders was de Distelvlinder uiterst schaars. Totaal 5 exemplaren weren 
genoteerd (1 in Hattem, 3 in Epe en 1 in Heerde), en alle op 18 en 19 augustus! Kwamen ze toen net 
aan of waren het de eerste nakomelingen? 
 De Atalanta, ook een trekker uit het Zuiden, werd al op 7 februari door Rudie Heideveld in 
Heerde gezien (een overwinteraar?) 
De andere waarnemingen zijn vooral in mei en daarna gedaan, met een toename in augustus en 
september. De nieuwe generatie? Ze vlogen tot 10 oktober toe. 
 Bijzonder was de waarneming van één Koninginnepage door N. Koers, op 5 mei in 
Wapenveld. Een overwinteraar? 
 Interessant was ook de waarneming van twee baltsende Sleedoornpages om de kruin van een 
Eik in het Vegetalrijpark in Epe, door een medewerker van de Plantsoenendienst. Ze zetten eieren af 
op een Sleedoorn. 
 Ook dit jaar waren er weer Groentjes in de heidegebieden, maar ook 1 exemplaar in Vaassen 
in een tuin! 

Alle waarnemers van harte bedankt! 
Els Koopmans-Grommé 

(En maar hopen op een zonnig 1994!) 



  
  Voor hen die van plan zijn mee te doen aan de excursie naar Het Engelse Werk in Zwolle, op 
26 maart a.s., hebben wij wat achtergrond-informatie uit de KNNV-bibliotheek gedolven. Misschien 
stimuleert het ook nog anderen tot deelname - dat zou aardig zijn. 
 Het Engelse Werk onderscheidt zich als park van zijn meeste soortgenoten door het feit dat 
het niet ingeklemd ligt in woonwijken of stadscentra. Dit is te danken aan de lokale omstandigheden, 
niet alleen ten tijde van de aanleg, maar bovendien - eeuwen later - door de spoorlijn, de IJsselbrug 
voor wegverkeer en de Zuiderzeestraatweg. Verkeersvoorzieningen uit onze tijd, die 
verdedigingsbolwerken bleken voor het park, bij de planning van stadsuitbreiding en nieuwbouw. Het 
ligt dus nog steeds buiten de bebouwde kom, aan de IJssel, langs een dijk die al in 1308 werd 
aangelegd als scheiding van de binnendijkse uiterwaarden.  
 De dijken vormden niet alleen verdedigingswerken tegen het water, er werden op strategische 
punten ook diverse schansen op gebouwd, van waaruit vijandelijke aanvallen gepareerd konden 
worden. Oorlog was er altijd al. Bij de plaatsing van de schansen werd de topografie zo goed mogelijk 
benut, en van het toenmalig belang van deze verdedigingswerken profiteren wij heden ten dage nog: 
zij dienden uit-eindelijk als grondpatroon voor wat later park werd.  
 Het ontwerp van het park in zijn huidige vorm gaat terug tot het jaar 1829. Waarschijnlijk 
heeft de toenmalige bekende (tuin)architect Hendrik van Lunteren hierbij geadviseerd. Grote delen 
van wallen en grachten moesten verdwijnen, maar de grenzen en ook de hoofdzaken van de opbouw 
van het voormalig verdedigingswerk, vormden de basis van Het Engelse Werk.  
Hierbij werden vormen en ideeën van de zogenaamde Engelse landschapsstijl gehanteerd (wat de 
naam verklaart), een stijl waarbij men voortborduurt op de aanwezige topografie. Het Fort is een 
gesloten kern van beplanting, omgeven door reeksen vaag begrensde, in elkaar overlopende groene 
ruimten; de vestingsgracht is omgebouwd tot bosbeek en wat vroeger Agterwerk heette is nu het niet 
toegankelijke Vogeleiland. 
 Het park mag beschouwd worden als een van de mooiste resultaten van de Engelse land-
schapsstijl in Nederland. Bovendien is de ver uitgegroeide beplanting van grote kwaliteit en geeft een 
sterke indruk van natuurlijkheid. Ook ecologisch is deze beplanting van groot belang. Het bestaat 
feitelijk uit drie verschillend gedateerde delen, waarvan de karakterverschillen nog steeds te onder-
scheiden zijn.  
 Het grootste en oudste deel volgt nauwkeurig de structuur van de vestingaanleg. De ontwerper 
heeft bewust gestreefd naar onoverzichtelijkheid, waardoor het geheel zeer natuurlijk oogt.  De 
soberheid, het ruimtelijk contrast met de open uiterwaarden en het gebruik van gebogen lijnen, het 
zijn met elkaar de kenmerkende factoren voor dit gedeelte van het project. De nadruk ligt er in de 
ruimtelijke ordening en niet in details. 
 In 1874 werd een voorstel ingediend om een laaggelegen en moeilijk begaanbaar deel van het 
park te veranderen. Sinds de vestingsepisode was het er moerassig; ooit had het waarschijnlijk een 
functie als waterberging. Dirk Wattez maakte diverse ontwerpen en het moet wel heel moeilijk 
geweest zijn om tot een keuze te komen, want het duurde vele jaren eer men tot uitvoering van een 
ontwerp overging.  De kleine boseilandjes zijn kenmerkend voor zijn stijl. 
 Dit gedeelte van het park is opener, ruimer, valt op door zijn vele heesters, waaronder ook exoten,  en 
is - ofschoon evenzeer van grote kwaliteit - iets minder verrassend.  
In 1970, dus relatief zeer recentelijk, is in een uitloper van een van de vijvers slib gestort en daar is 
het nu weer moerassig. 
 Het derde deel bestaat uit het z.g. Kieftegat, een stuk land tussen park en spoorlijn, dat in 
1908 werd aangekocht. Het Kieftegat lag aan de voet van de vestingwal en bestaat nu uit een ruimte 
met een natuurlijke plas, omzoomd door opgaande, hoofdzakelijk inheemse beplanting. Het vormt een 
zelf-standige, in zichzelf gekeerde eenheid in Het Engelse Werk. 
 Het Spoolderbos dateert uit 1980 en noodt met zijn grote verscheidenheid aan Hollandse 
landschapsschoon tot wandelen en genieten. 
 Het door de gemeente Zwolle officieel gevoerde beleid ligt vast in structuur- en bestemmings-

plannen. Hierin wordt gesteld dat de bestaande inrichting van het Engelse Werk bewaard moet 
blijven. Een goede zaak. 

        Micky Haselhoff-Marsman. 
 



 
Uit "De Tureluur", het KNNV-blad van de afdeling Zwolle, namen we de volgende gegevens over, 
m.b.t. het nieuwe natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden, waar de IJssel niet meer zo aan 
banden gelegd wordt. 
 Piet Bremer vond in 1993  tweehonderd soorten hogere planten, w.o. Kleine Leeuwebek en 
 Zeegroene ganzevoet en Zannichellia. 
  Gerrit Gerritsen noteerde twintig soorten broedvogels, w.o. Kleine plevier, Slobeend, Berg-
 eend, Zomertaling, Dodaars en Tureluur, 
 bovendien veel pleisterende soorten, zoals Smient, Oeverloper, Kleine Zwaan en Tafeleend 
 (totaal zesennegentig soorten!) 
 Zeldzame gasten waren o.a. Geoorde fuut, Heilige ibis, Visarend, Middelste zaagbek en 
Kluut. 

 



 

ENQUÊTE 
 
Het leek ons als bestuur nuttig om u allen via deze enquête persoonlijk vóór de jaarvergadering te 
benaderen. Wij willen graag Uw mening horen en  suggesties en hulp ontvangen ontvangen bij het 
functioneren van onze afdeling. 
Denk niet: Als ik me opgeef, o jee dan strikken ze me voor een bestuursfunctie. Er zijn voldoende 
ondersteunende of assisterende taken mogelijk. 
De uitslag van de enquête wordt in een volgend nummer van Natuurklanken opgenomen. 

 
Vragenlijst 

1a. Bent u bereid in het bestuur zitting te nemen dan wel eens op  
 proef mee te draaien?         ja/nee/op proef*)  
 b. Bent u bereid om ondersteunende of assisterende werkzaam- 
 heden te vervullen?        ja/nee 
 
2. Bent u bereid om in één of meer werkgroepen actief mee te 
  werken of te assisteren bij bepaalde projecten?     ja/nee  
 
 Zo ja, welke werkgroep(en)?  .....................................................................................................  
 
3. Bent u bereid op één of meer van de hierna volgende taakvelden  
 actief mee te werken? 
 Helpen bij landschapsonderhoud       ja/nee 
 Helpen bij Natuurbeschermingsprojecten      ja/nee 
 Helpen bij het in elkaar zetten van Natuurklanken     ja/nee 
 Helpen bij het rondbrengen van Natuurklanken     ja/nee  
 Helpen bij het instandhouden en eventueel nieuw aanleggen van  

Natuurpaden         ja/nee 
Ontwerpen van een variërende tekening op de voorpagina van  
Natuurklanken         ja/nee 

 Helpen bij het opstellen van een excursie/lezingen programma    ja /nee  
 Assisteren bij het inrichten van een eventuele eigen locatie    ja/nee  

Assisteren bij het uitlenen van boeken, tijdschriften, enz. op een  
eigen locatie         ja/nee 
Assisteren bij het onderhoud en inrichten van de vitrines in het 
museum in het voormalig gemeentehuis      ja/nee 
Overige activiteiten (eigen ideeën)............................................................................... 

 Zo ja, welk(e) taakveld(en)?................................ 
 
 
 
 
* ) doorhalen hetgeen niet van toepassing is 



 

Nu volgt een aantal vragen over Natuurklanken. 
 
4. Wat is uw mening over Natuurklanken in het algemeen? 
 ............................................................. 

Wat vindt u van de inhoud van Natuurklanken? 
 Te wetenschappelijk        ja/nee 
 Te eenzijdig         ja/nee 
 zo ja, wat mist u?........................................... 
 Excursieverslagen opnemen       ja/nee 

Welke onderwerpen zouden toegevoegd of weggelaten moeten 
worden?......................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 
 Biedt het lezingenprogramma voldoende variatie?     ja/nee 
 zo nee, wat ontbreekt..................................................................................... 
 Naar welke lezingdagen gaat uw voorkeur uit   dinsdag/woensdag/donderdag 
 Biedt het excursieprogramma voldoende variatie     ja/nee 
  zo nee, wat ontbreekt...................................................................................... 
 Naar welke excursiedagen gaat uw voorkeur uit   Zaterdag(morgen)/zondag(morgen) 
5. Heeft u nog suggesties?.................................................................................... 
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
 
6.  Hebt u er bezwaar tegen op een lijst voor te komen indien u zich voor een  
 bepaalde taak hebt opgegeven.        ja/nee 
 
Wij hopen dat u dit formulier zo spoedig mogelijk (vóór 12 februari) wilt terugsturen naar:  
secretariaat KNNV afdeling Epe/Heerde, t.a.v. W. Bijlsma, Postbus 81, 8160 AB  Epe. 
 
Indien u bereid bent één of andere taak binnen de afdeling Epe/Heerde op u te nemen wilt  
u dan hieronder uw naam en adres opgeven? 
 
Naam  :............................ 
 
Adres  :............................ 
 
Woonplaats :............................ 
 
Telefoon :............................ 



 
 
 
 
 
 
 
 Een (dit jaar gelukkig weer wat groter) aantal actieve waarne(e)m(st)ers - totaal tien personen 
- zond de lijstjes in.  
Gerubriceerd leveren de gegevens het hieronder volgend overzicht voor onze regio op. 
 Ik kon daaruit concluderen dat t.a.v. vier vogelsoorten op verschillende locaties op dezelfde 
datum waarnemingen werden gedaan. Over "competitie" gesproken!? 
 Volgens mij zijn m.b.t. de echte "trend-setters" geen opvallende afwijkingen te constateren 
(zie b.v. Tjiftjaf, Braamsluiper, Boerenzwaluw, Zwartkop). 
Andere soorten waren "laat" (Gierzwaluw, Grauwe vliegenvanger, b.v.). Maar ook waren er echte 
"vroeg" terug (b.v. Koekoek, Oeverzwaluw, Wielewaal, Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit. 
 Alle inzenders hartelijk dank en.... met een knipoog naar Pierre de Coubertin: het meedoen is 
belangrijker dan het "winnen". 
        Met vogel-groet, 
       Wim van Waveren Hogervorst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de niet genoemde vogels zijn geen gegevens binnengekomen. 
Afkortingen waarnemers: RH=Rudie Heideveld, RK=Rowan Koster, AH=Adrie Hottinga, 
EKG=Els Koopmans-Grommé, IS=Inecka Stuve, AE=Anca Ebens, MRL=Marcel Langevoort, 
HvG=Henk van Gelder, vWH=Wim van Waveren Hogervorst. 

 
MELDT U OOK DIT JAAR "UW EERSTE VOGEL" WEER? 

De lijsten komen in april. 



1¾«*
 Ik weet een 
stil plekje 
waar je de natuur nog proeft    
en alles daarbuiten 
eigenlijk niet hoeft. 
 
Ik weet een stil plekje   Blijf nog even 
maak het niet stuk   en dat heb ik gedaan 
want het is ook voor jou  maar tenslotte ben ik 
de sleutel van het geluk.  nooit meer weggegaan. 
 
Een bloem pluk je één keer   Maarten Rood 
maar ik heb geluk 
want jij bent de bloem 
die ik elke dag pluk. 
 
 Maarten Rood       
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 Maarten Rood       
 
 

Times New Romangegaan. 
 
Een bloem pluk je één keer   Maarten Rood 
maar ik heb geluk 
want jij bent de bloem 
die ik e 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

TONGEREN 
 

Schoenmäkerties 
schaats rimpelties 
in 't blakke water 
van 't Smitsvean 
As ooit de hemel 
op eerde kump, 
wil ik hier wean 

omdät er dan 
niks verandert. 

 
Bertus van den Bremen 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zowel in verspreiding als in aantalsontwikkeling 
vertoont de Grote Gele Kwikstaart paralellen met de IJsvogel. 
Succesvolle broedgevallen werden in 1992 vastgesteld nabij 
de kastelen van Staverden, Rosendael (Arnhem), Ter Horst 
(Loenen) en Huis te Eerbeek. 
Op plaatsen waar de sprengenbeken door puur bos slingeren 
ontbreken Grote Gele Kwikstaarten, althans, voorzover ik 
weet.  
Weinig vogelaars zijn bekend met de zang, zodat 
vermoedelijk paren over het hoofd zijn gezien. De meeste 
vastgestelde paren nestelen onder bruggen en in nissen van 
muren van luxe buitenhuizen (zoals bij Staverden). In 1992 
nestelde een paar in een schelpengalerij in Park Rosendael bij 
Arnhem, zoals in een artikeltje in "Gelders Landschap" viel te 
lezen. 
 

   Uit:: Nieuwsbrief District 11 (Veluwe) dd.  juli 1993, van de SOVON. 

 



 
 

(de afstudeer-scriptie van Ria Engberts-Bos) 
 

 Op zaterdag 13 november was de plantenwerkgroep van de KNNV Epe/Heerde aanwezig op 
de Paasheuvel in Vierhouten. Hier werd de afstudeer-scriptie van Ria Engberts-Bos, die bovenstaande 
titel had meegekregen, aangeboden aan de Heimanshof. Vooraf vertelde Ria wat voor werk ze er 
allemaal voor heeft moeten verzetten. 
 De Heimanshof werd in 1935 als werkgelegenheidsproject aangelegd, maar raakte na W.O. II 
in verval. De laatste jaren is men druk bezig om er weer een echte heemtuin van te maken. En met 
succes. Toch ontbrak het nog aan een beleid t.a.v. welke plant waar zou moeten komen, wat men 
moest handhaven en wat niet. En toen kwam Ria. 
 Allereerst werd de tuin in vijfenveertig homogene gebieden verdeeld. Van deze gebieden 
werden vegetatie-opnamen gemaakt. Met behulp van het computerprogramma van het Botanisch 
Basisregister werd bepaald welke ecologische groep in een bepaald gebiedje overheerste. Dit werd 
handmatig uitgezet op staafdiagrammen, zodat gemakkelijk kan worden gezien welke kant men met 
een bepaald gebied op moet. Daarna werd bepaald welke planten er wel- en welke er niet thuishoren. 
Aan de hand daarvan werden aanbevelingen opgesteld (de plant hoort er thuis - de plant gedogen - de 
plant verwijderen). 
Daarna werd per gebied een herinrichtingsplan opgesteld, waarbij het de bedoeling is dat zoveel 
mogelijk planten die op de Veluwe horen hier in hun eigen milieu zullen groeien. Zo zullen we in de 
Heimanshof een Veluws roggeakkertje vinden (met Bolderik en Klein tasjeskruid) een beekoever, een 
bosrandoever (Paarbladig goudveil, Els), een veentje (twee soorten Zonnedauw, Beenbreek, 
Veenpluis, Gagel), een veenoever (Waterdrieblad, Wateraardbei, Kattestaart), een pinetum en een 
grassentuin, en nog veel meer. 
 Daarnaast werd de bodem onderzocht. Eén van de conclusies was: een extreem hoog 
voorkomen van koper en kobalt in de beekwal, een gevolg van het ophogen van de beekwal met 
beekslib. Waarschijnlijk is het hier van de hoger gelegen weilanden af, via de beek tercht gekomen. 
Een niet zo mooi voorbeeld van bodemvervuiling in een heemtuin. 
 Tenslotte volgt nog een lijstje met aanbevelingen om de tuin te verbeteren. Ik noem hieruit: 
uitbreiding van de paden; een muur voor murenplanten; vijver van de beek afsluiten (gevolg: 
stromend en stilstaand water); aanleggen van een leemkuil: bakken/potten met kleurige planten in de 
kuil (moet dat nou? dan maar liever ingraven). Ook denkt men erover om op het eilandje 
Rododendrons te planten, als blikvanger (hoe spontaan Rodo's op de Veluwe (en in de Heimanshof) 
ook mogen opslaan, ze horen op de natuurlijke Veluwe natuurlijk niet thuis. Is er niet wat 
natuurlijkers te bedenken? Gagel? 
 De educatieve component van het verslag bestaat uit een natuurpad voor kinderen van 8-10 
jaar, compleet met leerlingenblad en handleiing voor de docent. 
 Het geheel is een lijvig boekwerk geworden en er zitten ongetwijfeld vele uren werk in. 
 "DE HEIMANSHOF" SPIEGEL VAN DE VELUWE, mag er zijn en zal nog vaak geraad-
pleegd worden, hopelijk ook buiten de Heimanshof. 
         Egbert de Boer. 



