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 In deze Natuurklanken zult U weer enige inlegvellen vinden waar wij Uw speiciale 
aandacht voor vragen. Het betreft de waarnemingen van de eerste zomervogels en de notatie-
lijst voor vlinderwaarnemingen (met bijlage). 

 Bijzonderheden hierover vindt U elders in dit blad. 
 Verder zal het U misschien opvallen dat we enige activiteiten van werkgroepen 
summier ook in het "hoofdprogramma" hebben opgenomen. Het gaat daarbij om activiteiten 
die mogelijk ook mensen buiten de desbetreffende werkgroepen aanspreken en als er 
voldoende ruimte in het blad is, kunnen we er op deze manier wat meer nadruk op leggen. Bij 
plaatsgebrek laten wij dubbele vermelding achterwege. 
 De knipselbladzijde van Pier Groen gaat ditmaal over bossen Het zijn zeer 
interessante artikelen, die wij speciaal onder Uw aandacht willen brengen. 
 Tenslotte nog bijzondere aandacht voor de plantenruilbeurs op 19 mei a.s. Deze moet 
vroeg beginnen om de aansluitende dia-lezing van Dik Koopmans volledig tot zijn recht te 
laten komen. 
 Wij wensen U evenveel plezier met het lezen van deze Natuurklanken als wij hadden 
met het samenstellen ervan.      
        Redactie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op 16 november is overleden de Heer JACOB SMINK, 88 jaar oud. 
Jaap was vele jaren lid van onze afdeling Epe/Heerde.  

Door persoonlijke omstandigheden verhuisde hij een paar jaar geleden naar 
Amersfoort, maar zijn betrokkenheid met onze KNNV is altijd gebleven. 

Jaap, we danken je voor je vriendschap. 



 
 
Het leuke van een werkgroep is de uitwisseling van 
ervaringen. De één heeft dit gevonden,  - de andere dat. 
Voor de leden van de paddestoelengroep, die pas een half 
jaar bestaat, geldt vooral dat we van elkaar enorm veel 
leren. Dank zij de grote ervaring en kennis van Lammert 
Bonhof uit Nunspeet en An Westerweel uit Amsterdam (!), 
die ons helpen met determinaties en vooral met moed 
inspreken bij "moeilijke gevallen" komen we steeds een 
stapje verder. 

 Dat er ook voor deze kenners telkens weer nieuwe zaken zijn, bleek weer op de paddestoelen-
avond van 10 februari bij Mick, waarop Gerard Plat en Els Koopmans dia's lieten zien van allerlei 
vondsten. Gerard had veel bijzonderheden opgezocht over de soorten die hij vertoonde. Bij die 
gelegen-heid kon bij sommige plaatjes ook eindelijk de bijbehorende naam gevonden worden, maar er 
bleven toch nog vraagtekens over. Een dia ruikt bijvoorbeeld niet en je kunt hem ook niet omkeren om 
de onderkant van een paddestoel te bekijken. 
 Wat we wel konden ruiken was de typische geur van een (stukje) Koreanderzwam, een 
zeldzame soort die nota bene in de bosjes langs de Hoge Weerd in Epe voorkomt, op een jaren 
geleden door storm gevelde naaldboom. De geur ervan wordt op allerlei manieren geïnterpreteerd, 
bijvoorbeeld anijs, koreander, thijm, shampoo...   Nou ja, het is maar wat je ruiken wilt. 
 Dat er Judasoren groeien aan een vlier bij de Rollekoot aan de Gortelseweg in Vaassen is ook 
interessant. Deze soort is op de Veluwe, zeker aan onze kant, vrij schaars. Mick Haselhoff houdt 
lijsten van de vondsten bij. Wie iets op paddestoelengebied te melden heeft, kan het dus aan haar 
opgeven, graag ook met de Latijnse naam. Bij haar kun je ook terecht voor copieën van deze lijsten. 
Ook voor determinatie van paddestoelen kan je aankloppen bij de werkgroep. We beschikken over 
veel goede boeken en enkele ervaren mensen om iets op te zoeken. 
 De tweede  werkgroepavond van dit jaar, 17 februari, waarop Leo Knol uit Apeldoorn zijn 
paddestoelendia's vertoonde, had een heel ander karakter. In plaats van een interne bijeenkomst leek 
het meer een regionale ontmoeting. Leo had namelijk een aantal paddestoelenkenners uit de regio in 
zijn kielzog meegenomen. Daardoor waren we met zeventien mensen. De commentaren en 
aanvullingen van deze "import" bij de dia's van Leo waren niet van de lucht. Zo van "O ja, die hebben 
wij ook daar en daar gevonden - waar heb jij die foto gemaakt?"  "Die groeit in de polder ook op 
populieren." "Is dat een..... of ....?" Vervelend? Nee, juist fantastisch! 
De onderhoudende manier waarop Leo zijn dia's toelichtte, de vele kanten en verschijningsvormen 
van de paddestoelen die hj liet zijn, zijn tips om soorten te herkennen en vooral ook het consequent 
gebruik van de Nederlandse namen, spraken iedereen aan. 
Hij had een serie samengesteld die vooral bestond uit soorten van de Veluwe, enkele bijzondere 
soorten uit de duinen en zeer recente opnamen van winterzwammen.  Er was zelfs als ontspanning een 
serietje met muziek bij. 
 Een absoluut fotografische topper vormden mijns inziens de dia's van paddestoelen waarbij de 
vorst hun toch al zo boeiende vormen met ragfijn kant versierd had. Leo verraste ons deze avond 
werkelijk met zijn schitterende serie dia's. Je vraagt je af waarom mensen nog proberen kunstwerken 
te scheppen, waar de natuur al zo'n weelde aan vormen en kleuren biedt. 
 Ik wil enkele soorten eruit lichten: Nooit zag ik 
zulke mooie foto's van simpele paddestoeltjes als het 
Waaiertje en het Fluweelpootje. Sommige padestoelen 
"tranen". De Tranende franjehoed bijvoorbeeld vormt een 
soort zweetdruppeltjes aan zijn lamellen en dankt daar zijn 
naam aan. Verschei-dene op bomen groeiende soorten doen 
dat heel spectaculair. We zagen de in het zonlicht 
schitterende tranen als evenzovele parels onder de hoed van 
de Koreanderzwam en de Roodgerande houtzwam hangen. 
Door een sterke vergroting ontdekten we dat de bekende 
Meniezwammetjes, als ze echt sporen gaan vormen, er heel 