 OP ZES INSEKTJES 
 

Er liepen op de brug bij Bommel 
drie kleine kindjes van een hommel 

en vrolijk stappend aan hun zij  
ook nog drie kindjes van een bij. 

Die kleintjes moesten alle zes 
naar bijles en naar hommelles. 

      Kees Stip 



 
 
Na het grote succes van het Vliegenzwamproject gaat de K.N.N.V. in 1995 weer een 
inventarisatieproject uitvoeren. Het onderwerp is deze keer: 

HOMMELS. 
Hommels komen veel voor in het hele land en er zijn allerlei leuke waarnemingen aan te doen, zoals: 
- Wanneer verschijnen de eerste hommels in het voorjaar? 
- Welke soorten komen op een bepaalde plaats voor? 
- Welke komen voor in tuinen en welke in natuurgebieden? 
- Wat is de voorkeur van de soorten voor verschillende bloemen? 

       De meest algemene soorten zijn goed te herkennen, zonder dat ze dood gemaakt- of zelfs maar 
gevangen hoeven te worden. Ze vallen in twee groepen uiteen: langtongige en korttongige soorten. 
De langtongige vliegen vooral op bloemen met diepliggende honing (b.v. lipbloemen); de 
korttongige alleen op bloemen met oppervlakkige honing (b.v. composieten).  
 Af en toe knagen korttongige soorten de sporen van bloemen met diepliggende honing door, 
om zo toch de honing te bemachtigen: diefstal met inbraak. 
 Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen worden betrokken bij het doen van de 
waarnemingen. Omdat hommels bijna overal voorkomen, kan er op allerlei excursies en kampen 
meegedaan worden, maar het is wel de moeite waard om ze te leren onderscheiden. Hiervoor zullen 
we handige hulpmiddeltjes ontwikkelen. 
 Al deze waarnemingen leveren een schat aan informatie, die de kennis over de verspreiding 
en de biologie van de Nederlandse hommels aanzienlijk kan verrijken. Tegelijkertijd kan dit project 
de bekendheid en de saamhorigheid van de K.N.N.V. 
 vergroten. 

Het jaar 1994 dient als voorbereiding voor dit project. 
(Mededeling van het Hoofbestuur). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Om uit te knippen en in te kleuren) 

Het op naam brengen van hommels is een moeilijke zaak. Maar het is wel redelijk mogelijk de groep waarin ze 
behoren te bepalen. Hommels zijn intressante dieren en onze aandacht waard! 
 
GROEP I:  GROEP II: 
Zwart met rode achterlijfspunten, met  Zwart met duidelijk afgescheiden gele 
of zonder gele band over borststuk  banden; de achterlijfspunt is wit. 
a. Steenhommel  Bombus lapidarius a.  Aardhommel  B. terrestris 
- grote soort  - grote soort 
- dichte beharing  - smalle gele band over de voorrand  
- f luwelig zwart     van het borststuk 
- laatste drie segmenten van   - brede gele band over het tweede  
- het achterlijf steenrood    segment van het achterlijf 
 
b. Weidehommel  B. pratorum b.  Tuinhommel  B. hortorum 
- kleine soort  -grote soort 
-achterlijfspunt oranjerood  -bredere gele band over de voorrand 
- smalle gele band over de voorand    van het borststuk 
  van het borststuk  - gele band over de achterrand van  
          het borststuk 
   - gele rand over het eerste segment van 
       het achterlijf (in totaal dus 3 gele banden) 
 GROEP III GROEP IV 
Oranjebruin borststuk en zwart achter- Gehele dier oranjebruin of geel/grijs 
lijf, behalve de laatste segmenten 
a. Boomhommel  B. hypnorum a. Moshommel  B. muscorum 
- grote soort  - mooie grote soort 
- witte achterlijfspunt  - borststuk geel/bruin 
   - achterlijf okergeel 
 
b. Akkerhommel  B. agrorum b. Zandhommel  B. Equestris 
- kleinere soort  - kleinere soort 
- borststuk kan vele tinten oker-   -gehele dier groenachtig grijs met 
   geel, oranjebruin hebben    zwarte band over het borststuk 
- achterlijfspunt oranje 

Kleur voor het gemak de tekeningen in met kleurpotloden. 
r = steenrood o = oranje  |Als U nagaat hoe het bezoek aan bloemen wordt afgelegd 
g = geel  gr = groen/grijs  |door bijen en hommels, zult U ontdekken dat bijen bloemvast 
b- oranje/bruin    |zijn en hommels niet. 

N.B. De eerste hommels vliegen al in maart!!! 



 
JAARPROGRAMMA 1994 
 
31 januari Evolutie van de naakt- en bedektzadigen. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning, Elja van Dongen. 
28 februari Waterplanten. Egbert de Boer en Henk Menke. 
 20.00 uur Eper Gemeentewoning 
??maart/april Microscopie. Ria Engerts in 't Knooppunt, Zwolle 
 2 mei Horsterbrug km hok 27-44-14 inventariseren. 
 Verzamelen aldaar. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
 9 mei De Knobbel 27-33-11 inventariseren. 
 Verzamelen: glasbak Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
16 mei Inleiding over Zeggen door Henk Menke. 
 Meegebracht materiaal bekijken door binoculair. 
 Plaats en tijd van samenkomst wordt later bekendgemaakt. 
25 mei Ochtendexcursie Wisselse Veen . 
 Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe 
 09.30 uur - leiding Henk Menke. 
30 mei Excursie Vosbergen Heerde. Zeggesoorten. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
13 juni Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
 Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
20 juni Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
25 juni Pluizenmeer. 27-34-11. 
 Verzamelen parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
 10.30 uur - samen met de Insektenwerkgroep. 
 4 juli Poel Middelste Heerder Beek en kruidenstrook. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer Heerde. 
 19.00 uur - leiding Mariet van Gelder. 
13 juli Leemputten Staverden. 
 Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 09.30 uur - opgeven bij Henk Menke, tel.05780/13010. 
 8 augustus Kievitsveld, Vegetatiekunde en inventariseren. 
 Verzamelen 2e parkeerplaats Kievitsveld - leiding Henk Menke. 
15 augustus Wordt nog nader bekeken. 
22 augustus Gemeentebos Epe.  
 Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
27 augustus Dagexcursie naar de Wieden. 
 Verzamelen Epe  09.00 uur parkeerplaats AH. 
 Verzamelen Heerde 09.10 uur Gemeentehuis, Markstraat. 
 Lunchpakketten e.d. meenmen. Wij hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn. 
 Opgeven bij Mariet van Gelder, 05782 - 3024. 
12 september Huiskamerbijeenkomst. Thema: Waterplanten 
 20.00 uur - plaats wordt nog bekendgemaakt. 
21 sepember Ochtendexcursie Kievitsveld. 
 Verzamelen 2e parkeerplaats aldaar. 
 09.30 - leiding Henk Menke. 
       Egbert de Boer,   tel. 05788 -  2292 
       Henk Menke,   tel. 05780-13010 
       Mariet van Gelder,  tel. 05782 - 3024. 



 
K N N V  Jaarverslag 1993 

 
Ook dit jaar hebben de afdeling en de diverse werkgroepen zich weer zeer actief met het organiseren van lezingen, 
excursies enz. beziggehouden. 
Over het algemeen was er een redelijke belangstelling voor de lezingen en excursies alhoewel een enkele activiteit 
er weer uitsprong. 
 

 Bestuur 
 Het bestuur heeft de taken het afgelopen jaar als volgt verdeeld: 
  Voorzitter    Marianne Faber  Epe 
  Secretaris    Wim Bijlsma  Epe 
  Penningmeester   Idske Mulder  Epe 
  Lid    Lous Heine  Vaassen 
   Lid    Erik Murris  Vaassen 
 In het verslagjaar kwam het bestuur zeven maal bijeen. 
 
 Natuurbescherming 

De leden van de KNNV waren betrokken bij het periodiek overleg met de gemeente over beheer en onderhoud van 
wegbermen binnen de gemeente Epe. 

  
In de loop van het verslagjaar heeft de NBC regelmatig overleg met andere "groene" verenigingen gehad om eventueel 
tot een Groen Platvorm te komen. Aangezien de leden van de diverse verenigingen toch regelmatig contact met elkaar 
hebben is bij nader inzien besloten om voorlopig nog geen overkoepelend orgaan op te richten. 

      
Natuurklanken 
Dankzij de actieve redactie en een groot aantal actieve en deskundige schrijvende leden heeft de afdeling ook in 1993 
weer een zeer aantrekkelijk en informatief blad het licht doen zien. De uitgebrachte nummers, vijf, bevatten dit jaar niet 
minder dan tweehonderdzevenenzestig bladzijden waarop de schrijvers informatie over onze afdeling, excursie-
verslagen, onderzoeken, buitenlandse reizen en excursies, talloze waarnemingen en veel informatie over de natuur in 
onze directe en verderweg gelegen omgeving kwijt konden.      
Het was alleen af en toe lastig om voldoende mensen bij elkaar te krijgen, hetgeen een crisissituatie voor het sep-
tember-oktober nummer opleverde. Bijna alle vaste medewerkers waren toen op vakantie. Agnès slaagde erin met in 
allerijl gecharterde leden de Natuurklanken toch nog tijdig in elkaar gezet te krijgen. Hiervoor onze hulde.  
Dankzij de inzet van de leden die vaak de dag voor de gaar- en nietavond gebeld werden en onze actieve amateur-
postbestellers zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd op tijd iedereen de Natuurklanken te bezorgen.       
De redactie bestond aan het eind van dit verslagjaar uit de volgende personen: 
Wim Bijlsma, Micky Haselhoff-Marsman, Agnès Herweijer-Smit, Hilary Jellema-Brazier, Idske Mulder, Inecka Stuve 
en Ans Voest. 
Oplettende leden hebben in de hierboven genoemde redactie een zeer markante naam gemist, namelijk die van Els 
Koopmans-Grommée. Zij vond het noodzakelijk om na tweeëndertig jaar ononderbroken in de redactie van Natuur-
klanken haar steentje (rotsblok??) te hebben bijgedragen afscheid te nemen en Natuurklanken onder de hoede van een 
andere redactie achter te laten. 
Els, ook namens het bestuur heel veel dank voor de enorme energie die je erin gestopt hebt en de kennis die je zo 
deskundig uitgedragen hebt in Natuurklanken   
 
De afdeling heeft in het verslagjaar een aantal exemplaren van Natuurklanken ingeleverd bij de commissie die dit jaar 
de KNNV-pluim wilde toekennen aan het beste afdelingsblad. Tijdens de VV in november is de pluim uitgereikt aan het 
blad "Fluitekruid" van de afdeling Stichts-Hollands Polderland. Natuurklanken is bij deze wedstrijd op de tweede plaats 
geëindigd bij een totaal aantal van vijftien inzendingen.      
 
Tussen Heuvels en Rivier 
Ook in het 24e jaar dat deze rubriek in de streekedities van de Zwolse Courant en De Apeldoornse Krant verschijnt, 
blijkt deze rubriek, gezien het aantal reacties dat vooral van niet KNNV-leden bij Els binnenkomt, nog steeds in een 
grote behoefte te voorzien.  
 
Els Koopmans-Grommé is er, met enkele medeschrijvers, en met bewonderenswaardige inzet in geslaagd elke week weer 
een zeer informatief en vaak zeer fraai geïllustreerde artikel te leveren.    
 

 Leden 
Het aantal leden bedroeg per 1 januari 1993 tweehonderd inclusief achtenveertig huisgenootleden. Aan het einde van het 
verslagjaar was dit na verwerking van de aan- en afmeldingen afgenomen tot honderdachtentachtig, gesplitst in 
honderdvijfenveertig leden en drieëveertig huisgenootleden. 
 

 Werkgroepen 
De activiteiten van de werkgroepen, de NBC en van de bibliotheek zijn verderop te lezen. 

 
 Natuurpad 



De tekstborden van het Natuurpad zijn ook dit jaar weer gecontroleerd en een aantal moet nog hersteld of vervangen 
worden. Het natuurpad blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien.   

 Vertegenwoordigingen 
De afdeling was in het verslagjaar in de volgende stichtingen, groepen of federaties vertegenwoordigd: 

 Stichting behoud Epe 
 Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen Epe/Heerde 
 Welzijnsraad te Epe 
 Gelderse Milieufederatie te Arnhem 
 Gewest IJsselstreek van de KNNV 
 Werkgroep bermbeheer te Epe 
 Begeleidingscommissie landschapsbeleidsplan gemeente Heerde 
 Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe 
 

Hieronder volgt een overzicht van de in 1993 gehouden activiteiten voor zover door het bestuur, de werkgroepen of het 
gewest georganiseerd. 

 
K N N V  excursies, lezingen en bijeenkomsten in 1993 
Datum  Activiteit        Deeln. 
 
10 jan Nieuwjaarswandeling in het Gortelsebos, E. Murris      23 
11 jan Gewestelijke vergadering Harderwijk     2 
18 jan Plantenwerkgroep Planten tekenen 
23 jan Excursie naar het Geologie museum in Olst, dhr. Verhaard      16 
28 jan Lezing met dia's over Auvergne en Ardeche, D. Prins      21 
 4 feb Insectenwerkgroep sprinkhanen, H. van Woerden 
14 feb Ganzenexcursie, H. van Diepen 
15 feb Plantenwerkgroep Stinzeplanten 
25 feb Jaarvergadering met dia's over Indonesië, E. Murris      34 
11 mrt Insectenwerkgroep overdag actieve nachtvlinders en rupsen, E.Koopmans 
14 mrt Excursie Plant en Bodem, C. Drevijn         7 
15 mrt Plantenwerkgroep Bloembiologie 
17 mrt Plantendeterminatie 1e cursusavond       13 
25 mrt Lezing met dia's over Hommels en sociale wespen, V. Gerris13 
28 mrt Excursie uiterwaarden Welsum, A. Hottinga       13 
31 mrt Plantendeterminatie 2e cursusavond       11 
 3 apr Gew. themadag door afd. Lelystad         6 
14 apr Plantendeterminatie 3e cursusavond       11 
17 apr Vroege vogelexcursie, W. van Waveren Hogervorst       6  
19 apr Plantenwerkgroep Microscopie 
28 apr Plantendeterminatie 3e cursusavond        8 
29 apr Lezing met dia's over versteende schepping, M. Boersma    ± 16   
9 mei Insectenwerkgroep excursie naar Wisselse Veen en Tongeren 
11 mei Fietsexcursie vogelzang, E. Koopmans-Grommé      13 
12 mei Plantendeterminatie 4e cursusavond       10 
13 mei Lezing met dia's De dierenwereld van de Noordzee, R. Ates   ± 18 
19 mei Vogelwerkgroep Dialezing over de Kerkuil, J. de Jong 
25 mei Plantenwerkgroep excursie naar Kloosterbos 
26 mei Plantendeterminatie 5e cursusavond       10 
 7 jun Plantenwerkgroep excursie bermen in Epe 
 9 jun Plantendeterminatie 6e cursusavond        9 
13 jun Excursie naar Ewijk en Millingen a/d Rijn, Chr. van Zon      20 
14 jun Plantenwerkgroep excursie FLORON hok 27-33-22  
19 jun Insectenexcursie naar Kievitsveld, B. Terpstra        4 
21 jun Plantenwerkgroep excursie beken 
29 jun Plantenwerkgroep excursie naar de Leemkuil 't Soerel        8 
 5 jul Plantenwerkgroep excursie bermen in Epe 
12 jul Plantenwerkgroep excursie FLORON hok 27-33-24 
19 jul Plantenwerkgroep excursie beken             4 
27 jul Insecten/plantenwerkgroep Planten en insectenexcursie 
 2 aug Plantewerkgroep excursie bermen Epe 
 9 aug Plantenwerkgroep excursie FLORON hok 27-43-13 
16 aug Plantenwerkgroep excursie beken         3 
21 aug Plantenwerkgroep Excursie Gelderse Poort bij Millingen a/d Rijn ± 7 
24 aug Plantenwerkgroep Excursie Tongerense Hei 
28aug Dagexcursie naar De Ronde Venen         7 
30 aug Plantenwerkgroep excursie bermen in Epe 
 5 sep Dagexcursie Kievitsveld en Enkhouterheide, F. Oppenoorth 
 6 sep Gewestelijke vergadering Harderwijk        1 



 6 sep Plantenwerkgroep excursie FLORON hok 27-44-14 
13 sep Plantenwerkgroep excursie beken 
20 sep Paddestoelenwerkgroep eerste bijeenkomst 
23 sep Diaklankbeeld over paddestoelen, R. Knol       26 
26 sep Paddestoelenexcursie naar de Motketel Vaassen, R. Knol      17 
30 sep Insectenwerkgroep huiskamerbijeenkomst 
 7 okt Paddestoelenwerkgroep excursie Beukenlaan         7  
7 okt Lezing over Zuid-Limburg, Mevrouw. Adema-Balke      23 
 9 okt Gewestelijke excursie het Goois Natuurreservaat        4  
16 okt-20 okt  Herfstkamp in Ransdaal       18 
21 okt Paddestoelenwerkgroep huiskamerbijeenkomst 
24 okt Excursie naar Tongeren en omgeving, R. Koster      15 
28 okt Lezing met dia's over trekvogels en wintergasten, W. Janszen       22 
 6 nov Vertegenwoordigende vergadering VV 
 8 nov Paddestoelenwerkgroep excursie Kloosterbos 
11 nov Lezing over het weer in Nederland, E. Kloppers      18 
18 nov Paddestoelenwerkgroep dia-avond 
20 nov NBC Knotdag aan de Weteringdijk in Vaassen  
21 nov Excursie naar 't Veen in Hattem, E. Koopmans-Grommé        13 
25 nov Vakantiedia-avond voor en door leden       13 
 2 dec Insectenwerkgroep 
 11 dec Excursie naar De Polder Arkemheen, P. Taselaar      11 
18 dec NBC Knotdag aan de Weteringdijk in Vaassen    