 

 



anders uitzien. Een intens-Blauwe korstzwam bleek alleen op populieren voor te komen (opname in 
een stadspark in Amsterdam!). De Zwartwordende wasplaat zagen we in twee stadia: mooi oranje en 
daarna echt zwart. We leerden het verschil zien tussen de Ruige aardtong met zijn ruwe steel en de 
Truffelknotszwam. Schoonheden als de Schubbige bundelzwam, de zeldzame Pruikzwam en het 
nietige Mijterjte, dat in april in onze sprengenbeken op bladafval groeit, verschenen in al hun tere 
schoonheid op het scherm. 
 Het werd laat, maar het was een avond om nooit te vergeten. 

Bedankt Leo, en graag tot nog eens! 
         Els Koopmans-Grommé. 



 
 
 
 Toen ik de aankondiging van de "knoppencursus" onder ogen kreeg, was ik overtuigd dat de 
deelnemers zich zouden verdringen, zo zeer sprak het gegeven me aan. Maar een mens kan zich 
vergissen: de opkomst was bescheiden.  
Spijtig - een beetje voor de "docenten", maar veel meer nog voor hen die zich niet opgegeven hadden. 
Het geheel was verrassend,  afwisselend en bovenal leerzaam. En één van de aardigste verrassingen 
was het onvermoed en categorisch ontkend tekentalent van een van de deelneemsters. Dussss... waar 
deze cursus al niet goed voor was! 
 Dat tekenen was een onderdeel van de eerste avond. Eerst kregen we te horen hoe 
onvoorstelbaar veel details er zijn waar je aandacht aan moet geven. Al die quasi dooie takjes zijn in 
wezen lange reeksen van informatie. Hoe zien de littekens van het afgevallen blad eruit? Staan de 
knoppen twee aan twee, kransgewijs, spiraalvormig, verspreid, of nog weer anders? Zijn ze bedekt? 
Met schubben of met een soort mutsje? Of zijn ze gewoon bloot? Zijn ze bol - zijn ze spits - ruw - 
glad - kleverig....? Wat valt je op als je een knop in de lengte doorsnijdt? Wat is het verschil tussen 
een doorn en een stekel? 
En als je dan begint te tekenen, zie je pas dat stippeltjes eigenlijk streepjes zijn, dat een iep zijn takjes 
heel consequent laat zig-zaggen, dat een Zomereik geen Wintereik is, enzovoort, enzovoort, 
enzovoort. 
 We wisselden het tekenen af met zo nu en dan een kijkje door de binoculair, waar Inecka 
Stuve steeds andere uitgekiende plantedeeltjes onder legde. Er gaat een compleet nieuwe wereld voor 
je open, als je ziet hoe volmaakt al dat kleine spul in elkaar steekt. Elders in dit blad vraagt Els 
Koopmans (onze tekenlerares van die avond),  zich af waarom mensen nog proberen kunstwerken te 
scheppen, waar de natuur al zo'n weelde aan kleuren en vormen biedt. Mijn gedachten gingen precies 
de andere kant op: "Wat een inspiratiebron voor kunstenaars!" 
 Op de tweede avond, onder auspiciën van Menno Boomsluiter en Henk Menke, moesten we 
echt aan het keiharde determineren geloven. Bundeltjes twijgen, waarvan zorgvuldig de 
herkenningspunten, als verdroogde besjes of blaadjes, verwijderd waren; goede adviezen, een handvol 
documentatie en daar gingen we dan. Maar al te vaak de mist in, voor wat mij betreft. Omdat ik van 
huis (of eigenlijk van tuin) uit weet hoe bepaalde planten ruiken, kon ik af en toe nog schijnbaar 
intelligent uit de hoek komen, maar ik zag geen voorgeschreven geel in bepaalde houtjes en geen 
beharing waar die wel degelijk was, dus eigenlijk was het met mij droef gesteld. 
 En toen kwam het derde deel, de slot-aflevering van de cursus. In het open veld.  
Het was of Koning Winter zijn excuus wilde maken voor het lelijke masker van harde wind bij 
strenge vorst dat hij ons nog maar zo kort geleden had getoond. Het was bepaald zoel, die laatste 
zondag in februari, ofschoon de gesmolten sneeuw wel overal grote plassen vormde. De  vorst zat nog 
in de grond en het smeltwater kon niet weg. 
 Wat is het toch elke keer weer leuk, zo'n wandeling met een bepaald doel en allemaal dezelfde 
interesse. En ofschoon het feitelijk om knoppen draaide, het bleef daar natuurlijk niet bij. Hoe zou 
dat ook kunnen, als rondom de spechten hun (lente)roffels laten klinken, vinkjes in hun mooiste tooi, 
met hun besliste en toch wat fatterige stapjes tot vlak voor je voeten  paraderen, er zoveel soorten mos 
op de bomen blijken te zitten, en ga zo maar door. 
 In de open-lucht-praktijk bleek het heel wat eenvoudiger bomen en heesters te herkennen dan 
op de cursusavonden. De totaalvorm alleen is vaak al bepalend, en er zijn allerlei resten van blad, 
zaad en vruchtjes die je op het goede spoor zetten. En dan altijd weer de geur, die dikwijls zo heel 
typerend is.  
Wat nieuw voor mij was, is dat alle leden van de Prunus-familie een typische bittere amandel-geur 
hebben. Dus ook Sleedoorn, Laurier-, Vogel en gewone Kers ruiken naar de cyaankali uit de 
detectiveboekjes.  
En nog zo'n makkelijk te onthouden algemeenheidje: Naaldbomen met rechtop staande kegels hebben 
altijd Abies in hun naam zitten, en die met hangende kegels Picea. 
 Iedereen zal weleens opgemerkt hebben dat bijvoorbeeld beuken, en met name de jonge 
exemplaren, in de winter hun verdroogd blad niet verliezen. Marianne Faber gaf als verklaring, dat de 