JAARVERSLAGEN VAN WERKGROEPEN 
```````````````````` 

PLANTENWERKGROEP 
 

 Afgelopen jaar hebben we een uitgebreid programma afgewerkt. We hebben ons niet laten ontmoedigen door het 
slechte weer.  
 Jammer genoeg kon de gemeenschappelijke excursie met de insektenwerkgroep niet doorgaan: de weergoden maakten 
het toen wel heel erg bont. 
 Het eerste kwartaal kwamen we maandelijks bijeen. In januari hebben we ons, o.l.v. Els Koopmans, trachten te 
bekwamen in het tekenen van planten en de verschillende onderdelen daarvan. 
 Februari was voor de stinzenplanten. Gerda van Sloten en Susan Remmelts hadden zich in die materie verdiept, zodat 
ze ons het een en ander konden vertellen (b.v. hoe je het schrijft). 
 De avonden in maart en april nam Ria Engberts voor haar rekening. De eerste avond heeft ze ons wegwijs gemaakt in 
de biologie van de plant, zodat we waren voorbereid op de microscopie-avond in april. 
 In de zomermaanden - van 3 mei t/m 13 september - hadden we wekelijks een excursie. Slechts vier keer kon het niet 
doorgaan in verband met de weersomstandigheden; daarbij inbegrepen de excursie met de insektenwerkgroep. Op de 
dinsdagochtenden bezochten we vooral mooie "plant-aardige" plekjes. De maandag-avonden waren om te inventariseren. 
 Voor Floron hebben we zeven km. hokken gedaan, waarvan vijf compleet. De andere twee maken we volgend jaar af. 
 Vier avonden hebben we geïnventariseerd voor het waterschap. De overige avonden waren voor de bermen in Epe. 
 Ondanks, of misschien wel dankzij, het vele regenwater hebben we verschillende leuke vondsten gedaan. Opmerkelijk 
was de grote hoeveelheid Grondster, aangetroffen in verschillende km. hokken. 
 Andere leuke vondsten waren: Oostelijk kruiskruid, Blauwe knoop, Stijf Barbarakruid, Klein warkruid, Muurvaren, 
Groot heksenkruid, Wilde tijm, Berghertshooi en Fraai hertshooi.  
 Hierbij moet ik aantekenen dat sommige vindplaatsen al bekend waren bij de doorgewinterde floristen. 
 De dagexcursie was, ondanks het geringe aantal deelnemers, een succes. We vonden maar liefst VIJF rode lijst-soorten. 
  
 De eerste avond van het winterseizoen vond op 25 oktober plaats. Voor de pauze hebben we vergaderd en daarná dia's 
bekeken van de dagexcursie en van mooie herfstplaatjes. 
 De avond in november had als thema vegetatiekunde. 

      Mariet van Gelder. 
_______ 

 
VOGELWERKGROEP 

 
 In 1993 werd één gezamenlijke bijeenkomst gehouden in combinatie met de Kerkuilenwerkgroep. Johan de Jong 
verzorgde een dialezing over de Kerkuil. Het was een bijzonder geslaagde avond, die bezocht werd door ruim tachtig 
personen. 
 In oktober namen twaalf leden van de werkgroep deel aan de Landelijke Vogeltrekdag.  
 Individueel werd door een aantal leden deelgenomen aan het Bijzondere Soorten Onderzoek van SOVON in 
vijftien kwartblokken. De rapportage van deze activiteiten laat echter nog te wensen over. 
 Henk van Gelder verrichtte nestkast-inventarisaties in het Sprengenbos van de Gemeente Epe en heeft daar 
inmiddels over gerapporteerd. 
 Adrie Hottinga verzamelde gegevens over het voorkomen van de Steenuil en de Raaf. Hierover is ook 
gerapporteerd. 
 Harry van Diepen heeft de vogels op Landgoed Welna geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal in 1994 voortgezet 
worden. 
 De coördinator was in 1994 tevens actief in de Kerkuilenwerkgroep Veluwe, het samenwerkingsproject 
Rijkswaterstaat/Vogelbescherming Nederland in de provincie Gelderland en de opvang van gewonde, zieke en verweesde 
wilde vogels, in samenwerking met de Dierenbescherming Epe. 
 In 1993 werd Harry van Diepen benoemd in de Ledenraad van Vogelbescherming Nederland.De samenwerking 
met de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe is afgesproken, maar nog niet daadwerkelijk van de grond gekomen.  
 Inmiddels is er ook een uitnodiging ontvangen van de Vogelwerkgroep Oost Veluwe om eventuele samenwerking 
in de regio te bespreken. 

 Het aantal leden nam af met twee, tot drieeëntwintig. 
 Harry van Diepen. 

________ 
 

ZOOGDIERENWERKGROEP 



 
 De gezamenlijke acitiviteiten van de groep bleven dit jaar beperkt tot één Dassenexcursie, waaraan ook door twee 
andere KNNV'ers deelgenomen werd. De tocht was onder meer bedoeld als een verkenning voor de aanleg van 
Dassentunnels, waar de gemeente mee bezig is. 
Verder werden er zoveel mogelijk gegevens over verkeersslachtoffers en burchten van Dassen verzameld. 
 Ook is er eenmaal geholpen bij het zoeken naar een nest jonge Boommarters, n.a.v. een overreden, lacterend dier. 
 Met behulp van de batdetector zijn er veel gegevens vergaard over de verspreiding van vleermuizen in onze 
omgeving. De resultaten zijn doorgegeven aan het VLEN/svo, dat nog dit jaar een vleermuisatlas wil uitgeven. 
 De vleermuiskelder werd met succes onderhouden. De vernielingen bleven beperkt tot het openen van de deur via 
het hek, met wat stenen en takken, die natuurlijk achtergelaten werden. Begin januari waren er drie dieren aanwezig: twee 
Franjestaarten en één gewone Grootoorvleermuis. 
Plannen voor 1994. 
 Gezien de geringe groepsactiviteit wil de zoogdierwerkgroep geen echte begroting indienen. Zij vraagt slechts om 
de middelen voor de vleermuiskelder, indien daar onderhoud nodig zou blijken. Het gaat dan om een pot metaalmenie en 
verf. 
 Een vleermuisexcursie wordt gehouden op vrijdag 29 april op en rond het Kievitsveld. 
 Verder is er op het gebied van de activiteiten geen planning gemaakt. 
         Frans Bosch. 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

INSEKTENWERKGROEP 
 

Aantal vaste leden tien; aantal onregelmatige deelnemers ca. vijf. 
De volgende bijeenkomsten werden gehouden in het verslagjaar: 

 4 februari Huiskamerbijeenkomst 
  Onderwerp Sprinkhanen. Dia's Henk van Woerden. 
 6 maart  Deelname vier leden van afdeling (drie van de werkgroep) aan landelijke Vlinderdag -Vlinderstichting. 
18 maart  Huiskamerbijeenkomst. 
  Onderwerp Nachtvlinders en hun rupsen. Dia's door  diverse mensen aangeleverd. 
 8 mei  Insektenexcursie Wisselse Veen o.l.v. Henk van Woerden (vier deelnemers). 
27 juli  Excursie samen met plantengroep vuilstort Emst. Niet doorgegaan wegens slecht weer. 
30 september Huiskamerbijeenkomst. 
  Onderwerp: Mineerders in bladeren. 
  Materiaal Els Koopmans en Agnès Herweijer. 
 2 december Huiskamerbijeenkomst. 
  Onderwerp": Wespen. 
 Het aantal deelnemers aan de werkgroepavonden is wisselend. Wèl een vaste kern. 
Excursies werden door het slechte weer slecht bezocht (hierbij ook de insektenexcursies van de afdeling gerekend). Er wor-
den veel ervaringen uitgewisseld. Verschillende mensen hebben een beginnend of zeer gevorderd specialisme: Dagvlinders 
en een beetje Nachtvlinders, Libellen, Sprinkhanen, Vliegen, Kevers, kortom: er valt voor iedereen hier veel te leren! 

.Onderzoeken. 
 Door twee mensen werd een monitoringroute voor dagvlinders gelopen, op verzoek- en onder begeleiding van de 
Vlinderstichting. Er vielen door het slechte weer veel dagen uit. 
 Op een berichtje in de rubriek "Tussen Heuvels en Rivier" over vlinders noteren kwamen veel reacties, vooral van 
buiten de KNNV. Ettelijke lijsten en instructieboekjes zijn de regio ingestuurd. We konden een flink pak ingevulde 
formulieren naar Wageningen sturen. 
Iedere deelnemer kreeg het boekje over de dagvlinders van de N.O. Veluwe, door Els Koopmans samengesteld. 
 Lezingen voor anderen, beide over Vlinders: 
Henk van Woerden en Els Koopmans verzorgden twee lezingen: 
I. Een lezing plus dia's voor de Vereniging van Huisvrouwen in Epe. 
II Een lezing met dia's voor de medewerkers van de Plantsoenendienst in Epe, in het Gemeentehuis. 

Voor de huiskamerbijeenkomsten was Agnès Herweijer onze gastvrouw. 
Aldus uitgebracht te Epe, 7 december 1993. 

Els Koopmans-Grommé/Agnès Herweijer-Smit. 
 
 
 

PADDESTOELENWERKGROEP 



 
 Na de oprichting van deze werkgroep op 20 september 1993 zijn we nog viermaal in actie gekomen. Twee 
speurtochten,  t.w. op 7 oktober jl. langs de Beukenlaan in Epe en op 8 november d.a.v. in het Kloosterbos (Wapenveld).  
 Op 21 oktober waren we bij Els Koopmans thuis om onze tanden stuk te bijten op schier onverteerbare (lees: 
ondetermineerbare) paddestoelenkost. 
 De 18e november 1993 kwamen we bij elkaar in de Eper Gemeentewoning, waar we eerst onderling wat vondsten 
(voorzover mogelijk) ter determinatie uitwisselden en ook weer een beetje kennis opdeden. Later vergastte Henk van 
Woerden ons op een selectie uit zijn dia-voorraad. Subliem, als altijd. Goede wijn behoeft geen krans. 
 In Natuurklanken januari-maart 1993 stond dat het streven gericht was op her-oprichting van een 
Paddestoelenwerkgroep onder deskundige leiding. Helaas heeft men zich, voor wat dit laatste betreft, moeten behelpen met 
een paar ondeskundige contactpersonen.  
 De doelstelling van de werkgroep is echter: onkundigheid  - waar mogelijk, nodig of gewenst - op te vijzelen, zulks op 

een  "huiselijke" manier. De formule is:  
 • elkaar te laten delen in specifieke vondsten, met alle bijzonderheden, daaraan klevend, 
 • het gezamenlijk op naam (proberen te) brengen van vondsten die tijdens - zo mogelijk eveneens gezamen-lijke - 

 zoektochten gedaan zijn, liefst aansluitend aan zo'n zoekactie, 
 • in de echte paddestoelentijd toch zeker elke veertien dagen op onderzoek uit te gaan en de vondsten samen onder 

 de loupe te nemen. 
 • de hulp in te roepen, in woord en beeld, van WEL-doorwrochten. 
 Na 18 november werkten de korte, donkere dagen, de invallende kou en de decembermaand met al zijn drukte niet 
echt stimulerend op buitenactiviteiten. Er viel een stilte. 
 Momenteel hebben we weer twee evenementen op stapel staan, te weten een informele dia-kijk-avond aan de 
Belvédèreweg 3, Epe, waarbij iedereen die dia's (en ook foto's) heeft haar/zijn bijdrage kan oplepelen en die gehouden wordt 
op 10 februari 1994. 
 En precies een week later (we hebben tenslotte wat in te halen) een dia-presentatie in de Eper Gemeentewoning 
door Leo Knol (zie programma). Het gaat dan over "Paddestoelen van de Veluwe", waarbij we niet uitsluitend aan Epe en 
omgeving moeten denken, want Leo ziet het  breder. 
 Tot slot: de paddestoelenwerkgroep bestaat uit elf leden en dat is één meer dan bij de oprichting. 
     Epe, 5 januari 1993,  Micky Haselhoff-Marsman. 

_________ 
 

BIBLIOTHEEK  KNNV   EPE/HEERDE 
van 1 december 1992 tot 1 december 1993. 

Plaats: Bongerdplein 1, Epe. 
-.-.-.-.-.- 

 In de verslagperiode werden uitgeleend honderdnegen boeken en/of knipsels. 
 Als nieuwe boeken werden aangeschaft: 
    Thieme's rupsengids (Carter e.a.); 
    Onze vlinders (ter Haar); 
    Korstmossentabel (Uitg. Jeugdbonden); 
    Schijngrassentabel ( idem ); 
    Thieme's geïllustreerde flora; 
    Wegbermenboek (KNNV). 
    Kaart IJsselmeerpolders. 
    Abonnement op wetenschappelijke mededelingen. 
 Ten behoeve van de administratie werden gekocht een tweede kaartenbakje, kaartjes en enkele opbergdozen. 
 Het kaartsysteem, zowel van boeken als knipsels, is, op enkele recente knipsels na,  bijgewerkt, zodat alles nu 
gemakkelijk te vinden is. 
 Een probleem vormen de nog niet geördende stapels tijdschriften, die echter pas een plaats kunnen vinden wanneer 
er een betere ruimte voor de bibliotheek is gevonden. Dan is een overzicht van de onderwerpen die in de tijdschriften 
voorkomen een must, opdat ook hieruit geput kan worden. 

Els Koopmans-Grommé. 
_______ 

 
 



De organisatie van het beschermingswerk van de Kerkuil op 
de Veluwe is in 1993 verder verbeterd. Het adressenbestand is 
praktisch compleet en alle nestplaat-sen hebben een 
regionummer gekregen. Het aantal vrijwilligers is aanzienlijk 
uitgebreid, zodat nu vrijwel het gehele gebied bemenst is. 
Inderdaad, er is eindelijk ook een o Kerkuilwaarnemer. 
De betrokkenheid van de ruim 280 eigenaren van een 
Kerkuilnestplaats - als vanouds goed - is door het persoonlijk 
toezenden van informatie over de Kerkuil nog aanzienlijk 

toegenomen. Als kroon op dit vele werk nam het aantal broedgevallen dit jaar ongekend sterk toe. We 
zagen een stijging met ruim 54  tot 60%. Daarnaast was er nog één vermoedelijk broedge-val in 
Twello en er werden twee geslaagde broedsels aangetroffen in het "Overijsselse deel van de Veluwe".  
Helaas was het aantal mislukte broedgevallen wat hoger dan gewoonlijk, nl. 7. Daarentegen was het 
aantal uitgevlogen jongen ruim twee keer zo hoog als normaal: 4.8 per geslaagd broedsel. 
Het aantal dode nestjongen bedroeg 25 en het aantal dode jongen kort na het uitvliegen was 8. 
Naar verwachting zal een groot aantal jongen een nieuw territorium zoeken.  
 Als de winter niet al te veel slachtoffers vraagt, kunnen we het komend seizoen Kerkuilen 
verwachten op nieuwe lokaties. Afhankelijk van het voedselaanbod zou de stijging van het aantal 
broedgevallen de komende jaren kunnen doorzetten. Het aantal Kerkuilen dat in door de werkgroep 
geplaatste nestkasten broedt is ruim 90%. Vijf broedgevallen zaten tussen de dakbedekking van 
diverse gebouwen (één in het stro en één in een dichtgemetselde schoorsteen). Er kan dus gesteld 
worden dat het aanbieden van nestkasten een wezenlijke bijdrage levert aan de toename van het aantal 
broedsels. 
 Uit het overzicht blijkt dat de uitbreiding betrekking heeft op nieuwe plaatsen en dat op 
enkele plaatsen sprake is van een geringe afname van het aantal broedsels. Door een gerichte planning 
van de lokaties van de nestkasten en een geringe uitbreiding van het aantal, hopen we de 
Kerkuilenstand op de Veluwe tot een optimaal bestand te kunnen uitbreiden. 

Voor het aanstaand seizoen worden nog twintig nestkasten gemaakt. 
          Harry van Diepen. 

 
 



 
De aetites in de pimiieve geneeskunde. 
 Vanaf de oudheid door alle eeuwen heen hebben stenen een belangrijke rol gespeeld in het 
bijgeloof van wat men gewoonlijk de primitief denkende mens noemt. Uiteraard werd aan edelstenen 
magische kracht toegeschreven, maar ook stenen van vreemde vorm of van geheimzinnige herkomst 
werden gebruikt als geneesmiddel of als afweermiddel tegen het "boze oog" en tal van andere gevaren 
De behoefte aan bovennatuurlijke hulpmiddelen is altijd groot geweest. De mens was er zich steeds van 
bewust dat zijn kennis weinig kon uitrichten tegen de "natuurlijke loop" der dingen. Het is dan ook geen 
wonder dat de aetites of Adelaarssteen in de primitieve geneeskunde - vooral de verloskunde - .een grote 
rol heeft gespeeld. Immers, men kan zich haast geen vreemdere steen indenken dan één  die hol is en 
binnenin een kleinere steen of wat losse aarde draagt. Het ziet er zelfs naar uit dat de aetites de meest 
gebruikte lapidaire amulet is die de mens gekend heeft. 
 Men gaf vroeger in de geschriften niet altijd een nauwkeurige omschrijving van deze steensoort. 
Uit de zeer uitgebreide literatuur blijkt echter wel dat er bijna zonder uitzondering bruingele tot 
donkerbruine, uit ijzeroxyde bestaande holle stenen mee bedoeld werden. De losse delen in het binnenste 
veroorzaken een rammelend of ruisend geluid, wanneer men ze schudt. In de geologische literatuur kent 
men ze onder de naam klapperstenen. 

Wij weten dat reeds Theo-
phrastus (ca. 372-287 v.Chr.) 
stenen kende die "een jong" 
her-bergden (King, 1865). De 
naam aetites (enk. en mv.) 
wordt door Dioscorides, een 
Grieks leger-chirurg, 
gedefinieerd als een steen die 
zwanger is van een an-dere 
steen. Plinius (de Oudere, 1ste 
eeuw na Chr.) geeft een 

beschrijving van vier variëteiten, waarvan de eerste drie zeker van het echte ijzeroxyde type zijn. De 
vierde "variëteit" is bepaald iets anders, mogelijk een fossiele spons in kogelronde vuursteen, zoals men 
die bijvoorbeeld aan de kust van het eiland Møn in Denemarken kan vinden. 
 Plinius meende dat men aetites in twee geslachten kon indelen, namelijk mannelijke met een 
harde kern en vrouwelijke met zachte kern. Dit onderscheid vindt men later in de literatuur vrijwel niet 
meer terug. Het is dan ook een vreemde zaak over een "zwangere mannelijke steen" te spreken. 