dunne bast in zijn beginperiode bescherming nodig heeft tegen te veel ultravioliet licht. En dat zet je 
dan weer tot verder denken. Die blaadjes weten toch niet dat ze moeten blijven zitten?! De cursus had 
ons geleerd dat bomen aan het eind van de zomer het voedsel dat ze in hun bladerdek hadden 
geïnvesteerd weer terugzuigen. Dat verklaart het verkleuren en verschrompelen. Zijn de bladeren leeg, 
dan vormt zich onder de aanzet van de steeltjes een waslaagje dat ook weer verdroogt en de blaadjes 
worden afgestoten.  
Maken jonge beuken geen afstootvoorziening? Die feilloze wisselwerking,  interne communi-catie 
zou je haast denken, die maakt dat alle onderdelen van het systeem zo perfect op elkaar reageren, daar 
word je toch wel even confuus van. Plechtig confuus zelfs - of bestaat dat niet?  
Zelfs De Grote Breinen doen feitelijk niet anders dan materie uitrafelen die al bestond en 
functioneerde lang, lang voordat wij op het idee kwamen ons erin te verdiepen. En trots dat we op 
elkaar en onszelf zijn, als we weer eens iets "nieuws" ontdekt hebben! 
 Terug naar mijn eigen kleine breintje: ik kon aan de totaalbeelden al heel lang de Ruwe Berk 
en de Zachte berk van elkaar onderscheiden, maar had nooit verder gekeken. De Betula pendula, 
Ruwe Berk, vind ik juist zo'n beschaafde boom, met zijn sierlijk afhangende takken-trossen. Maar 
ruw, aldus Henk Menke, slaat op de twijgjes, die zo aanvoelen als je erlangs strijkt. De Zachte berk 
(Betula pubescens) is behaard.  
Nog een verschil: de laatste soort heeft enigszins 
ruitvormige blaadjes en die van de Ruwe berk hebben 
een vrijwel rechte lijn als basis. 
Om het niet allemaal even gemakkelijk te maken, zijn 
er talloze ingevoerde cultivars, en aangezien berken niet aan conventie gebonden zijn, bestaan er ook 
allerhande kruisingen. Het is dus nog altijd een koud kunstje is om het spoor volledig bijster te raken. 
En datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld  Vlier en Gelderse roos, die - in hun vroegste knop-stadium - 
veel van elkaar weg hebben. Gelukkig heeft Vlier ronde stengels en de Gelderse roos kantige. En als 
je dan denkt beet te hebben blijkt het nou ook weer niet zo te zijn, dat Vlier nooit kantige stelen heeft. 
Dus daar ga je dan weer..... 

Het enige wat helpt is doorgaan met goed kijken en bij de les blijven! 
Dank Inecka, Els, Henk en Menno, dat jullie die ons wilden geven. 

 
        Micky Haselhoff-Marsman. 

 



 
 

WERKGROEPEN 
De activiteiten van de werkgroepen, voor zover bekend, vindt U hieronder. Ze zijn in principe voor 
iedereen toegankelijk, maar het is - ook in Uw eigen belang - zinvol, als U tevoren even meldt dat U 
ergens aan mee wilt doen. Soms veranderen programma's op het laatste moment, waar de bekende 
betrokkenen dan bericht van krijgen. Als niet bekend is dat er ook deelname "van buitenaf" verwacht 
kan worden, kan dat tot teleurstellingen leiden. 
 Bij de contactpersonen van de werkgroepen zijn alle inlichtingen verkrijgbaar. Aan de binnenkant 
van het achterblad vindt U er alle gegevens over. 
 

INSEKTENWERKGROEP 
zondag  Excursie, onder leiding van Els Koopmans, naar zandterreinen waar graafbijtjes- en       
17 (òf  24) wespen voorkomen. 
april In principe vertrekken we per fiets van de Albert Heyn parkeerplaats in Epe om  
 10.00 uur. 
 Bij weer waarbij absoluut geen zon te verwachten is, wordt de excursie verplaatst 
naar  zondag 24 april. 
 Inlichtingen bij Agnès Herweijer (zie achterin) of bij Els Koopmans (05780-12083). 
zaterdag Excursie naar het Pluizenmeer (Libellen!),  in samenwerking met de 
Plantenwerkgroep, 25 juni  Verzamelen op de parkeerplaats bij de Schaapskooi, om 
10.30 uur. 
  
 PLANTENWERKGROEP 
woensdag Microscopieavond in 't Knooppunt (school van M.B.O.) te Zwolle, o.l.v. Ria 
Engberts. 
13 april Aanvang 19.30 uur. 
 Te bereiken via de snelweg, afslag Zwolle (dus niet Zwolle-Zuid), dan linksaf. Bij 
 stoplicht rechtsaf (Zwartewaterallee). Brug over, rechtsaf. Tot slot eerste weg rechts; 
 lijkt afrit!) 
maandag Horsterbrug km hok 27-44-14 inventariseren. 
2 mei Verzamelen aldaar. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
maandag  De Knobbel 27-33-11 inventariseren. 
9 mei Verzamelen: glasbak Superwinkel, Burgerenk Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
maandag Inleiding over Zeggen door Henk Menke in de Eper Gemeentewoning. 
16 mei Aanvang 20.00 uur. 
woensdag Ochtendexcursie Wisselse Veen. 
25 mei Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe 
 09.30 uur - leiding Henk Menke. 
maandag Excursie Vosbergen Heerde. Zeggesoorten. 
30 mei Verzamelen Supermarkt De Boer. 
 19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
maandag Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
13 juni Verzamelen kiosk hertenkamp Dellenweg Epe. 
 19.00 uur - leiding Henk Menke. 
maandag Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
20 juni 
zaterdag Pluizenmeer. 27-34-11. 
25 juni (Samen met de Insektenwerkgroep). 



 Verzamelen parkeerplaats bij de Schaapskooi om 10.30 uur. 
maandag Poel Middelste Heerderbeek en kruidenstrook. 
 4 juli  Verzamelen Supermarkt De Boer, Heerde, 19.00 uur. 
  Leiding: M. van Gelder. 
woensdag Leemputten Staverden. 
13 juli  Verzamelen Superwinkel Epe, 9.30 uur. 
  Opgeven bij Henk Menke (tel.  05780-13010). 

 
PADDESTOELENWERKGROEP 

Nog geen vastomlijnde plannen, maar wel ideeën die bijtijds aan de leden van deze groep zullen 
worden bekend gemaakt.Geïnteresseerde niet-leden kunnen altijd bellen naar een van de 
contactadressen (zie binnenzijde achterblad). 

ZOOGDIERENWERKGROEP 
vrijdag  Vleermuisexcursie op en rond het Kievitsveld. 
29 april  Met behulp van de batdetector gaan we luisteren naar vleermuizen.  
  In de schemer kunnen we ook het jachtgedrag bekijken. 
  Excursieleider  Frans Bosch. 
  Plaats  Parkeerplaats Kievitsveld 
  Tijd  21.00 - 22.30 uur. 
   Opgave vooraf gewenst, tel. 05780-20313 (Frans Bosch). 

 
VOGELWERKGROEP 

woensdag  Werkgroepavond met o.a. gegevensuitwisseling, mededelingen, activiteiten, excursie 
13 april  Rügen en zo mogelijk een dialezing over een interessant vogelonderwerp. 
  Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Ede 
  Tijd 20.00 uur 
 
   EXCURSIE RÜGEN: 
  Er hebben zich reeds vijftien personen opgegeven voor de kraanvogelexcursie naar  
  Rügen. Het is dus praktisch zeker dat de tocht doorgaat; zoals het er nu naar uitziet 
  waarschijnlijk met twee minibusjes. In dat geval kunnen er maximaal achttien 
personen   deelnemen. Als U nog belangstelling hebt geeft U dan op vóór 10 april bij 
Harry van   Diepen (05780-15114). 
 
woensdag Werkgroepavond 
7 september Plaats en tijd  zie boven. 
woensdag Werkgroepavond 
2 november Plaats en tijd zie boven. 
 