 Volgens Bromohead is Dioscorides de eerste die de toepassing van aetites beschrijft: "De aetitis 
bevat een embryo en dient bij vrouwen die de vrucht te vroeg verliezen op de linkerarm te worden 
vastgemaakt. Maar als de tijd van de geboorte is aangebroken moet hij van de arm naar de dij verplaatst 
worden, waarop de geboorte plaatsvindt zonder pijn". 
Ook Plutarchus (± 48-125 na Chr.) geloofde dat de aetites gebruikt kon worden tegen abortus en de partus 
kon bevorderen. Men dacht dat de steen het ongeboren kind kon aantrekken. Vandaar dat hij van positie 
verplaatst diende worden, naar gelang het effect dat men wilde bereiken. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijzonder aardige getuigenissen van de toepassing van de Adelaarsstenen worden in het boekje 
van Prof. Thomas Rogers Forbes, "The Midwife and the Witch" beschreven. Het volgende is hieraan 
ontleend. Dr. Bargrave, Dean of Christchurch, Canterbury (17e eeuw) schreef over de Adelaarssteen,  die 
hij van een Armeniër in Rome gekocht had: ..... it is so useful that my wife can seldom keep it at home, and 
therefore she hath sewed the strings to the knitt purse in which the stone is, for te convenience of the tying it to the 
patient on occasion and hath a box to put the purse and stone in. It were fitt that either the Dean's (Canterbury) or 
vice-dean's wife (if they be marryed men) should have this stone in their custody for the public good, as to 
neighbourhood; but still, that they have a great care of it, so that is shall be the Cathedral's stone... 
 Candidus Decembrius meldt dat in 1498 de steen met succes bij geboorten in Milaan werd 
toegepast. Hij schrijft verder:  Mijn oom Marcantius, een geoefend arts, vond zulk een steen in de Duitse 
Alpen. Ik herinner me hem gezien te hebben toen ik nog een jongen was. Hij zocht de steen met de 
grootste ijver in Adelaarsnesten" (Thorndike in Forbes, 1966). 
Men geloofde inderdaad lange tijd dat de stenen in Adelaarsnesten te vinden waren. Het mannetje zou ze 
bij het vrouwtje brengen om haar het leggen van de eieren te verlichten. Hoe de stenen in de nesten ver-
zeild zijn geraakt wordt uitvoerig door Kaumanns behandeld. Zijn conclusie is dat mogelijk verhalen van 
geleerden die Alexander de Grote op zijn veldtochten vergezelden, opgetekend door Theophrastus - de 
bron zijn van de sage dat de stenen door Adelaars uit Indië zouden worden gehaald. Volgens Aristoteles 
(384-322 v.Chr.) zou Alexander dit zelf gezien hebben, toen hij door de "Indische Woestijn" trok. 
 Dit alles is natuurlijk geen verklaring voor de oorsprong van de naam aetites. Het is Barb die 
hiervoor een oplossing weet. Hij maakt daarbij gebruik van het werk van Bausch en van de Dictionary of 

 



Assyrian Chemistry and Geology van R.C. Thompson. Thompson behandelt hierin in extenso de ABAN 
ERÎ, de zwangere steen. Bausch en Thomson menen dat hiermee de aetites, de Adelaarssteen van de 
ouden, wordt bedoeld (' αετος = Adelaar).  
Bausch denkt dat een woordspeling rond het woord ERÛ, dat zowel Adelaar als zwanger betekent, de 
oorzaak is van de legende dat de stenen in Adelaarsnesten zouden worden aangetroffen. 
 Vele schrijvers uit de 16e, 17e en 18e eeuw, medici zowel als niet-medici, bevelen het gebruik 
van aetites in de verloskunde aan. Vandaar dat er eeuwenlang een levendige handel in deze stenen was. 
Men krijgt de indruk dat de prijs extra hoog gehouden werd door beweringen dat ze van zeer ver zouden 
moeten komen, bijvoorbeeld Indië of "gene zijde der oceanen". De London Gazette voor 1-5 April 1686 
bevatte de volgende advertentie: - An Eagle stone tied up in a piece of black ribbon with two long black strings at 
the end of it, lost the 29th inst. between Lincoln's Inn fields and the New Exchange. Whoever brings it tot Mrs. Ellis 
in the New Exchange in the Strand shall have a Guinea reward (Bird, 1894). 
  Ook voor totaal andere doeleinden werden aetites gebruikt, bijvoorbeeld voor het opsporen van 
dieven. Dioscorides schreef dat een dief geen brood zou kunnen doorslikken waarin gepoederd 
Adelaarssteen is gemengd. Het was, zegt Forbes, de intelligente Giovanni Battista della Porta (1535-
1615) uit Napels, die de proefondervindelijke basis van de test wist te verklaren. Enigszins omstandig 
heet het: Er bestaat een steen aetites genoemd. Hij die het verpoedert en mengt met ongedesemd brood en het 
mengsel geeft aan een dief, de laatste is niet in staat het door te slikken wat hij heeft gekauwd, waardoor de dief de 
keus heeft te stikken of ontdekt te worden.... De echte reden hiervan is dat het poeder (van de aetites) dat zich in het 
brood bevindt droog is, zodat het het brood zeer droog maakt, puimsteenachtig, en niet doorgeslikt kan worden zelfs 
niet met de grootste moeite. Wie bij geval een dief probeert op te sporen moet de omstanders die verdacht worden 
dief te zijn zeggen dat  hij een wonder zal doen en hemelt dat geweldig op, omdat dan de keel van de man die 
gestolen heeft droog wordt van angst en ontzetting, dorst overvalt hem zodat hij onmogelijk het gepoederde brood 
door kan  
 
slikken want het blijft hem in de keel steken, terwijl een ander die zonder vrees is het kan doorslikken, hoewel met 
moeite. 
 Men vraagt zich af hoelang het geloof in de magische krachten van de Adelaarsstenen zich 
handhaafde. "Tegenwoordig" schrijft Kaumanns in 1906, "wordt de Adelaarssteen in Italië als pietra 
della gravidanza en ook in Beieren op de linkerheup gebonden."   
In 1927 schrijft Seligmann: "In Italië wordt de steen uitgeleend voor de tijd van één zwangerschap tegen 
vooruitbetaling van 5 lire." Of dit gebruik nu (in 1974) nog in zwang is, is mij niet bekend. Zou men er 
zich over moeten verbazen? 
 Maar het is "difficult to kill a lie" zegt Bromohead, en speciaal een die de prijs van een koopwaar 
hoog houdt. De grote chemicus en fysicus Robert Boyle (1627-1691) twijfeltde sterk aan de 
therapeutische kwaliteiten van de stenen, maar - zo blijkt uit zijn geschriften - hij wilde blijkbaar 
"eminent medical men" niet voor het hoofd stoten...... 
       (Er was ook nogeens iemand die tot Horatio liet spreken:  
       There is more between Heaven and  earth.......)   
 
Volgende keer: KLAPPERSTENEN ZIJN GEEN CONCRETIES. 



 
 
 In de ondergelopen uiterwaarden van de IJssel zijn nu ook weer grote aantallen Kleine 
zwanen te zien. 
Van de ruim zestienduizend Kleine zwanen brengt zo'n 50% de winter in ons land door. Langs de 
IJssel in onze regio zijn er omstreeks deze tijd meer dan duizend waar te nemen in diverse grotere en 
kleinere groepen. Het zijn schitterende vogels om waar te nemen. 
Soms kun je een paar vogels zien met gekleurde halsringen. Kortgeleden zag ik er twee met blauwe 
halsringen. Deze vogels waren resp. in augustus 1992 en 1993 als volwassen vogels geringd, even ten 
noorden van de Petsjora Delta in Rusland (68° NB - zie kaartje). 
Dit ringen gebeurt in het kader van een vijf jaar durende samenwerkingsovereenkomst tussen het 
KOMI Biologisch Instituut te Syktyvkar en het Zoölogisch Laboratorium van de RU Gro-ningen en 
NBLF. In 1992 werd de eerste expeditie geörganiseerd naar de broedgebieden van de Kleine Zwaan. 
In augustus en september werden ruim driehonderd Kleine zwanen geringd met blauwe halsringen 
met een witte inscriptie, bestaande uit drie cijfers en een letter P. Daarnaast werd een deel van de 
gevangen jongen geringd met een gele pootring met zwarte inscriptie, bestaande uit drie cijfers. 
De geringde vogels waren deels broedparen met hun jongen, gevangen in de toendra op het Russkii 
Zavorot Schiereiland en deels vogels in ruigroepen bestaande uit onvolwassen zwanen en niet 
succesvolle broedvogels, gevangen in de Korovinskaya Baai. 
 Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in overleving, trekroutes, voedselkeuze, 
nestplaatskeuze en broedsucces van deze individueel gemerkte Kleine zwanen. Op deze wijze hoopt 
men bruikbare gevevens te verzamelen om te komen tot gerichte beschermingsmaatregelen voor deze 
kwetsbare vogelsoort. 
Waarnemingen van gekleurringde Kleine zwanen, met informatie over datum, plaats, familie-relaties 
en eventueel voedselkeuze ontvang ik graag van U. Mocht U zelf de ring niet kunnen aflezen, schakel 
dan zo spoedig mogelijk een lid van de vogelwerkgroep in, die dan kan trachten met behulp van een 
telescoop de ring af te lezen. Aan het eind van het jaar ontvangen alle waarnemers een overzicht van 
de overige waarnemingen van de gerapporteerde vogels. 
       Harry van Diepen. 



 
 
 
 Onlangs is melding gemaakt van Kleine zwanen met blauwe halsringen, die geringd waren in 
Rusland. Ook in de overwinteringsgebieden worden de vogels geringd. 
Op 26 februari jl. zagen Marcel Langevoort en Harry van Diepen onafhankelijk van elkaar twee 
Kleine Zwanen met gele halsringen in een gemengde groep van Knobbelzwanen, Wilde zwanen en 
Kleine Zwanen in een weiland langs de Houtweg in Oene. Deze zwanen waren op 18 december 
geringd in Hornhuizen (Groningen). 
          Harry van Diepen. 



 
 
Op zaterdag 20 november was het zover. Er kwam een groep 
vrijwilligers van de KNNV (Epe/Heerde. Red.) bij ons op Waterland om 
te helpen met het knotten van de bomen langs onze weg.  
Het werd ook wel hoog tijd want de bomen groeiden ons letterlijk en 
figuurlijk boven het hoofd! Wat begonnen was met ieder wilgtakje 
dat over was langs de weg in de grond te zetten was tot een indruk-
wekkende bomenrij uitgegroeid. Het was hoog tijd dat ze nu 
eindelijk geknot werden, maar om dat helemaal alleen te doen was 
toch wel een erg groot karwei.  Een aanvraag om met subsidie van de 
provincie de bomen te laten knotten door de Feluagroep zou pas in 
1996 aan de orde kunnen komen en dat was, gezien de grootte van de 
bomen, veel te laat. Toen hoorden we dat de KNNV wel 
belangstelling had om ons te helpen met het knotten en al vroeg in 
het afgelopen voorjaar werd  na overleg met Ans Voest en Adrie 
Hottinga, besloten dat, als er genoeg vrijwilligers zouden komen, het 
karwei in het najaar aangepakt zou worden. 
 Het was een koude ochtend, de 20e november. Het had de 
hele week al gevroren en de weiden aan weerskanten van de weg 
waren goed hard, wat het werken makkelijker maakte. Tegen half tien 's ochtends kwamen de eerste 
knotters aan en na een korte werkbespreking ging iedereen vol enthousiasme aan het werk. Er was een 
team van zestien man (en vrouwen, natuurlijk) gekomen en er werd heel hard gewerkt met handzagen, 
bijlen en toch ook een paar motorzagen, want sommige stammen waren te dik om op een andere 
manier te kunnen zagen. Koffie werd tussen het werken door buiten gedronken en na de middagpauze 
met soep en broodjes ging iedereen weer ijverig verder. 
 Halverwege de middag bleek hoe hard er gewerkt was, want toen bleek dat de helft van de 
bomen was geknot (en het zijn er ongeveer honderd). Het ziet er nu wel kaal uit, maar in gedachten 
zien we er al de nieuwe takken aan zitten die in het voorjaar gaan groeien, en dan worden het 
tenminste "fatsoenlijke" knotbomen. 
 De tweede helft van de bomen zal op 18 december onder het mes genomen worden en daar 
zien we al naar uit, want behalve dat de vrijwilligers ons ontzettend geholpen hebben met knotten, 
vonden we het ook een heel erg leuke dag met al die enthousiaste mensen, en vooral ook allemaal 
natuurvrienden! 
 Wij willen in ieder geval de mensen die ons op 20 november hebben geholpen heel, heel 
hartelijk danken voor hun hulp en aanwezigheid bij ons op Waterland!! 
 
 
handleiding voor de docent. 

 



BOMEN EN STRUIKEN IN DE WINTER HERKENNEN 
 

De KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) afdeling Epe/Heerde organiseert een cursus om 
juist in de winter, wanneer er wenig groeit en bloeit, bomen en struiken te leren herkennen aan 
hun knoppen, bast en groeiwijze. Deze cursus is open voor iedere geïnteresseerde, ook voor 
jeugdigen, en bestaat uit twee avonden en een excursie. 
De avonden worden gehouden in de Eper Gemeentewoning op maandag 7 en 14 februari 1994 
van 20.00 - 22.00 uur en de (middag)excursie op zaterdag 26 februari d.a.v.  Op de beide 
avonden kunt U zelf plantemateriaal meebrengen. Op de eerste avond zullen wij ook wat 
tekenen, waarvoor U nodig hebt een zacht tekenpolood, vlakgom en een zwarte fijnschrijver 
(nr.2). Een loupe zal zeker van pas komen. 
De excursie zal bestaan uit een wandeling onder deskundige leiding in het Norel, om het 
geleerde in praktijk te brengen. 
Dit is voor U een unieke gelegenheid om op eenvoudige wijze Uw kennis van de natuur te 
vergroten. 
De kosten van deze gehele cursus bedragen slechts f. 15,-  p.p., op de eerste avond contant te 
voldoen. 
U kunt zich opgeven bij M. Faber, tel. 05780 - 27167 liefst tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Uiterste inschrijfdatum 1 februari 1994. 



 
 

De organisatie van het beschermingswerk van de Kerk-
uil op de Veluwe is in 1993 verder verbeterd. Het 
adressenbestand is praktisch compleet en alle 
nestplaat-sen hebben een regionummer gekregen. Het 
aantal vrijwilligers is aanzienlijk uitgebreid, zodat nu 
vrijwel het gehele gebied bemenst is. Inderdaad, er is 
eindelijk ook een o Kerkuilwaarnemer. 
De betrokkenheid van de ruim 280 eigenaren van een 
Kerkuilnestplaats - als vanouds goed - is door het 
persoonlijk toezenden van informatie over de Kerkuil 

nog aanzienlijk toegenomen. Als kroon op dit vele werk nam het aantal broedgevallen dit jaar 
ongekend sterk toe. We zagen een stijging met ruim 54 % tot 60. Daarnaast was er nog één 
vermoedelijk broedge-val in Twello en er werden twee geslaagde broedsels aangetroffen in het 
"Overijsselse deel van de Veluwe".  
Helaas was het aantal mislukte broedgevallen wat hoger dan gewoonlijk, nl. 7. Daarentegen was het 
aantal uitgevlogen jongen ruim twee keer zo hoog als normaal: 4.8 per geslaagd broedsel. 
Het aantal dode nestjongen bedroeg 25 en het aantal dode jongen kort na het uitvliegen was 8. 
Naar verwachting zal een groot aantal jongen een nieuw territorium zoeken.  
 Als de winter niet al te veel slachtoffers vraagt, kunnen we het komend seizoen Kerkuilen 
verwachten op nieuwe lokaties. Afhankelijk van het voedselaanbod zou de stijging van het aantal 
broedgevallen de komende jaren kunnen doorzetten. Het aantal Kerkuilen dat in door de werkgroep 
geplaatste nestkasten broedt is ruim 90%. Vijf broedgevallen zaten tussen de dakbedekking van 
diverse gebouwen (één in het stro en één in een dichtgemetselde schoorsteen). Er kan dus gesteld 
worden dat het aanbieden van nestkasten een wezenlijke bijdrage levert aan de toename van het aantal 
broedsels. 
 Uit het overzicht blijkt dat de uitbreiding betrekking heeft op nieuwe plaatsen en dat op 
enkele plaatsen sprake is van een geringe afname van het aantal broedsels. Door een gerichte planning 
van de lokaties van de nestkasten en een geringe uitbreiding van het aantal, hopen we de 
Kerkuilenstand op de Veluwe tot een optimaal bestand te kunnen uitbreiden. 

Voor het aaanstaand seizoen worden nog twintig nestkasten gemaakt. 
          Harry van Diepen. 

 




De Heer B.J. Lempke overleden 
Op 11 november 1993 is in Amsterdam de Heer B.J. Lempke overleden, op een 
leeftijd van bijna 92 jaar. Op maandag 15 november is hij, eveneens te 
Amsterdam, gecremeerd. 
De Heer Lempke was de grondlegger van het trekvlinderonderzoek in 
Nederland. Hij stimuleerde velen, onder wie onszelf,  tot het onderzoek 
van dag- en nachtvlinders en mag met recht de nestor van van de populaire 
vlinderwetenschap in Nederland genoemd worden. Zonder zijn inzet zou de 
Lepidopterologie  nog net zo ingewikkeld en onbekend zijn als dit cursief 
gedrukte woord zelf. 
De Heer Lempke heeft veel boeken en artikelen geschreven in binnen- en 
buitenland en werd algemeen 
 gerespecteerd en bewonderd. 
Wij hopen dat de Trekvlinderregistratie Nederland, ondanks dit grote 
verlies, niet in kwaliteit en kracht zal afnemen en rekenen vooral in de 
toekomst op Uw steun en medewerking. 
De Insektenwerkgroep van de KNNV Epe/Heerde stuurt al jaren de 