 VISSEN, AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
 Bij voldoende belangstelling worden dit voorjaar enkele excursies geörganiseerd naar o.a. een 
broedhoop van ringslangen. Graag vooraf telefonisch opgave bij Harry van Diepen (05780-15114). 



 
 
 
 
Het boekenbestand is weer uitgebreid en wel met de navolgende nieuwe verworvenheden: 
 ECOLOGISCHE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE ROOFVOGELS 
 van Rob Bijlsma. Een kostbaar standaardwerk, rijk geïllustreerd en met zeer veel informatie. 
 Elke vogelaar moet dit een keer lenen! 
In bestelling zijn: 
 ARKEMHEEN TE VELDE. 
 Een boek dat veel informatie bevat over wat er in de loop der jaren in deze polder bij Nijkerk 
 gezien is, en over de toekomst van dit gebied. Landelijke KNNV-bibliotheek nummer NB 57. 
 SPOORWEGEN, TOEVLUCHTSOORD VOOR PLANT EN DIER 
 door A. Koster. 
 Bevat mededelingen over de vele, deels heel zeldzame planten die langs spoordijken en op 
 spooremplacementen zijn gevonden. Een must voor plantenmensen. 
 HET KORSTMOSSENBOEK 
 door André Aptroot. Een nieuwe KNNV-uitgave, die eerdaags zal verschijnen. Rijk geïllustreerd. 
EN DAN NOG EEN BOF VOOR DE KNNV-BIBLIOTHEEK! 
De "Wandelwinkel" in Deventer verkoopt dit voorjaar een groot aantal boeken over de natuur, met fikse 
kortingen. We konden daardoor de volgende werken aanschaffen voor de bibliotheek: 
 IN DE BODEM VAN SALLAND EN TWENTE (geologie, archeologie, excursies). M. Rappol e.a. 
 Een kostelijk boek voor wie hierin geïnteresseerd is. 
 KEVERS van K.W. Harde en S. Severa. Uitgeverij Thieme. 
 Een uitstekend keverboek met afbeeldingen in kleur en beschrijvingen van ruim duizend soorten. 
 WILD FLOWERS OF MAJORCA, MINORCA,  IBIZA van Elspeth Beckett.  
 Een prachtig boek met veel kleurplaten en beschrijvingen. Engelstalig. 
 "CAPPADOCIA",  (streek in Turkije).  
 Ürgüp, Göreme and Ihlara - plants and landscape van Prof. Dr. Nevin Tanker e.a.  
 Eigenlijk alleen een plantenboekje, wèl vrij uitgebreid. Engelstalig. 
 Voor wie meer wil weten over de werken met korting van de Wandelwinkel is hier het adres: 
 Bergkerkplein 5, Deventer, tel. 05700 - 15077 (geöpend di. - za. van 10 - 18 uur  en do. 19-21 u. 
 De catalogus met  boeken waar korting op gegeven wordt is bij mij te raadplegen. 
        Els Koopmans-Grommé. 



 
 