trekvlinderwaarnemingen in.jn inzet zou de Lepidopterologie  nog net 
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't Was op een zonnige namiddag in augustus (1992!) dat een Libelle neerstreek 
op een Prikneus in onze tuin. En toen begon de zoektocht naar de naam en het 
gedrag van dit insekt. 
De orde van de Libellen bestaat uit twee onderordes: die van de Waterjuffers (Zyg-
optera) en van de Echte libellen (Anisoptera). De Waterjuffers zijn teer en slank. . Ze 
houden hun vleugels in rust boven hun lichaam of enigszins afhangend. De Echte libellen 
echter houden hun vleugels altijd aan weerszijden van het lichaam, wijd uit.  
De mooie foto van de Platbuik op de kalender van de gemeente Epe in 1993 laat 
dus een Echte libelle zien en op de kalender van 1994  is de Weidebeekjuffer, 

een Waterjuffer vereeuwigd. Onze tuinbezoeker was ook een Waterjuffer. Het dunne, lange 
achterlichaam was groenig met een bronskleurig uiteinde. De rugzijde van het "voor-lichaam" 
(thorax) had ook een groenige, bronskleurige tint. 
  Een Latijn en Grieks kennende collega gaf later aan dat in de naam het Griekse "van koper" 
  voorkwam, en het Latijns "groen".  
Ik had inmiddels ontdekt dat het een Houtpantserjuffer  (Lestes virides)  was. Onder de Waterjuffers   
nog een vrij groot soort met een achterlichaam van ongeveer 35 mm. Later leerde ik het Lantaarntje  
(Ischnura elegans)  kennen, met een blauw lichaamseinde, en dat was maar zo'n 25 mm. lang. 
 Interessant is het verspreidingsgebied van onze Waterjuffer. De soort is verspreid  over Zuid- en 
Midden Europa, tot naar het noorden in Denemarken en Polen, in Rusland tot de Kaukasus en de Kaspische Zee, 
maar in Scandinavië ontbreekt ze, evenals op de Britse eilanden. Om die reden zal hij ontbreken in de 
insektengids van Chinery, waar ik veel aan heb en die uit het Engels vertaald is (Nieuwe Insektengids Thieme). 
Voor Nederland staat vermeld "wijd verspreid maar weinig in de noordelijke provincies en niet bekend van Zuid-
Limburg. Ook op de Waddeneilanden, maar niet algemeen." Het gaat hier echter om informatie uit 1983 
(Geyskes & Van Tol: De Libellen van Nederland), een wetenschappelijk onderzoek op basis van collecties, 
waarbij toen geen vangsten uit Zuid-Limburg bekend waren. Nu misschien wel? 
 Terug naar onze tuin, naar het mannetje van de Houtpantserjuffer. 
Maar eerst nog iets over onze tuin, om aan te geven dat libellen ook waargenomen worden op plaatsen 
waar niet direct hun watergebied aanwezig is. De Houtpantserjuffer kan men ook aantreffen op 
honderden meters van het water. In ons geval hebben tuinen van een paar huzen verder een vijver. Bij 
ons vindt men slechts een vogelbadje, waaruit de juffer niet afkomstig zal zijn. 
 Het ging om een mannetje, schreef ik al, en dat bleek ook uit het gedrag, zo leerde ik later. 
Wat nam ik waar? De juffer kromde op een bepaald moment het lange achterlichaam en bracht het uit-
einde naar het tweede segment, wat zich een aantal malen herhaalde (zie fig. 1). Ik zag ook een drup-
peltje aan het eind van het achterlijf hangen.  
Ik bleek er getuige van te zijn dat het mannetje sperma overbracht van de plaats waar het (in het 
negende segment) geproduceerd wordt, naar het tweede segment, waarmee de bevruchting plaatsvindt. 
 Volgens "De Libellen van Nederland" gebeurt dit als het mannetje het vrouwtje al 
vastgegrepen heeft (zie fig.2) en daarna ontstaat de zogenaamde paringslus (fig. 3.).  

In het dierenrijk een unieke wijze van doen. 
Bij mijn waarneming heb ik geen vrouwtje gezien. (Ik heb trouwens in een ander boek gelezen, dat de 
beschreven gebeurtenissen plaatsvinden, voorafgaand aan het vastgrijpen van het vrouwtje). 
 Als er wel sprake van een paring geweest zou zijn, dan zouden aansluitend de eitejes gelegd 
zijn, of eigenlijk gestoken, namelijk in de bast van over het water hangende takken. Maar dit leggen 
ge- schiedt in het najaar, terwijl we bij onze waarneming nog in augustus zaten. 

Hoe ging het nu verder? Ik was intussen aan het 
fotograferen (macro - de foto's kon ik later gebruiken om 
achter de soortnaam te komen i.p.v. vangen, met alle 
schade die je dan aan kunt richten. Bij de kromming van 
het achterlichaam stond ik me geconcentreerd en 
perplexed af te vragen wat er gebeurde, want ik begreep 
het niet. Ik wilde dit fotograferen, maar nog wat 
dichterbij. En toen....stootte ik met het statief tegen de 
Prikneus. Voorbij. 

      Janus Crum. 
 

 

 



 
 
 
 

    MILIEUZORG EPE 1993 EN DE ZORG VOOR HET MILIEU 
 

 Aan het begin van een jaar wordt er door velen teruggekeken via een jaarverslag. Ook voor 
Milieuzorg is het zinvol om weer eens terug te kijken en we doen dit nu maar eens in onze bijdrage 
voor "Natuurklanken". Bij het opschrijven van allerlei trefwoorden ontstaat dan een beeld van leuke 
en minder leuke dingen op milieugebied, die in Epe plaatsvonden. 
 In Epe is de gemeente op dit vlak behoorlijk actief geworden. De achterstand in hinderwet-
vergunningen wordt langzamerhand ingelopen. Weliswaar wordt de gemeente daarbij landelijk als 
"zwoeger" ingedeeld, d.w.z. bij de marginale gevolgen, maar toch. 
 Leuk is, dat de gevolgen van het afsluiten van zandwegen voor autoverkeer duidelijk 
merkbaar worden. Leuk dus voor fietsers en wandelaars. 
Verder zijn er nu plannen om ook in het buitengebied riolering aan te gaan leggen en veel overstorten 
weg te werken. Dank namens het milieu! 
 Met de milieugroepen ging het slechter. De milieugroep Heerde ging ter ziele en de Regionale 
Milieugroep Noord Oost Veluwe, onze milieugroepenkoepel, ook. Er viel ook niet zoveel meer te 
overkoepelen. Ook wijzelf waren er bijna geweest. Gelukkig lijkt het erop dat ons weer een leven op 
bescheiden schaal beschoren is. 
  Hoor ik U nu zeggen dat die milieugroepenkaalslag komt omdat het in Oost-Veluwe 
wel   goed zit met het milieu? Leest U dan maar verder. 
Wij hebben ook inspraak gepleegd over het plan Horsthoekerbeken bij het Waterschap. Alle bezwaren 
van ons en anderen werden afgewezen. Toch maar doorgaan daarmee, ook volgende keren. 
 De geschiedenis met het Wisselseveen en de aanslagen door burger Lagerweij maakten dat we 
op 22 juli bij de Raad van State de degens kruisten met de gemeente en dat de Staatsscheidsrechter 
ons de overwinning toedeelde. Milieuzorg is ontvankelijk in zijn bezwaren en we gaan binnenkort 
hierover praten met de gemeente. 
 De brand in de Zonneëifarm in Emst, weet U het nog? Tienduizenden kippen dood. En ze 
mogen van de gemeente weer overnieuw beginnen, vlakbij de heide die verzuring uit de eerste hand 
krijgt aangeleverd door alle kippestrontammoniak. 
 Ondanks af en toe een knokpartijtje hebben we goede contacten met de gemeente. Soms is 
contact nodig om iets de goede kant op te regelen, zoals bermmaaisel op tijd afvoeren of minder zout 
strooien in de winter; soms overleg over dassentunnels of het landschapsbeleidsplan. 
 En de bomen in Epe? Bij de aanleg van de Eper-rondweg bleven de bomen staan. Bij de 
RABO-bank in Epe werden bomen illegaal gekapt en helaas op andere plaatsen ook, maar dan in het 
geniep. 
 In Vaassen zal een fraaie kastanje naast de groentewinkel van Rondhuis, op de markt blijven 
staan, zo is ons door de gemeente verzekerd. 
 Enfin, dit was zomaar een greep uit wat er bij ons passeerde. Over de rest praten we nog eens. 

 U veel milieuzorg in 1994 toewensend, ook door vele Epenaren, eindig ik, 
 

Jan Polman. 
 

Iedereen heeft met het milieu te maken. 
Bijna iedereen praat er weleens over. 
Lang niet iedereen doet er wat aan. 

 
De eerstvolgende vergadering van Milieuzorg Epe vindt plaats 

op 
maandag 24 januari a.s., aanvang 20.00 uur, 

in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 



 

K N N V  Notulen van de JAARVERGADERING 1993 
 

KNNV gehouden te Epe Opsteller E.K. Murris  
Vereniging voor veldbiologie d.d. 25 februari 1993 Verslagjaar 1992 

 
 
 Op de jaarvergadering van de afdeling Epe/Heerde van de KNNV waren vierendertig leden aanwezig, onder wie vier 
bestuursleden. Bericht van verhindering van Wim en Paula Bijlsma, Frans Bosch, familie Van Deventer, Ep de Haan en de 
Heer G.A.M. Rutten. 
 
1.  Opening. 

Marianne opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en constateert een verheugende opkomst. Erik 
Murris zal notuleren, omdat Wim Bijlsma in verband met een crematie niet aanwezig is. 
Een aantal vergaderstukken is, voorzover niet toegezonden, ter vergadering voor eenieder beschikbaar. 
 

2.  Notulen vergadering van 26 maart 1992. 
Els Koopmans: 
Pag 2 punt 11:  Schrijfmachine van Agnès H. moet zijn schrijfmachine voor Agnès H. 
Pag 3  punt 12.3: Als contactpersoon....toevoegen : uit de administratie .... afvoeren. 
       punt 12.4: Els pleit ervoor om bij belangrijke dingen (plantencursus enz.) toch gebruik te maken  
 van de kabelkrant Epe. 
  punt 13:  Els merkt op dat de cursus planten herkennen wel is gelukt, maar cursus vogelzang  
  nog niet (bestuur : klopt, hebben nu materiaal van andere afdelingen). 
      punt 12.4: Mevrouw Van Nieuwenhuizen vraagt naar de golflengte van omroep Heerde (106,4    
 Mhz, staat in Natuurklanken - uitzendingen op donderdagavond en zaterdagmorgen). 
       punt 12.3: Marianne : toevoegen Ad Schoutens   

 Hierna worden de notulen goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken, voorzover niet in Natuurklanken vermeld, zijn: 
 HB mededeling nr. 87: Bij punt 5 wordt gevraagd interessante artikelen uit de afdelingsbladen t.b.v. Natura te 

leveren (uiterlijk zes weken voor verschijningsdatum binnen bij de redactie van Natura). 
 Zullen wij als afdeling verzorgen. (secretaris). 
 HB mededeling nr. 88: Aandacht wordt gevraagd voor de KNNV-pluim '93, toe te kennen aan het best verzorgde 

afdelingsblad. Daartoe over de periode september 1992/augustus 1993 vier exemplaren per uitgave indienen 
(secretaris verzorgt dit.). 

 HB organiseert PR-cursus twee dagen in Swalmen (Limburg). HB wil graag groep deelnemers per afdeling. Wie 
heeft interesse? Bestuur al druk met andere taken.  

 Niet ter vergadering uitgekomen; punt aanhouden. 
Onze afdeling organiseert de gewestelijke themadag op 4 juni 1994. Thema: botanisch, floristisch, planten-
determinatie, e.a. Contactpersonen: Henk Menke (thema, organisatie) en Dik Koopmans (samenwerking 
IJsselacademie).  

 
4. Jaarverslag secretaris. 

Marianne: Met excuses van de secretaris: deelname aan lokale omroep Heerde is niet in het jaarverslag vermeld. 
Wordt beschouwd als te zijn toegevoegd op pag. 2, tussen "Tussen Heuvels en Rivier" en "leden". 
pag.1.  
Els Koopmans: onder "Natuurbescherming" De leden  vervangen door enkele leden.  
Marianne : na de zin : "De afdeling heeft ... van wegbermen" toevoegen de zin: "Mede daardoor is in de gemeente 
Epe een belangrijk rapport over bermvegetatietypen verschenen."       
Els Koopmans : In de tekst onder "Natuurklanken" : "niet meer actief" vervangen door "niet meer beroeps-matig 
actief". 
pag. 2: Henk Menke : "Tussen Heuvels en Rivier" 22 jaar moet zijn 23 jaar. 
pag. 2: Vertegenwoordigingen 
Els Koopmans pleit voor continuering deelname in Stichting Behoud Epe (oa Veluws streekmuseum) teneinde als de 
gelegenheid zich voordoet eventueel te kunnen aanhaken bij accommodatie aanbod. 
Henk van Woerden : Regionale Milieuraad schrappen; is opgeheven. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 
 

5a.  Financiën.   



 

 Aan de orde zijn: 
 het verslag van de penningmeester 1992 
 het verslag van de kascommissie 
 de begroting 1993 
Idske Mulder bedankt de desbetreffende personen voor het tijdig indienen van de declaraties, dit vereen-voudigde de 
balans. 

 
Toelichting 

Er is niet ingeteerd op het kapitaal. In de begroting van 1993 is wel een kapitaalafname begroot aangezien een nieuwe 
diaprojector aangeschaft moet worden en de typemachine van Agnès Herweijer zijn beste tijd gehad heeft. In de 
kolom ontvangsten staat onder "diversen' een bedrag van f 1000,--. Dit is het legaat van Mevrouw  Hinrichs. Hiervan 
is f 558,13 in de kolom baten verantwoord voor de stereomicroscoop. Ongeveer f. 440,-- kan dus nog worden besteed 
aan de diaprojector of aan de schrijfmachine. 
Els Koopmans vraagt waar de jaarlijkse donatie aan de vereniging Milieuzorg is opgenomen, Idske : onder 
Abonnementen. 
 

Kascommissie. 
Inecka Stuve : Alle stukken, giro, bank zijn gecontroleerd en in perfecte staat bevonden. Hulde voor het enthousiast 
uitoefenen van de taak. De Heer Rutten, in verband met ziekte afwezig, was bij de kascontrôle niet aanwezig. Hij 
heeft echter later nog wel de boekhouding doorgenomen en is eveneens akkoord. De penningmeester wordt hierna 
door de vergadering decharge verleend. 

  
6. Benoeming nieuwe kascommissie. 

De Heer Rutten heeft laten weten nog een jaar bij te tekenen. Henk van Woerden is het nieuwe kas-commissielid. Dik 
Koopmans wil het reserve kascommissielid zijn.  

 
7/8. Bestuursvacatures/nieuwe bestuursleden. 

Marianne memoreert de bestuurssamenstelling van het afgelopen jaar. 
Jan Hofstede moet wegens drukke "werk- en thuisbezigheden" zijn bestuurslidmaatschap ter beschikking stellen. 
Marianne bedankt hem hartelijk voor de bewezen diensten (o.a. pers en excursieorganisatie) en overhandigt hem een 
boekje. Voor zijn vrouw, die hem bij een en ander terzijde stond, is er een plant.  
Cynthia Wedemeijer heeft in haar proefperiode bedankt als bestuurslid.  
Er wordt naarstig gezocht naar versterking van het bestuur. Leuk werk, zes à zeven keer per jaar vergaderen. 
Mevrouw L. Heijnen heeft na juni 1993 tijd om aan het bestuurswerk te gaan deelnemen. WELKOM! Zij polst ook 
Mevrouw Sondorp.     
 

9. Benoeming afgevaardigden naar de VV. 
Marianne zal Wim Bijlsma vragen. Deze is, evenals Henk Menke, bereid naar de VV te gaan en Els Koopmans 
stelt zich als reserve beschikbaar. 
De VV wordt op 6 november 1993 in het Haarhuis te Arnhem gehouden.   
 

10.  WERKGROEPEN MET PLANNEN OVER 1992 
 Insectenwerkgroep 

Er is een verslag ontvangen en bij de stukken gevoegd. 
 Zoogdierenwerkgroep 

Het verslag van de zoogdierwerkgroep stond in het januari-maart nummer van Natuurklanken op pag 35. 
 Vogelwerkgroep 
  Van de vogelwerkgroep is (nog) geen verslag ontvangen. Marianne vraagt dit bij Harry van Diepen na. 
 Plantenwerkgroep 

Van de plantenwerkgroep is geen verslag binnen. Mariet van Gelder vertelt echter over de activiteiten. De geplande 
determineercursus staat in de startblokken. Henk Menke meldt dat het aantal deelnemers - elf, onder wie vijf  niet-
leden - nog wat mager is. Meer deelnemers kunnen zich opgeven, voor welk doel er in de zaal invulformulieren 
liggen. 
De eerste avond is 17 maart; vervolgens nog zes keer om de veertien dagen.  

Kosten f 25,-- voor leden   -   f 50,-- voor niet-leden. 
Verder staat er een cyclus voor vervolgonderzoeken op stapel. (bermen gemeente Epe, FLORON, beken Heerde). Op 
de dinsdagochtenden worden interessante gebiedjes bekeken en in het winterseizoen houden de leden beurtelings een 
voordracht. 
 Bibliotheek. 
Verslag ontvangen en bij de stukken gevoegd. 



 

Toelichting: Els Koopmans brengt nogmaals naar voren dat er dringende behoefte bestaat aan een ruimte waarin de 
bibliotheek ondergebracht kan worden.  
Zij brengt ook onder de aandacht dat de bibliotheek niet alleen uit boeken bestaat, maar er is ook een uitgebreid 
knipselarchief over de meest uiteenlopende onderwerpen. Iedereen kan altijd lenen en er kunnen boeken worden 
aangeschaft als een lid of werkgroep daar behoefte aan heeft. 
 Paddestoelenwerkgroep. 
Wie vindt het leuk om deze weer op te richten? Er ligt een invullijst klaar. Het is altijd mogelijk om er een 
deskundige bij te betrekken. Henk  van Woerden is contactpersoon. 
 Verslag NBC onder punt 11.2 

    
11. DIVERSEN 
11.1 Het herfstkamp 1993/voorjaarskamp 1994. 

Er is door Gerard Plat, Wim, Paula en Marianne hard gewerkt om iets voor elkaar te krijgen, maar dit is tot nog toe 
niet gelukt. Te duur, te primitief, geen interessante omgeving, al volgeboekt, enz. Gaarne suggesties. 