 
 Evenals in 1992 is er ook dit jaar weer een aantal km-hokken geïnventariseerd voor 
FLORON. Ik kwam dit jaar tot veertig hokken. Een aantal hiervan werd gedaan in samenwerking met 
de planten-werkgroep. Hieronder volgt een overzicht van de leukste vondsten. 
   AA = AA-soort (aandachtssoort) 
   R1, R3, R4 = Rode Lijst-soort 
 0052  Anagallis arvensis arvensis/ Rood guichelheil  AA 
Alweer een vondst in een wegberm, deze keer bij Soerel. De planten op deze vindplaatsen zijn waar-
schijnlijk niet erg standvastig. 
 1004 Asparagus officinalis officinalis/ Tuinasperge 
Een opvallende plant die o.a. in Brabant en Limburg vaak verwilderd voorkomt. Maar nu ook hier. 
Stond in het voorjaar '93 langs RW 50, tussen Epe en Heerde. 
 0743 Chaenorrhinum minus/ Kleine leeuwebek 
Oorspronkelijke plant van wintergraanakkers. Nu vaker op ruderale plaatsen. Komt in deze omgeving 
weinig voor. Gevonden langs een plas langs de IJssel. 
 0358 Coronopus didymus/ Kleine varkenskers 
De Kleine varkenskers is een plant waarvan ik weleens de de indruk krijg dat hij in deze omgeving 
vaker voorkomt dat tot nu toe bekend is. De Atlas Nederlandse Flora, deel 2, vermeldt hem helemaal 
niet voor de Noord-Veluwe. Hij is pas sinds 1950 bezig zich in te burgeren in ons land. Nu gevonden 
aan de Gortelse weg bij Gortel, in de omgeving van het Pollenseveen en massaal in een bouwland 
tussen de Laarstraat en de Langeweg. 
 0460 Epipactis helleborine/ Brede wespenorchis  AA 
Aan de lijst met vindplaatsen kunnen weer zes km-hokken worden toegevoegd (Soerel, Tongeren, 
Westraven). 
 0492 Euphorbia cyparissias/ Cipreswolfsmelk  R4 
Op een al langer bekende vindplaats bij Schaveren. Gaat m.i. achteruit. 
 2316 Euphrasia stricta/ Stijve ogentroost   AA 
Soerel. 
 0524 Filago minima/ Dwergviltkruid 
Ondanks landelijke achteruitgang is het Dwergviltkruid op de Veluwe nog wel te vinden. Groeit op 
extreem droge plaatsen, vooral langs wegranden op zand. Zuidoost van de Knobbel, Gortel, Kroon-
domein. 
 0648 Hypericum montanum/ Berghertshooi   R1 
Op 1 september drieëntwintig bloeiende exemplaren geteld van deze zeer zeldzame soort op de 
bekende groeiplaats. 
 0650 Hypericum pulchrum/ Fraai hertshooi   R3 
Deze mooie plant vraagt een bodem met enig leem. Bij Soerel en binnen het Kroondomein in totaal in 
acht km-hokken gevonden. Meestal in bermen van zandwegen. 
 0659 Illecebrum verticillatum/ Grondster   AA R3 
De groeiplaatsen van deze plant komen vaak overeen met die van het Liggend hertshooi (gestoorde 
bermen). In totaal in acht km-hokken gevonden. Op een vochtige plek binnen het \kroondomein 
besloeg de plant een oppervlakte van plm.9 m². 
 0662 Inula britanica/ Engelse alant    R3 
Op drie plekken langs een plas bij de IJssel (in twee km-hokken). 
 0857 Nardus stricta/ Borstelgras 
Deze grassoort kom je beslist niet elke dag tegen. Ik vond hem in het uiterste noorden, westen en 
zuiden van de gemeente Epe, d.w.z. bij de Renderklippen, bij Gortel en bij de meest zuidelijke 
grenspaal in het Kroondomein. Toch een soort om nog eens goed op te letten. 
 0941 Pimpinella saxifraga/ Kleine bevernel 
Twee hokken langs de IJssel, maar ook weer twee plaatsen "hogerop", bij Gortel en Langeweg/ Laar-
straat. 
 1036 Quercus petraea/ Wintereik 



Tien km-hokken voornamelijk binnen het Kroondomein en één bij Schaveren waar de boom wel 
aangeplant zal zijn. 
 1734 Senecio vernalis/ Voorjaarskruiskruid 
Heeft zeer fraai gebloeid bij Gortel en dat is daarmee de tweede vindplaats binnen de gemeente Epe. 
 1243 Stachys arvensis/ Akkerandoorn   R3 
Dit jaar gevonden in de omgeving van Gortel, Westraven, Langeweg/Laarstraat. In de periode 
1989/1993 nu in acht km-hokken gevonden. De Atlas van de Nederlandse Flora, deel 2, vermeldt hem 
slechts driemaal van de Noord-Veluwe. 
 1258 Succisa pratensis/ Blauwe knoop   AA 
Vorig jaar waren we op negentien km-hokken. Daar zijn twee bijgekomen: omgeving Westraven, 
Pollenseveen. 
 1273 Teucrium scorodonia/ Valse salie   AA 
Nieuwe vindplaatsen bij Soerel en Vierhouten (tuin). 
 1289 Torilis japonica/ Heggedoornzaad 
Zuidwestelijk van de Knobbel kwam en komt volgens de Atlas van de Nederlandse Flora, deel 3, op 
de Noord-Veluwe niet voor. De vindplaats past bij de plaatsen langs fietspaden met aangevoerde 
grond en schelpen. 
 1295 Trientalis europaea/ Zevenster 
Wordt hier en daar weleens gevonden, maar is bepaald zeldzaam te noemen. Halverwege Gortel en 
Elspeet langs fietspad, samen met Dalkruid. 
 1300 Trifolium fragiferum/ Aardbeiklaver 
Langs plas aan de IJssel. 
 1392 Vulpia bromoides/ Eekhoorngras   R3 
Weer twee km-hokken met in totaal drie groeiplaatsen erbij. Beide binnen het Kroondomein. 
 1393 Vulpia myuros/ Gewoon langbaardgras 
Een familielid van de vorige. Eenmaal, ook binnen het Kroondomein. 
 
Egbert de Boer, december 1993. 