Op dit moment wordt een herfstkamp in Zuid-Limburg door Wim en Paula uitgewerkt. 

11.2 Natuurbeschermingscommissie. 
De commissie is heel actief geweest. Het door Ans Voest opgestelde verslag is bij de vergaderstukken gevoegd. Ans 
Voest heeft laten weten liever geen voorzitter te zijn. Over voorzitterschap wordt nog beslist. Samenwerking in een 
Groen Platform is in de maak. Henri Slijkhuis zal dit organiseren, komt zeker in orde. Ans heeft de vraag gesteld 
(komt ook in Natuurklanken) of er mensen zijn die mee willen werken aan terreinbeheer. Gereedschap is aanwezig. 

11.3 Schaapscheerdersfeest op 12 juni in Epe. 
Aan de vergadering wordt gevraagd of enkele mensen hiervoor beschikbaar zijn (organiseren, "bemensen" stand, 
vogelkwis, bloemenkwis, enz.) Al een paar keer door bestuursleden gedaan, leuk werk, maar bestuur heeft ook nog 
andere dingen te doen. Wie, o wie? 

11.4 Bezorging Natuurklanken in de Vegtelarij, (toegevoegd agendapunt door Paula Bijlsma) 
Voor Paula ligt de Vegtelarij wat uit de koers (± 6 exemplaren). Marianne vraagt Harry van Diepen. 

12.  Redactie Natuurklanken. 
Hilary Jellema heeft zich als redactielid aangemeld. Els Koopmans vraagt om bijdragen van de leden.   

13.  Activiteiten bestuur/suggesties komend seizoen. 
Marianne vraagt de mening van de vergadering over het beleid en de activiteiten van het zittend bestuur. Dik 
Koopmans : Zowel van verre waargenomen (HB) als van dichtbij, constateer ik dat er weliswaar geen landelijke 
uitschieters zijn voor Epe/Heerde, maar dat de afdeling altijd goed vertegenwoordigd is. Er wordt op een goede wijze 
aandacht besteed aan een veelheid van zaken en dit in een kameraadschappelijke sfeer. Vergadering ondersteunt deze 
opvatting met applaus en Inecka Stuve vindt dat het woordje "tijdelijk" bij voorzitter maar moet worden geschrapt. 
Marianne gaat hiermee akkoord, bedankt voor de positieve reacties en vraagt naar suggesties.  
Uit de vergadering komen de volgende suggesties: 

 Excursies: Drentse Aa (voorjaar) 
   Oostvaardersplassen 
   Blauwe Kamer Rhenen (plan Ooievaar) 
   ½ dag Zalk 
   Fluisterboot Weerribben 
 
14.  Rondvraag. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Gevraagd wordt of ieder de presentielijst heeft getekend. 
 

15.  Sluiting van de vergadering. 
Marianne bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering. 
 
Na de pauze konden de aanwezigen genieten van een reisverslag met dia's van de reis naar Indonesië (Sumatra, Java, 
Bali) die Olga en Erik Murris in april 1992 maakten.  



 
 
 In de periode april t/m begin juni 1993 hebben wij, evenals vorig jaar, de door de gemeente 
Epe opgehangen nestkasten in de directe omgeving van het Hertenkamp gecontroleerd. Het betrof nog  
vijfenveertig nestkasten - acht minder dan vorig jaar - en veel minder dan op de tekening van de 
gemeente is aangegeven. Een aantal nestkasten is door onbekenden weggehaald; andere kasten zijn zo 
gammel dat ze zelfs door een vogel niet meer gebruikt kunnen worden. 

De staat van de bewoonde kasten is over het algemeen goed. 
 Evenals vorig jaar werden de kasten bewoond door Kool- en Pimpelmezen en door 
Vliegenvangers.  
 De Koolmezen waren aanzienlijk minder succesvol dan vorig jaar. Er werden in 29 nesten 
zeker 112 jongen grootgebracht die uitgevlogen zijn (vorig jaar 190 stuks). 
Op de laatste dag van de waarneming (i.c. 4 juni) waren er nog 17 jongen in opvoeding en 21 eieren 
waren nog niet uitgebroed. Het is dus waarschijnlijk dat er nog meer jonge vogels zijn uitgevlogen. 
 De Pimpelmezen deden het beter, dit jaar. Er zijn zeker 61 jongen uitgevlogen (vorig jaar 50). 
Op de laatste dag van de waarneming waren er nog 9 jongen aanwezig. Er werden 13 nestkasten be-
woond door Pimpelmezen. 
 De Bonte vliegenvanger deed het ronduit slecht. Er waren slechts 2 nestkasten bewoond door 
deze vogel, waarvan een gekraakt Pimpelmezennest. In een van de nesten lagen vier eieren, hetgeen 
doet vermoeden dat er twee exemplaren aan de leg zijn geweest. We hebben geen jongen 
waargenomen; daarvoor hadden we de nestkasten nog een keer moeten bezoeken, wat helaas niet 
gebeurd is. 
Een mogelijke verklaring voor het slechte bezoek van de Vliegenvangers hebben we niet. Het voorjaar 
was redelijk droog en warm. Voedsel in overvloed dus. De natte periode begon pas begin juli. 

Andere waarnemingen: 
  Op 8 mei en 4 juni diverse keren de Leeuwerik gehoord en gezien boven het heideveld nabij 
de schaapskooi. 
 Op 8 mei een tam konijn gezien (daarna waarschijnlijk alleen nog door de vos gezien). 
 Grote bonte specht op 8 mei waargenomen. Helaas zien en horen we hem weinig. Wordt het 
minder voor deze vogel? 
 Ook op 8 mei hebben we de eerste Grauwe vliegenvanger waargenomen. 
 Op 8 mei en 4 juni hoorden we de Zanglijster. 
 Op 4 juni hoorden we twee Buizerds naar elkaar roepen. 

Zeer veel kraaien! 
 Tot zover dit verslag. Het komende jaar zullen we de nestkasten waarschijnlijk voor de laatste 
keer controleren. Het langs de nestkasten rijden is leuk en spannend, maar het kost zeer veel tijd. 
Wellicht is het mogelijk om na volgend jaar een opvolger voor ons te recruteren. Als die niet 
gevonden kan worden zijn wij voorlopig bereid om met tussenpozen (bijvoorbeeld elke twee of drie 
jaar) dit onder-zoek te blijven doen. 
       3 oktober 1993: 
       Rik van Gelder 
       Henk van Gelder. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Op zondag 9 januari '94 werd de traditionele nieuwjaarsexcursie gehouden. Gezien het 
ongunstige jaargetijde en de overvloedige regen van de afgelopen maanden hadden we gekozen voor een 
"droog" begin, namelijk een bezoek aan de Wenumse watermolen. 
 De molenaar, de Heer Goedhart, was bereid om ons op deze zondagmiddag de molen te laten 
zien en iets te vertellen over de geschiedenis ervan. 
Met onverwacht schitterend weer kwamen we bij het idyllisch gelegen complex: de watermolen zelf, de 
woning van de molenaar en de molenvijver aan de overkant van de weg. 
 Het is een bovenslagmolen: het water vult van boven af de bakken, waardoor het wiel veel 
krachtiger draait dan bij een onderslagmolen, waar het water van onderen tegen de schoepen duwt.  
De temperatuur lag ruim boven 0° C; het was dus ideaal weer om hem te laten draaien. Maar voordat hij  
in werking werd gesteld kregen we een paar bijzonderheden te horen uit de geschiedenis. 
 In 1313 werd voor het eerst gewag gemaakt van een Wenumse watermolen. Tot de 18e eeuw 
verwisselde hij nogal eens van eigenaar, maar de functie van korenmolen bleef.  
Halverwege de 18e eeuw liet de toenmalige eigenaar hem verbouwen tot kopermolen. Hamers die erdoor   
in werking gesteld werden pletten het koper tot platen, die in de scheepsbouw werden gebruikt. Munten 
zijn hier nooit geslagen. 
 Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw raakte het koperbedrijf in verval. De molen herkreeg 
zijn oorspronkelijke functie en werd tevens runmolen. Dierenhuiden lagen in de runkelder, waar de looi-
stoffen uit de eikeschors erop in moesten werken. Daarna werden de huiden tot leer geslagen. 
Dat dit looien veel overlast betekende voor de molenaar kon de Heer Goedhart uit eigen ervaring 
vertellen. Onder zijn huis ligt nog steeds de oude runkelder, waarbinnen een nieuwe kelder gemetseld 
was. Soms, onder bepaalde weersomstandigheden, hing er in huis een vreemde geur. Na recente 
verbouwing werden de buitenranden van de oude runkelder ontdekt en schoongemaakt. Nu is alles 
geurvrij!  
  En dan te bedenken hoe het geroken moet hebben toen de kelder nog vol huiden lag! 
 Het molenaarsbedrijf was oorspronkelijk zeker winstgevend: drie cent per kilo graan was een 
fors bedrag. Die drie cent bleef tot op heden, door alle eeuwen heen, gehandhaafd. Nu is het alleen een 
bijdrage voor de restauratiekosten, want het molenaarschap is vrijwilligerswerk.  
De molen maalde voor ons een soort paneermeel uit oud brood. Het wordt als visvoer gebruikt.  
We zagen de schudbak, die zichzelf in snelheid reguleert, heel vernuftig!  
  Buitenom, langs het rad kwamen we in een schilderachtig keldergewelf, waar de overbrenging 
van de rotatie van het ene op het andere tandwiel duidelijk te zien was. Er werden veel foto's genomen. 
 Onder een stralend blauwe hemel begonnen we onze wandeling langs de molenvijver en verder 
langs de voedende spreng. Gelukkig stroomt hij nog, ondanks het feit dat Apeldoorn steeds meer 
grondwater aan de boden  onttrekt.  
Dank zij het droge weer van de laatste dagen was het pad goed begaanbaar. 
 Bij de Zwolseweg staken we over naar  Le Triangle  om daar nog een stukje van het Maarten van 
Rossumpad te lopen.. In dit seizoen zijn geen grootse waarnemingen te verwachten, maar de afwisseling 
in het landschap, met prachtige tinten groen onder het strijklicht, maakte de wandeling toch heel 
bijzonder. 
 In  't Koetshuis van de Cannenburgh werd deze excursie met een - verblijdend groot - gezelschap 
opgewekt besloten, onder het genot van koffie met heerlijke "Apfelstrudel". 
          Lous Heine. 



 
 

WELKOM! 
******* 

We hebben weer drie nieuwe leden, t.w. 
Mevrouw W.P.M. ten Have, 

Dorpsstraat 6 
8171 BP  Vaassen, 

de Heer en Mevrouw M.J. Lansink, 
Lagestraat 19, 

8191 LN  Wapenveld 
en  

de Heer G. de Vos,  
De Pagenberg 20,  
8181 ZE  Heerde. 



 
Overzicht van het aantal broedgevallen per gemeente 

 1992 1993   1992     1993     1992      1993 
Apeldoorn 5 6 Harderwijk 0 0 Putten  4 5 
Arnhem  0 1 Hattem  0 0 Renkum  0 1 
Barneveld 6 5 Heerde  3 5 Rheden  1 1 
Brummen 1 3 Hoevelaken 0 0 Rozendaal 0 0 
Ede  4 7 Nunspeet 1 5 Scherpenzeel 0 0 
Elburg  3 1 Nijkerk  3 3 Voorst  3 5 
Epe  2 3 Oldebroek 2 5 Wageningen 1 1 
Ermelo  0 3 



Overzicht van het aantal bekende broedgevallen van de Kerkuil in de regio Veluwe, gedurende de laatste zeventien jaar. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 JAAR         AANTAL BROEDGEVALLEN      AANTAL SUCCESVOL      AANTAL JONGEN 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
1977 9 8 30 
1978 7 6 12 
1979 1 1 3 
1980 5 3 15 
1981 7 4 17 
1982 3 3 9 
1983 6 6 23 
1984 11 9 21 
1985 4 3 10 
1986 4 3 10 
1987 7 7 27 
1988 19 17 72 
1989 21 17 58 
1990 32 30 124 
1991 22 19 43 
1992 39* 36 100 
1993 60** 53 251 
*   waarvan zeven in De Gelderse Vallei en drie 2e broedsels 
**waarvan acht in De Gelderse Vallei en vier 2e broedsels 
__________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 De paddestoelenlijst die ik in 1992 samenstelde, van door mij gevonden soorten in het dorp 
Epe, heb ik dit jaar kunnen aanvullen met nog eenendertig nieuwe soorten. Het totaal komt dan op 
honderddertig soorten.  (De totaallijst 1992/93 kan bij mij opgevraagd worden). 
 Echt opmerkelijke soorten waren er niet bij. Persoonlijk vond ik de Zwartwitte veldridder  
(Melanoleuca melaleuca)  een leuke vondst. 

Verder ontdekte ik een tweede groeiplaats van de zeldzame 
Eikhaas  (Grifola frondosa), nu aan het Gildepad. 
Opvallend was het bij tientallen voorkomen van de mooie 
Rode boleet (Xerocomus rubellus) op en naast het sportveld 
aan de Schotweg (vorig jaar één exemplaar aan de 
Oeverweg). 
De Kopergroenzwammen die ook dit jaar, hoewel veel 

schaarser, op houtsnippers groeiden (ze houden van verse snippers!) bleken een ander soort te zijn dan 
in mijn vorige lijst vermeld. Frans Tjalingi schreef me dat er in de plantsoenen, met name op 
houtsnippers, veelvuldig de soort  Stropharia caerula  voorkomt, terwijl ik hem Stropharia 
aeruginosa noemde. 
Hij bleek gelijk te hebben, dus CAERULA! 
 Ook dit jaar vond ik op verse houtsnippers de mooie 
Oranjerode stropharia  (Stropharia auriantiaca).  Op de overjarige 
snippers was hij verdwenen. Het is interessant deze voorkeur vast te 
stellen. 
 Toen ik op de Tongerenseweg aan de voet van een beuk van 
een paar kleine witte paddestoeltjes er enkele wilde meenemen, grepen 
mijn vingers in een drabbige massa eronder. Ik dacht al vol walging 
aan hondepoep. Het bleken echer de resten van een andere paaddestoel 
te zijn, waar het zwammetje, met de naam Collybia cookei, op groeide. 
 Teleurstellend was het feit dat de zeldzame Goudhoed  
(Phaelolepista aurea), waarover ik uit het hele land enthousiast gebeld 
was, in 1993 maar met enkele vruchtlichamen verscheen. Precies 
midden door de zwamvlok was een geul gegraven naar een 
schakelkast! 
 De meeste paddestoelenvondsten deed ik in juli en augustus. 
Het was in september en oktober te nat en te koud; misschien ook hadden veel zwammen hun kuit 
toen al verschoten. 
         Els Koopmans-Grommé. 

 

 



 
Aan het tijdschrift "Tuin & Landschap" ontleenden wij de volgende gegevens: 

 
 Op 20 en 21 oktober 1993 werd in het conferentie-oord "de Blije Wereld" in Lunteren een 
symposium gehouden, in het kader van de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek (IBN) in Wageningen. 
Aanwezigen bij dit symposium waren onder anderen de Heren F. van Zadelhoff (IKC-NBLF), Leen 
de Jong van het Wereldnatuurfonds, gepensioneerd hoogleraar Ies Zonneveld en Mevrouw Rie de 
Bois, voormalig lid van de Tweede Kamer.  
Met andere woorden: deskundigen en politici spraken zich uit over de toekomst van de natuur. 
 Uit de diverse rapporten valt weinig hoop te putten: met de natuur gaat het gewoon slecht. 
Onderzoek is er volop, de cijfers zijn bekend en toch worden er door politici geen stappen 
ondernomen tegen nog meer achteruitgang, laat staan tot verbetering van de situatie.  
Dat komt - volgens deskundigen - omdat politici geen flauw benul hebben van de grote betekenis van 
de natuur voor de samenleving.  Met name het het vorsen van het voormalig Rijksinstituut voor 
Natuur-onderzoek (nu onderdeel van het IBN) richt zich op het vastleggen van gegevens over 
ontwikkelingen in de natuur. Aan de hand van wetenschappelijke scenario's en 
ontwikkelingsmodellen werd die natuur in alle toonaarden belicht. Panelleden kwamen echter tot de 
nuchtere slotconclusie, dat men van deze benaderingswijze niet veel heil te verwachten had. "Geef de 
natuur de ruimte en je staat versteld van wat er allemaal gebeurt," was de mening van de Heer Leen de 
Jong. 
 Ook Professor Zonneveld viel het natuurbeleid aan. Zijn standpunt is dat de overheid natuur-
ontwikkeling op de verkeerde plekken nastreeft. "Neem de agrarisch niet interessante gebieden, het 
pleistocene zand en de zware kleigronden in Groningen. Daar valt met enige financiële inspanning 
zeker meer succes te boeken dan in de aangewezen gebieden." 
 Mevrouw De Bois stelde dat de mensen die lid zijn van een natuurbeschermingsorganisatie 
hun lidmaatschap veelal als een aflaat lijken te beschouwen. Jammer! Het zou goed zijn als die 
allemaal hun stem zouden laten doorklinken in de politiek en vooral in Den Haag, waar de macht van 
het getal zo groot is. Het gaat namelijk om meer dan een miljoen stemmen  die zich kunnen laten 
horen. 

Als die zich niet verheffen is volgens Mevrouw De Bois het natuurbeleid gedoemd te mislukken. 
Wat een akelig vooruitzicht in dit nog zo prille jaar. 

            MHM 



 
 
donderdag LEZING OVER DE RELATIE TUSSEN INSEKTEN EN BLOEMEN 
27 januari De Heer A. Goutbeek uit Dalfsen zal ons aan de hand van zeer fraaie dia's laten zien 
op  welke wijze insekten en bloemen een relatie kunnen onderhouden. 
 Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd     20.00 uur. 
 
maandag (ACTIVITEIT VAN DE PLANTENWERKGROEP)  
31 januari "Evolutie van de naakt- en bedektzadigen", door Elja van Dongen. 
 Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
 
woensdag (ACTIVITEIT VOGELWERKGROEP) 
 2 februari Bijeenkomst in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
 
maandag KNOPPENCURSUS  
 7 februari Bomen, heesters en andere groeisels (her)kennen ---  er mag van de doorsnee Natuur- 
 klankenlezer verwacht worden, dat die er niet geheel onbedreven in is. Maar hoe zit 
het  met de knoppen? Op deze eerste avond wordt U al wat wegwijs gemaakt aan de hand 
 van plantenmateriaal. Wilt U zelf wat meebrengen, dan is dat prima. 
 Goed bekijken is het belangrijkst en een manier om dat onder de knie te krijgen is o.a. 