 
 
 
 
 
 De Bittere veldkers is net een Pinksterbloem, maar 
dan met zuiver witte bloemen. Binnenkort weer volop te zien 
op verschillende plaatsen langs het Apeldoorns Kanaal. 
 De Pinksterbloem is bij iedereen wel bekend. Hij 
behoort tot de kruisbloemenfamilie en binnen die familie tot 
het geslacht Veldkers. Dit geslacht kent in Nederland vijf 
soorten, namelijk Pinksterbloem (lichtpaars), Bittere 
veldkers, Kleine veldkers, Bosveldkers en Springzaadveldkers (alle vier wit). De laatste komt in onze 
omgeving (nog) niet voor. De andere vier wel. De Kleine veldkers is bij de meeste mensen bekend als 
een hardnekkig onkruid in de tuin, dat zich als een soort springzaad door de tuin verspreidt. De 
Bosveldkers lijkt er wel wat op, maar is in alle opzichten wat forser. Verder groeit de Kleine veldkers 
meer in pionierssituaties; de Bosveldkers daarentegen meer in vochtige loofbossen. De laatste is ook 
meer behaard.  
De Pinksterbloem is nog steeds een bekende weidebloem (of beter van de randen van weilanden). 
 Maar het zou gaan om de Bittere veldkers.   
De bloemen vertonen veel overeenkomst met die van de Pinksterbloem, maar ze zijn wit. Let vooral 
op de helmknoppen; die zijn roodpaars (en bij de Pinksterbloem geel). De bladeren zijn veervormig 
met twee tot vier paar zijblaadjes. Deze zijn min of meer rond en niet lijnvormig, zoals bij de 
Pinksterbloem. Ook is er geen wortelrozet. 
 Bittere veldkers is een plant van vochtige gebieden. We zullen hem dan ook moeten zoeken 
aan waterkanten en in brongebieden. In onze omgeving heeft de plant zijn meest uitbundige 
verspreiding langs het Apeldoorns Kanaal, waar hij vaak samen voorkomt met de Dotterbloem. 
Vooral in de zone waar het riet weggemaaid is en vanwege het vroege voorjaar nog niet weer 
uitgegroeid. Maar ook is hij hier en daar wel eens een aan beek te vinden. 

Nog een waarschuwing:De Bittere veldkers 
wordt gemakkelijk verward met de Witte 
waterkers, die op ongeveer dezelfde plaatsen te 
vinden kan zijn. Het verschil is echter dat de 
helmknoppen van de Witte waterkers geel 
gekleurd zijn, tegenover roodpaars bij de Bittere 
veldkers. Ook is de stengel bij de Bittere 
veldkers met merg gevuld, tegenover de holle 
stengel bij de Witte waterkers. 
 Nog wat over de naam: bitter in de 
Nederlandse- en amara in de wetenschappelijke 
naam slaat op de scherpe smaak die de plant 
heeft. 
Dat de Bittere veldkers bezig is aan een gestage 
opmars zou wel eens iets te maken kunnen 
hebben met zijn voorkeur voor voedselrijke 
groei-plaat-sen. In ons gebied is dat nog niet echt 
te merken. Op het kaartje zijn de vindplaatsen tot 
nu toe aangegeven. Met grote kruisen de negen 
uur-hokken uit de Atlas van de Nederlandse 
Flora (1950-1980); met tien kleinere kruisjes 
mijn eigen waarnemingen (1989-1993).  
 Aanvullingen zal ik weer graag noteren! 
 
Egbert de Boer, Vlierstraat 6, 8171 BC Vaassen. 
Tel. 05788-72292. 

 

* 



 
 
 
 
 In alle soorten consumentenmarkten zijn Champignons zo royaal aanwezig, dat men 
gevoegelijk mag aannemen dat aan afname ervan geen gebrek is. Ze zien er ook aantrekkelijk uit: 
mollig, glanzend glad en proper - de blanke onschuld zelve. 
 En nu lazen we in een artikeltje van Natuur en Milieu (decemer 1993) dat hun voetjes 
gerekend dienen te worden tot chemisch afval.  
Het betreft hier -  zij uitdrukkelijk gezegd - de champignons uit de gangbare landbouw. Die bevatten 
een teveel van het schimmelwerend middel prochloraz, zoals blijkt uit een onderzoek van het Milieu-
laboratorium Laurense in Lier. In de helft van de onderzochte monsters werd meer dan de wettelijk 
toelaatbare hoeveelheid prochloraz aangetroffen. 
 De vervuiling zit met name in de aarde die tussen de wortels van de paddestoel zit. De voetjes 
zelf zijn schoner. De teelaarde, die onder de naam champost verhandeld wordt, is soms tot tienmaal 
boven de chemische afvalgrens vervuild met prochloraz. 
  In Nederland zijn ongeveer achthonderd champignonkwekerijen. Uit een steekproef in de 
provin-cie Limburg is naar voren gekomen dat  minstens de helft van de kwekerijen aldaar dusdanig 
vervuilde grond had, dat sanering noodzakelijk bleek. Een kwart van de bedrijven heeft 
onaanvaardbare doses dioxine in de bodem, vrijwel zeker veroorzaakt door prochloraz en 
pentachloorfenol, bestrijdings-middelen die sporen dioxine bevatten. 
 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileuhygiene is bezig met een onderzoek naar 
resten prochloraz in "onze consumptiechampignons".  
Een medewerker van het Landelijk Milieu Overleg - Anton Nigten - vindt het een zeer ernstige zaak::  
"In de champignonteelt wordt per hectare dertig keer zoveel bestrijdingsmiddel gebruikt als in de 
aardappelteelt. Het wordt hoog tijd dat de kwekerijen en masse overschakelen op biologische teelt." 