 (na)tekenen. Els Koopmans wil U daarbij op weg helpen.  
 Een loupe zal zeker van pas komen en aan tekenmateriaal hebt U nodig een tamelijk 
 zacht potlood (HB of zachter) een vlakgom en een zwarte (héél)fijnschrijver. 

Weer eens heel wat anders. 
 Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
 Tijd  20.00 uur 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR PUTTEN, LANDGOED SCHOVENHORST 
12 februari We bezoeken het Grote en het Kleine Pinetum en het Arboretum aan de 
Garderenseweg  93 in Putten. De entree bedraagt f. 3,50 p.p. Koffie à f. 1,50 verkrijgbaar in 
de werk- schuur, waar we ons brood kunnen opeten. 
 Er moeten minimaal tien personen meegaan, anders gaat deze excursie niet door.  
 Opgave bij Erik Murris, tel. 05788 - 75823. 
 Mocht U met een vervoersprobleem zitten, belt U dan Marianne Faber in Epe (05780-
 27167) of Erik Murris in Vaassen (05788-75823). 
 Excursieleider  J. van Loon. 
 Vertrek Epe  09.10 uur (met auto's), na aankomst van de bus uit de richting 
   Heerde.  
 Plaats  Parkeerplaats AH - Epe. 
 Vertrek Vaassen  0.900 uur (met auto's).  
 Plaats  Hoek Dorpstraat/Deventerstraat. 
 De excursie start om 10.00 uur en eindigt om ca. 15.00 uur. 
 
maandag KNOPPENCURSUS 
14 februari Op deze "knoppenavond" belicht Menno Boomsluiter de materie vanuit een heel 
andere  invalshoek: Ontleden, determineren, herkennen en hoe zit het nou precies met die 
 knoppen? 
.  Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur 
 
donderdag (ACTIVITEIT VAN DE PADDESTOELENWERKGROEP) 
17 februari Dia-presentatie door Leo Knol; onderwerp "Paddestoelen op de Veluwe". 



 Niet-leden, die geïnteresseerd zijn, zijn welkom, maar hun wordt wel verzocht even te 
 bellen. Contactadressen: zie binnenzijde achterblad. 
 Plaats Huiskamer Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
donderdag JAARVERGADERING 
24 februari Een belangrijke avond, die opgeluisterd zal worden door enige natuurfilms. 
 De jaarverslagen van de onderscheidene werkgroepen zult U dit jaar niet ter inzage 
 aantreffen, omdat die alle in dit blad opgenomen zijn, evenals de notulen van vorig 
jaar. 
 Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
 
zaterdag KNOKKEN VOOR KNOTTEN 
26 februari Ook op deze dag wordt er geknokt voor knotten. 
 Locatie Vaassen. 
 Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Ans Voest, tel. 05788-76504. 
 We beginnen om 09.30 uur. Gereedschap is aanwezig. Voor koffie en soep wordt 
 gezorgd. 
 
maandag (ACTIVITEIT VAN DE PLANTENWERKGROEP) 
28 februari Henk Menke en Egbert de Boer zullen het thema: Waterplanten nader belichten. 
 Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
 
zondag WANDELEXCURSIE 
13 maart Wij lopen deze ochtend ons eigen Natuurpad, waar heel veel te zien en beleven valt. 
 (Het hemd is ook nog eens nader dan de rok), 
 Plaats Epe, Kiosk aan de Dellenweg bij de Hertenkamp. 
 Tijd 09.30 uur 
 
zaterdag EXCURSIE "NAAR DE KNOPPEN" 
19 maart Onder leiding van Henk Menke gaan wij, aansluitend aan de knoppencursus, het 
 geleerde in praktijk brengen en wel in het Norel, een gevarieerd gebied , waar we een 
 eind(je) gaan lopen - afhankelijk van wat zich allemaal voordoet.  
 Om aan deze excursie deel te nemen is het niet nodig lid van onze vereniging te zijn.  
 Wij hopen dat ook de jongeren zich ertoe aangetrokken voelen. 
 Plaats Hoek Belvédèreweg/Beukenlaan. 
 Tijd 14.00 uur. 
 
donderdag  LEZING OVER STINZEPLANTEN EN HET ORANJETIPJE 
24 maart De Heer en Mevrouw Heyungs uit Zutphen vertonen op deze avond prachtige dia's 
over  "Landgoederen en Stinzeplanten", en draaien een heel mooie film (eigen produktie) 
over  het Oranjetipje. 
 Plaats  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR ZWOLLE  o.l.v.  AFD. ZWOLLE 
26 maart Engelse Werk, Spoolderbos en Uiterwaarden. 
 Het Engelse werk is een oud park, in Engelse landschapsstijl aangelegd. Elders in dit 
 blad is er een artikeltje aan gewijd, met wat meer bijzonderheden. 
 In de Uiterwaarden is vorig jaar een nieuw natuurontwikkelingsproject gestart, 
 waar de IJssel gedeeltelijk zijn gang mag gaan. Lees elders in dit blad de recente 
 nadere informatie daarover.  
 De verzamelplaats is bij café-uitspanning "Het Engelse Werk". 
 Excursieleider KNNV-er of IVN-er. 
 Vertrek Vaassen Tijd   07.50 uur. 



   Plaats Hoek Dorpstraat/Deventerstraat. 
 Vertrek Epe Tijd  08.00 uur. 
 Plaats  Parkeerplaats AH. 
 Vertrek Heerde Tijd  08.10 uur 
 Plaats  Parkeerterrein bij de Van Meursweide. 
 Einde excursie 11.30 uur. 
 
zondag DAGEXCURSIE OP ZOEK NAAR STINZEPLANTEN 
10 april Deze excursie, onder leiding- of op aanwijzing van de familie Heyungs uit Zutphen, 
 leidt ons naar Zuid-Friesland en het Noorden van Overijssel. 
 Vertrek Vaassen Tijd  08.50 uur. 
   Plaats Hoek Dorpstraat/Deventerstraat. 
 Vertrek Epe Tijd  09.00 uur 
 Plaats  Parkeerplaats AH. 
 Vertrek Heerde Tijd  09.10 uur 
 Plaats  Parkeerterrein bij de Van Meursweide. 
 Einde excursie 16.00 uur. 
 
woensdag (ACTIVITEIT VOGELWERKGROEP) 
13 april Bijeenkomst werkgroep in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
woensdag FIETSEXCURSIE IN DE NAASTE OMGEVING VAN EMST 
27 april Els Koopmans zal ons op deze door-de-weekse ochtend de natuur in de omgeving van 
 Emst laten zien. Er zal vooral op vogels en hun zang worden gelet. Kijker niet 
vergeten! 
 Vertrek 08.30 uur (met de fiets). 
 Plaats Ned. Hervormde Kerk aan de Vaassenseweg te Emst (bij het stoplicht). 
 
donderdag LEZING OVER NATUUR IN GELDERLAND 
28 april Met Cees Buys en Anne Kalkhoven maken wij op het projectiescherm een 
 rondgang  door de verschillende landschapstypen van Gelderland.  
 Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd 20.00 uur. 
 
vrijdag VLEERMUISEXCURSIE OP EN ROND HET KIEVITSVELD 
29 april Met behulp van de batdetector gaan we luisteren naar vleermuizen. In het schemer-
 donker kunnen we ook het jachtgedrag bekijken. 
 Excursieleider: Frans Bosch. 
 Plaats Parkeerterrein Kievitsveld. 
 Tijd 21.00 - 22.30 uur. 
 Opgave vooraf gewenst, bij Frans Bosch, tel. 05780-20313. 
 
donderdag KORTE CURSUS WERKEN MET VOGELGELUIDEN 
 5 mei Dit is een "vingeroefening" in relatie met de excursie van 7 mei. Wim van Waveren 
 Hogervorst zal geluidsbandjes laten horen, om U alvast vertrouwd te maken met wat 
 we op de vroege vogels-excursie verwachten te horen.Als er  voldoende be
 langstelling  is, bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de cursus. 
 Wij willen er met nadruk op wijzen dat ook niet-leden van harte welkom zijn en 
hopen  dat er ook veel jongeren van hun interesse zullen laten blijken. 
 Plaats Werkschuur van de Gemeentebossen. 
 Tijd 20.00 - 22.00 uur. 
 
zaterdag VROEGE VOGELS-EXCURSIE 
7 mei Onder leiding van Wim van Waveren-Hogervorst gaan we op deze zaterdag heel 
vroeg  op pad. Het Kievitsveld is deze keer ons doel en we hopen weer  vele bekende en 
minder  bekende vogels waar te nemen. De excursie duurt maximaal een halve dag. 



 Vertrek  06.00 uur (met auto's). 
 Plaats Parkeerplaats AH. 
 
maandag (ACTIVITEIT VAN DE PLANTENWERKGROEP) 
16 mei Inleiding door Henk Menke over Zeggen. 
 Meegebracht materiaal bekijken door binoculair. 
 Nadere bijzonderheden zullen nog worden bekendgemaakt. 
donderdag LEZING (???) 
19 mei  
 
woensdag (ACTIVITEIT PLANTENWERKGROEP) 
25 mei Ochtendexcursie naar het Wisselse Veen o.l.v.Henk Menke. 
 Verzamelen Superwinkel Burgerenk, Epe. 
 Tijd  9.30 uur. 
 
zaterdag FLORISTISCHE DAG samen met de AFD. DEVENTER en de CONTACT- 
28 mei COMMISSIE VOOR FLORISTIEK EN VEGETATIEKUNDE (CCFV). 
 Deze dag is in het bijzonder voor de zeer geïnteresseerde plantenliefhebbers georgani-
 seerd en het maximum aantal deelnemers kan niet meer zijn dan tien. 
 Nadere bijzonderheden worden in de volgende Natuurklanken opgenomen. 
 
maandag (ACTIVITEIT PLANTENWERKGROEP)  
30 mei Avondexcursie Vosbergen, Heerde, o.l.v. Mariet van Gelder.  
 Onderwerp: Zeggesoorten. 
 Verzamelen Supermarkt De Boer, Heerde 
 Tijd  19.00 uur. 
 
zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG GEORGANISEERD DOOR DE AFDELING  
 4 juni TEZAMEN MET DE IJSSELACADEMI 
  De details m.b.t. tot deze dag zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar we kunnen U 
wel   alvast een idee geven. 's Morgens is er een ontvangst in Wapenveld; daarna een geza-
  menlijke luch. 's Middags een wandeling, opgesplitst in drie groepen, elk afzonderlijk 
  gericht op evenzovele verschillende interesse-terreinen. 
  In het volgende nummer van Natuurklanken vindt U alle gegevens compleet. 
 
 
 
 



KNOPPENCURSUS 
DOOR DE KNNV 

bestaande uit de avonden 7 en 14 februari  
van 20.00-22.00 uur in de Eper Gemeentewoning 

 en een middagexcursie op 26 februari,  
verzamelen hoek Belvédèreweg/Beukenlaan 

om 14.00 uur. Alles onder deskundige leiding.  
Cursus open voor iedere geïnteresseerde, ook 

jeugdigen. Kosten f. 15,- p.p.,  
op de eerste avond contant te voldoen. 

Opgave bij M. Faber, tel. 05780-27167, uiterlijk  
1 februari, liefst tussen 18.00 en 19.00 uur. 

WEER EENS IETS HEEL ANDERS. 
 DOE MEE!! 



 
 
Na de geslaagde excursie op het landgoed Tongeren, onder leiding van Rowan Koster, fietsen we met 
een ommetje naar huis. Mooi, zonnig weer met een koude wind.  

Het is 24 oktober. 
Even kijken of er nog insekten te zien zijn aan de zonnige heiderand langs de Tepelberg. Ja hoor, twee 
soorten libellen, wat vliegen en muggen vliegen nog rond.  
En dan ziet Mia opeens een raar beest op een oude stobbe. 
Een legboor die langer is dan het hele insekt geeft het een 
wat bizar uiterlijk. In totaal meet deze sluipwesp, want dat 
moet het zijn, wel tien centimeter. 
Met de kijker halen we haar dichterbij zonder haar te 
storen. Nog interessanter dan haar grootte en fraai 
voorkomen: oranje poten, een zwart lichaam, is haar 
gedrag. Ze loopt over de stobbe heen en weer, telkens met 
haar lange sprieten het hout aftastend. Ineens richt ze haar 
achterlijf omhoog en, staande op hoge poten, steekt ze haar 
legboor recht omlaag naar het hout. Zou ze gaan boren naar 
een slachtoffer waarvan haar larve straks moet leven? 
Neen, ze komt weer in de normale stand terug en tast verder 
het hout af. Alles herhaalt zich enige malen  - dan vliegt ze 
weg, zonder echt haar "drilboor" te hebben gebruikt. Jammer. 
 Bij nazoeken thuis blijkt deze grote Sluipwesp niet de Rhyssa persuasoria te zijn, zoals ik 
aanvankelijk dacht, maar waarschijnlijk de even grote Ephialtus imperator. Dat klopte ook beter met 
de houtsoort (berk) waarop zij actief was.De andere grote soort boort in dennehout. Als er een begin 
met het boren is gemaakt klapt ze de schede, waarin de boor verborgen zit, omhoog, zodat het lijkt of 
er twee legboren zijn. Het eitje dat door de boor heen naar het slachtoffer wordt gebracht, moet erg 
flexibel  zijn, waardoor het door de nauwe buis kan. 
Larven van boktorren zijn het slachtoffer van deze Ephialtus imperator. Ze worden door de larve van 
de sluipwesp opgegeten. 
      Mia Leurs/Els Koopmans. 

 



 
 
 In de loop van het afgelopen jaar zijn er weer enkele oproepen gedaan om vindplaatsen van 
enige bijzondere soorten te melden. Het respons was veel minder dan vorig jaar. 
 Het ging om de volgende vijf planten: 
DRAADEREPIJS  (Natuurklanken april-mei) 
Hierover kunnen we kort zijn. Er is geen enkele vindplaats gemeld. Zelf heb ik de plant dit jaar in 
deze omgeving ook nergens gezien, maar ik blijf ernaar uitkijken! 
MUIZESTAARTJE  (NVD 11 mei) 
Het bleef bij één melding uit de omgeving van Wapenveld. Hier geldt: blijf ernaar uitkijken in 
gebieden met klei, richting IJssel en IJsselmeer dus. Nu bekend uit 7 km-hokken. 
KLEINE LEEUWEKLAUW  (Natuurklanken juni-augustus) 
De Atlas van de Nederlandse Flora, deel 2, meldt deze soort van de Noord-Veluwe uit slechts 4 uur- 
hokken. Zelf kende ik het plantje uit 29 km-hokken. Inmiddels zijn dat 42 km-hokken, verdeeld over 
16 uurhokken. En er zullen nog wel meer bijkomen. 
WATERAARDBEI   (Natuurklanken juni-augustus) 
Deze mooie ganzerik-achtige met roodbruine bloemen is na de oproep bekend uit 10 km-hokken. Toch 
blijft hij vrij zeldzaam op de Noord-Veluwe. 
LIGGEND HERTSHOOI  (Natuurklanken sept.-okt.) 
In de Atlas van de Nederlandse Flora, deel 2, staat het Liggend hertshooi op de Noord-Veluwe voor 
slechts 4 uurhokken vermeld. Vóór de oproep kende ik de plant uit 20 km-hokken. Na de oproep zijn 
dat er 26, verdeeld over 9 uurhokken. Bij de verspreiding ligt de nadruk op het hoge en droge deel van 
de Veluwe, waar Liggend hertshooi voornamelijk voorkomt in gestoorde gedeelten van wegbermen. 
 Van de laatste drie soorten is een nieuw kaartje gemaakt, waarop de huidige verspreiding staat 
aangegeven. Iedereen die iets heeft doorgegeven wordt bedankt. En natuurlijk houd ik me aanbevolen 
voor nog meer.         
         Egbert de Boer. 



Een Roggelelie in Epe 
 
 In 1986 schreef Fred Bos in Natura over de Roggelelie  (Lilium bulbiferum croceum).  
Van 1989 af verscheen er elk jaar een artikel van zijn hand over deze merkwaardige plant. De 
Roggelelie kwam tot in de dertiger jaren voor in roggeakkers. Door een veranderende landbouw 
verdween ze echter uit ons landschap. De Roggelelie kan alleen gedijen op traditioneel beheerde 
roggeakkers. De jaarcyclus komt overeen met die van het verbouwde gewas, Omdat de plant niet 
tegen het systeem van wisselbouw en ook niet tegen een overmatige bemesting kan, veronderstelde 
men dat de plant in Nederland niet meer voorkwam.Totdat de schrijver ze ontdekte in tuinen bij 
Gieten in Drente.  
Geleidelijk aan werden er meer groeiplaatsen ontdekt. Op één uitzondering na was de plek steevast 
een tuin. De bollen waren er door de bewoners vaak al voor 1930 ingezet. Men had ze eenvoudig 
ergens uit een akker gehaald, omdat ze zo mooi waren.  
Naderhand zijn er ook Roggelelies uit het buitenland aangevoerd. Er bleken bovendien nogal wat aan 
de plant verwante soorten voor te komen. De kenmerken van de oorspronkelijke inheemse planten 
werden door Fred Bos nauwkeurig omschreven. In elk van de jaarlijkse artikelen kon hij weer nieuwe 
groeiplaatsen melden.  

Het verbaasde mij weleens dat er daar geen bij waren in onze onmiddellijke omgeving, want 
die leek mij er, gezien de andere vindplaatsen, zeker geschikt voor. 
 In 1992 vond ik bij Aart en Heyntje Bosch te Wissel een plant waarvan het vermoeden rede-
lijk was dat het een Roggelelie betrof. Aart verzekerde mij dat de bollen al wel zeventig jaar oud 
waren. Zijn oom, wiens tuin het oorspronkelijk was, was er daarom heel zuinig op. Ik leek op een 
goed spoor te zitten. De planten waren echter al uitgebloeid.  
Toen ze de afgelopen zomer weer in bloei kwamen nam ik contact op met Fred Bos. Hij beoordeelde 
een toegezonden bloem: Roggelelie.   
Het is aardig te kunnen constateren dat een plant met zo'n historie ook in Epe voorkomt, zij het dan in 
een tuin. Een wilde groeiplaats vinden lijkt zo goed als uitgesloten. Mogelijk staan er 's zomers hier of 
daar nog ergens een paar te pronken.       

         Frans Bosch. 



DE STEENUIL 
 

De KNNV wil U verzoeken om de aanwezigheid van de Steenuil te melden, 
zodat een inzicht wordt verkregen van de dichtheden. Het belang van knotbomen in het IJsseldal 
kunnen dan met de beherende en controlerende instanties besproken worden. Een plan van aanpak is 
zeker noodzakelijk, omdat de instandhouding van leefgebieden niet ingewikkeld is en het toch niet zo 
mag zijn, dat we over enkele jaren moeten constateren dat de Steenuil een zeldzame soort is 
geworden. Nu kunnen we dat met Uw medewerking nog voorkomen. 
Aanmeldingsadres Steenuilen: A. Hottinga, Kerkweg 10, 8193 KK Vorchten. 05783-1459 



 
 
 
EXCURSIEVERSLAG. 
 
 Tot onze vreugde scheen de zon op die vijfde september. 
Een klein ploegje mensen was het maar, dat onder leiding van Flores en Corrie Oppenoorth uit Ede 
langs de visvijvers bij de Venz-fabriek bij Vaassen rondneusde. Het was heerlijk stil in dit paradijsje 
van moerasbos, vijvers en beekjes. 
Grote Waterleliebloemen dreven op het water en zowel Grote als Kleine 
lisdodden staken hun bruine sigaren omhoog. Een Tjittjaf zong een 
najaars-groet in de Elzen en een eenzame Aalscholver zat met wijd 
uitgespreide vleugels op een boomtop te zonnen. 
 Flores haalde een paar maal zijn hybi-netje door het water en 
haalde kleine waterwantsjes naar boven. De leukste vondst was die van 
een Staafwants: een lang waterdier, dat meer aan een Wandelende tak dan 
aan een wants doet denken. 
 Op de al grauw wordende Elzen waren nog de staalblauwe Elze-
haantjes actief in het tanend bladgroen. Deze torretjes en hun larven vreten 
de hele zomer gaatjes in de elzeblaadjes, tot deze er als evenzovele zeefjes 
uitzien. Andere vreters in het groen waren de zwarte rupsen van de 
Dagpauwoog, die de Brandnetels kaalvraten. Door de loupe gezien fraaie 
dieren met lichte spikkels en vreemde, vertakte haren op hun lijf. 
 Corrie zorgde korte tijd voor het transport van een klein rupsje van 
de Gehakkelde aurelia, dat op haar jas terecht was gekomen. De mimicri 
van deze rupsesoort bestaat uit de witte vlek over de helft van het rupselijf, 
waardoor dit als het ware uiteenvalt in twee delen: het witte stukje is 
precies een klein vogelpoepje! 
 Langs een lekker zonnig paadje bij de vijver bij het trafostation 
genoten niet alleen wij, maar ook veel insekten van de warmte van deze zondagochtend. Er bloeiden 
nog Leverkruid en Engelwortel, goed voor veel zweefvliegen en een enkele vlinder. 
 Ook nu bleek weer wat een slechte zomer voor dagvlinders 1993 is geweest. Er was geeneen 
Kleine vos of Landkaartje te zien; anders in de nazomer hier de meest algemene soorten! Atalanta, 
een Grote- en twee Kleine koolwitjes - weinig waren maar present. Wel zagen we veel Bonte 
zandoogjes, langs deze warme rand van het moerasbos. 
 En zeer actief, zeer klein motje schoot zéér snel tussen de bloemen heen en weer. Dit micro-
vlindertje heeft heel markante, fraai getekende vleugeltjes en heet (naar thuis bleek) Anthophila 
fabriciana. 
 Grote blauw-met-groene Libellen joegen op allerlei ander insektenspul en lieten zich goed 
bekijken op de vaste "stekkies" waar ze steeds terugkeerden. Ze joegen vooral veel boven de 
uitgebreide "mat" die de bloeiende Veenwortel over deze plas gespreid heeft. 
 Over het kleine stuwtje over de Nijmolense beek betraden we het domein van de ontgronding 
van het Kievitsveld. De grote plas en de oevers eromheen blijken altijd weer een bezoek waard. 
Meerkoeten, Wilde eenden, Tafeleenden, Kuifeendjes en Futen dreven ver weg op de plas. Troepjes 
Kokmeeuwen vormden witte plekken in de verte. 
 Een klein plasje, min of meer toevallig ontstaan naast de eigenlijke plas, biedt altijd weer 
verrassingen. De vorig jaar ontdekte Moeraswolfsklauw was er nog in de vochtige rand te vinden en 
in het kale zand rondom, waar berken zijn opgeslagen, prijkten veel mooie paddestoelen. De typische 
Franjezwam trad hier en daar bijna bodembedekkend op. Gave Berkeboleten en Vliegenzwammen en 
forse Donzige melkzwammen stonden er samen met prachtige roodbruine Heidefopzwammetjes, 
Zandpadvezelkoppen en een "moeilijke" gordijnzwamsoort. Samen met Struikheide en Stekelbrem 
getui-gen van een verrassend snelle ontwikkeling naar een zeldzaam wordend biotoop: dat van de 
echte schrale zandgrond. 
 Van dit bijzondere gebiedje naar een oude heide, de Enkhouterheide in het Kroondomein. 

 



Ook hier een schrale zandbodem, maar al ontwikkeld tot- en onderhouden als een heidveld met 
Struikheide, Dopheide en vlaktes van Pijpestrootje. Langs de rand patrouilleerden Heidevlinders en 

we zagen er enkele felgekleurde Kleine Vuurvlindertjes in de 
bloeiende heide. 
We vonden er een kleine Krabspinnesoort. Krabspinnen plegen met 
wijd uitgespreide voorpoten op planten of bloemen de komst van 
insekten af te wachten. Het aardigst vond ik persoonlijk de 
ontdekking dat veel spinnemoeders haar kroost bewaken tot het op 
eigen spinne-pootjes op jacht kan gaan. 
In de Pijpestrootjes zaten hier en daar enkele halmen tot knoedeltjes 
samengesponnen. In deze spinsels bleken massa's jonge spinnetjes te 
wonen, onder bewaking van moeder spin. 
Eveneens in Pijpestrootje werd na enig speuren de aanwezigheid 
van  Moederkoren vastgesteld. Het Moederkoren. Deze zwam was 
vroeger berucht als giftig element in granen (zie Natuurklanken 
sept./okt.'93.  
In de Struikheide hingen oude, lege cocons van de Nachtpauwoog, 
een mooie nachtvlinder. Ze waren waarschijnlijk overjarig. Dankzij 
hun sterk dradenweefsel (ze zijn nauw verwant aan de Zijderups!) 

nog puntgaaf. 
Van de Spinnersfamilie vonden we de harige rups van de Veelvraat. Ten onrechte wordt hij al gauw 
voor een Beerrups aangezien. Hangmatspinnetjes en Trechterspinnen, Zandloopkevers in twee 
soorten, al deze heidebewoners waren aanwezig. 
 Na een levendige discussie en het raadplegen van diverse boekjes werd tenslotte de naam 
gevon-den van een forse sprinkhaan met gele buik. Het bleek de Greppelsprinkhaan te zijn; één van de 
Sabel-sprinkhanen. Over de Grote groene sabelsprinkhanen, die we ook vonden, was geen discussie 
nodig. 
 Voor het speuren naar de bewoners of gebruikers van allerlei holletjes in de rand van een 
kleine vergraving was het te laat geworden. Dat moet wachten tot het volgend jaar. 
 Bedankt, Flores en Cor!     
        Els Koopmans-Grommé. 

 



              Aan de leden van de 
               KNNV afdeling Epe/Heerde               
 
Algemene ledenvergadering                                       
dd. 24 februari 1994 
 
 Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de algemene ledenvergadering die op donderdag 24 
februari 1994 in de Eper gemeentewoning zal worden gehouden. 
Aanvang 20.00 uur. De meeste stukken van de jaarvergadering zijn in deze Natuurklanken opgenomen. 
De financiële stukken zijn van 19.30 uur af verkrijgbaar in de Eper Gemeentewoning. 
Aansluitend aan de vergadering zullen enkele natuurfilms vertoond worden. 
 
Agenda:  
1. Opening 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 26 februari 1993 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag secretaris 
5. Financiën 
    5a Verslag penningmeester over 1993 
    5b Verslag kascommissie 
    5c Begroting 1994 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
7. Bestuursvacatures 
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden? 
9. Benoeming afgevaardigden naar de VV op 5 november 1994 
10. Werkgroepen over de plannen voor 1994 
11. Diversen 
 11.1 Wie organiseert herfstkamp 1994 of voorjaarskamp 1995 

11.2 Natuur Beschermings Commissie; Samenwerking met andere Groene Verenigingen. 
12.   Redactie Natuurklanken 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur 
    Suggesties komend seizoen 
14. Rondvraag   
15. Sluiting 
    
Toelichting agenda 
 punt 7.  Het afgelopen jaar was de bestuurssamenstelling als volgt: 
 Voorzitter              Marianne Faber 
 Secretaris              Wim Bijlsma 
 Penningmeester Idske Mulder 
 Leden:                     Lous Heine 
                         Erik Murris 

De verdeling van de functies is in onderling overleg gebeurd, met de afspraak dat alle 
bestuursleden elkaar bij het functioneren zoveel mogelijk terzijde staan. 



SYMBIOSE EN AANGELEERD GEDRAG 
 In de vorstperiode van november jl. zag ik in onze tuin iets héél interessants. Aan de waslijn 
was wat vogelvoer opgehangen, een netje met nootjes en een vetbolletje. Vaste klanten waren steeds de 
Koolmeesjes. Een hongerig Roodborstje had al gauw in de gaten dat er iets te eten viel en zodra een 
Koolmees, hangend aan het netje, zich te goed begon te doen, ging het Roodborstje er pal onder zitten 
om de vallende schilfertjes op te pikken. 
Dat ging de hele week door en we begonnen al van een keurige symbiose te spreken. Totdat...... ik tot 
mijn stomme verbazing na een dag of tien zag dat het Roodborstje in navolging van de meesjes zich 
ook aan het netje vastklampte en - als een Kolibrie fladderend om in evenwicht te blijven, zich stevig 
pikkend te goed deed aan het voedsel. 
Van symbiose tot aangeleerd gedrag. Deze waarneming wilde ik U niet onthouden. 

      Els van Nieuwenhuize, Brinkgreverweg 9, Epe. 
 

WESPEN - LIEF EN LEED 
 In de nazomer 1993  had een Wespenkolonie zich onder de straattegels, tegen de dorpel van 
onze (Duitse) garage gevestigd - ingang rechterhoek. 
Nu hadden we hier in Epe ooit een wespennest  in een smal doorloopje en omdat er vaak kinderen in 
de tuin speelden, heb ik de instantie gebeld die dit soort zaken gladstrijkt. In de veronderstelling dat 
een natuurvriendelijk iemand de dieren met rooksignalen zou sussen en zachtkens verwijderen.  
De werkelijkheid was heel wat onsmakelijker: het werd gewoon verdelging met een soort 
schuimblusser en gif dat niet eens snel werkte. 
We wilden geen herhaling en besloten de dieren in Duitsland met rust te laten. Een beetje 
omzichtigheid was geboden, maar er is geen steek gevallen, deze zomer. 
 Half oktober waren onze Wespen nog steeds in de weer, maar toch duidelijk aan het afbouwen 
- niet meer zo gedreven. Begin november begonnen ze duidelijk soezerig te klinken en we zagen er ook 
niet meer zoveel tegelijk. Eind in zicht - zoals dat gaat met dit soort volkjes. 
 En toen op een morgen - 3 november om precies te zijn - lag het garagepad bezaaid met  niet 
alleen dode Wespen, maar ook tientallen dode larven. Tot minstens vijf meter van het nest vandaan 
waren de kleine witte ex-toekomstige Wespen neergekomen. Ze moeten dus echt mee de lucht in 
genomen zijn en toen losgelaten.  

Calamiteit? 
De nog aanwezige Wespen waren moe en der dagen zat. Ze kwamen nauwelijks meer op de vleugels, 
liepen waggelend en gingen een voor een door de knieën.  

Voorzover ik bekijken kon, waren er na de eerste dag geen nieuwe larven meer rondgestrooid.  
Ik heb een driekwart dode Wesp meegenomen naar Holland, met een veegje honing en een vochtige 
tissue als troost, om door de Eper-insektengroep te laten interviewen. Toen ik hier het potje opende 
bleek het beestje als nieuw, krieuwelde naar de top, strekte de vleugels en was weg. 
 Ik heb in Duitsland - na de vondst van de eerste stoffelijke overschotjes - de directe omgeving 
van het nest afgespeurd, omdat ik aan een vijandig leger van andere insekten dacht, maar zag alleen 
gestrompel van allemaal identieke, uiterlijk onbeschadigde Wespen. Wel waren er op 5 november, vlak 
voordat we weer naar Epe terug zouden gaan, drie veel grotere exemplaren, nu uiterst links bij de 
dorpel van de garage. Ze waren ongeveer de helft langer en hadden veel markantere sprieten.  Ik was de 
auto aan het inladen en dacht ze "straks" goed te gaan bekijken. En toen waren ze weg, ofschoon ze 
zich net zo sloom voorgedaan hadden als al die andere bijna dode diertjes. Volgens mijn herinnering en 
de tekeningen  in de boekjes kunnen het heel goed koninginnen geweest zijn  (Meer dan één, is dat 
normaal?) 
 Misschien is nog vermeldenswaard dat er geen sprake was van extreme weersomstandigheden. 
Zelfs geen nachtvorst rond de tijd dat dit speelde. Omdat er nog altijd zieke, zielige en nooddruftige 
Wespen uit de grond kwamen, heb ik geen tegels gelicht.  
       Micky Haselhoff-Marsman. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 Het had al meer dan een week gevroren en rond de vogeltafel was 
het druk. Een Buizerd had dat ook gemerkt maar werd meestal door de 
kraaien weggejaagd. Toen ik de kraaien weer herrie hoorde maken, ging ik 
even kijken. De Buizerd zat op de grond in de bostuin van mijn buren met 
zijn vleugels over zijn prooi gespreid. Hij bleef niet stil zitten maar steeds 
sprong hij en wapperde en draaide rond. Ik ging naar een ander raam en toen 
kon ik pas zien wat de prooi was - een Egel! 

De Buizerd wist er geen raad mee. Hij balanceerde bovenop de Egel, pikte met zijn snavel en sprong 
steeds op en klapwiekte al ronddraaiende. De kraaien, een Vlaamse gaai en een Merel keken geïnteres- 
seerd toe. Ineens vloog de Buizerd weg. De buurvrouw kwam aanlopen met nog iemand. Het bleek dat 
zij het gefladder ook had gezien, maar dacht dat het een vleugellamme duif was! Ze had hulp 
ingeroepen om "de duif" te redden. Zo werd de Egel gered. Wij verstopten hem onder bladeren onder 
een struik. Een paar uur later was hij verdwenen: Hij had het nare avontuur waarschijnlijk overleefd. 

       Hilary Jellema-Brazier. 

 



 
 
 Toen een middag-excursie bij 't Veen in Hattem in november gepland werd, had niemand 
gedacht dat het min vijf graden zou zijn. Toch kwamen tien dappere mensen, goed ingepakt tegen de 
kou. Een voordeel was dat een weiland, dat enkele dagen eerder drassig en modderig was, nu goed 
bevroren was. 
Onder leiding van Els Koopmans gingen wij eerst langs het kanaal waar wij ongeveer tien Mandarijn-
eenden stoorden. De struiken aan de waterkant schitterden met ijspegels, waar de takken het water 
raakten. Daar zagen we het Fluweelpootje, een echte winterpaddestoel, omdat die tegen de vorst kan.. 
 Toen gingen we het bos in (even wat bescherming tegen de snijdende wind) waar we een 
Sperwer (een vrouwtje) zagen, die achterna werd gezeten door een kraai. Ook vloog een Buizerd rond. 
In het bos waren er meer paddestoelen: Het Roestbruin kogelzwammetje, het Meniezwammetje en 
Aardappelbovisten, maar helaas geen Judasoor, die op de vlier vaak voorkomt, hoewel Els de vinder 
een dubbeltje had beloofd! Wel zagen we de Platte tonderzwam, die tot een diameter van 60 cm. kan 
uitgroeien, en ook een vrij forse Berkezwam. 
 Bijzonder van dat stukje bos zijn de vrij vele Jeneverbessen (rode lijst 3) die op deze typische 
arme Veluwse stuifzandgrond groeien, maar toch alleen een paar honderd meter van de wat kalkrijke 
klei van de uiterwaarden van de IJssel. De Jeneverbessen zelf (het zijn natuurlijk geen echte bessen) 
worden pas na drie jaar rijp en kiemen ook moeilijk. 
 Het was interessant om juist in deze omgeving een Goudvink te zien, omdat volgens de "Atlas 
van de Nederlandse Vogels" Goudvinken een voorkeur voor arme zandgrond en Jeneverbessen 
hebben! 
Ze hebben een hoge, eenvoudige roep die voor sommige oudere waarnemers buiten het bereik van het 
gehoor is. Ook zagen wij Goudhaantjes, Staartmezen en een Boomkruiper. Een geslaagde middag! 
        Hilary Jellema-Brazier. 
 



BIJLAGE NATUURKLANKEN NR. 1 - 1994 
Eerste waarnemingen zomervogels 1995 in de regio Epe/Heerde 

 Soort |Datum |Bijzonderheden       
 Zomertaling   
 Zwarte stern   
 Visdief   
 Tortelduif   
 Koekoek  
 Gierzwaluw  
 Boerenzwaluw  
 Huiszwaluw  
 Oeverzwaluw 
 Wielewaal  
 Nachtegaal  
 Zwarte roodstaart  
 Gekraagde roodstaart
 Paapje   
 Roodborsttapuit 

 Tapuit  

 Snor   

 Grote karekiet 

 Kleine karekiet 

 Bosrietzanger 

 Rietzanger  

 Spotvogel  

 Zwartkop  

 Tuinfluiter  

 Grasmus  

 Fitis    

 Braamsluiper 

 Tjiftjaf 

 Fluiter 

 Grauwe 

vliegenvanger  

 Bonte vliegenvanger 

Boompieper  

Gele kwikstaart  

Boomvalk 

 Inzenden ca. 1 juli 1994     Naam waarnemer/waarneemster: 
aan redactie Natuurklanken 



 
 
 In deze editie van Natuurklanken treft U weer aan het overzicht waarop U de data kunt 
noteren van de door U in 1994 voor het eerst gehoorde/waargenomen zomervogels. 
Een activiteit voor de vogelaars onder de leden waaraan zij al vele jaren kunnen meedoen. 
Zowel voor eigen gebruik als ook voor het inzenden bij de radactie (N.B. vóór half juli a.s.). 
 Ondergetekende zal aan de hand van de hopelijk vele "lijstjes" daarvan een samenvatting 
maken, welke daarna gepubliceerd kan worden. Altijd weer een leuk "klusje", waaruit jaarlijks blijkt 
welke zomervogels door welk van onze leden voor het eerst in dit voorjaar zijn genoteerd. Lijsten die 
in vrijwel alle landelijke verenigingsbladen van vogelwerkgroepen of KNNV-afdelingen kunnen 
worden aangetroffen. 
 Ik hoop dat U de lijsten ingevuld aan de redactie ter beschikking wilt stellen. Hoe meer 
reacties, hoe preciezer het beeld van de eerste waarnemingen kan worden opgemaakt. 

Alvast bedankt voor Uw bijdrage. 
 

        Wim van Waveren Hogervorst. 
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