En wij zijn het daar roerend mee eens. 
         Red. 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon  Ans Voest, 
   Krugerstraat 165,  8172 BJ  Vaassen, 
   Postbus 145,  8160 AC  Epe, 
   Tel. 05788 - 76504. 
U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens het schema in 
de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Ans ingeleverd te hebben. 
 
ZOOGDIERENWERKGROEP 
Contactpersoon  Frans Bosch, 
   Eikelkamp 65,  8162 ZK  Epe. 
   Tel. 05780 - 20313. 
Als U belangstelling voor zoogdieren heeft en graag een steentje bijdraagt in de kennis omtrent de aanwezigheid 
en de verspreiding van deze dieren, kunt U contact opnemen met Frans. 
 
VOGELWERKGROEP 
Contactpersoon  Harry van Diepen, 
   Troelstrastraat 2,  8161 DS Epe. 
   Tel. 05780 - 15114. 
Wilt U informatie over de vogelwerkgroep, dan kunt U bij Harry terecht. 
 
FLORON 
Contactpersoon  Henk Menke, 
   Schotakker 38,  8162 JE  Epe. 
   Tel. 05780 - 13010. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Indien U mee wilt werken 
aan dit project, richt U zich dan tot Henk. 
 
PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon  Mariet van Gelder, 
   Sprengenweg 5,  8181 NM  Heerde. 
   Tel. 05782 - 3024. 
Voelt U zich aangesproken door alles wat om U heen groeit en bloeit en lijkt het U leuk alles op naam te brengen, 
neemt U dan contact op met Mariet. 
 
PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen:  Micky Haselhoff-Marsman,        of Daphne Dikkers, 
   Belvédèreweg 3,  8161 AW  Epe.    Belvédèreweg 11, 8161 AW Epe. 
   Tel. 05780 - 21410,  Tel. 05780 - 12680. 
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep en/of eventueel deelname daaraan, kunt U  Daphne of 
Mick bellen. 
 
INSEKTENWERKGROEP 
Contactpersoon  Agnès Herweijer-Smit, 
   Pelzerpark 3,  8162 GA,  Epe. 
   Tel. 05780 - 13703. 
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en deze aan de Vlinderstichting door te geven, of neemt U 
graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten om insekten te bestuderen, dan wordt het tijd om contact op 
te nemen met Agnès. 
 
WERKGROEP VISSEN-AMFIBIEËN-REPTIELEN  
Een vooralsnog kleine groep, die nog niet zo lang geleden is opgericht. Minstens net zo boeiend als enige andere 
werkgroep en uitbreiding van het ledenbestand is zeer welkom. Alle bijzonderheden kunt U vernemen van: 
   Harry van Diepen, 
   Troelstrastraat 2,  8161 DS Epe, 
   Tel. 05780 - 15114. 
 
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon  Ans Voest 
   Krugerstraat 165, 8172 BJ  Vaassen, 
   Postbus 145, 8160 AC  Epe. 
   Tel. 05788 - 76504. 
Heeft U interesse en energie en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van een stukje land 
waar de Natuurbeschermingscommissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of met zaken die de natuurbe-
scherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op met Bert. Misschien krijgt U nog 
wel meer dingen te horen waarmee U zich nuttig kunt maken. 



REDACTIE NATUURKLANKEN 
Agnès Herweijer-Smit Pelzerpark 3,     8162 GA   Epe  Tel. 05780 - 13703 
Inecka Stuve De Rolders 5,     8191 KH  Wapenveld Tel. 05782 -   2830 
Idske Mulder  Norelholtweg 9,    8161 NA   Epe  Tel. 05780 - 20640 
Wim Bijlsma Ballastputweg 9,     8162 EN   Epe  Tel. 05780 - 14482  
Hilary Jellema-Brazier Mussenkampweg 1, 8181 PJ   Heerde  Tel. 05782 -   4762  
Micky Haselhoff-Marsman Belvédèreweg 3,   8161 AW  Epe  Tel. 05780 - 21410 
 
Ans Voest Postbus 145,    8160 AC   Epe  Tel. 05788 - 76504 
NBC en Waarnemingen 
 
BESTUUR 
Voorzitter  Marianne Faber    Tel. 05780 - 27167 
   Officiersweg 127, 8162 NR  Epe   
Secretaris  Wim Bijlsma     Tel. 05780 - 14482 
   Ballastputweg 9,  8162 EN  Epe 
Postadres  Postbus 81  8160 AB  Epe 
Penningmeester + Idske Mulder     Tel. 05780 - 20640 
ledenadministratie Norelholtweg 9, 8161 NA  Epe 
Leden   Lous Heine     Tel. 05788 - 76628 
   Berkenoord 68, 8172 AW  Vaassen   
   Erik Murris     Tel. 05788 - 75823 
   Hoveniersstraat 14, 8171 AB  Vaassen 
 
CONTRIBUTIE 
   Leden  f. 37,50 per jaar - huisgenootleden  f. 12,50 per jaar. 
   Rekening van de penningmeester :  
     Postbank  989945 
   t.n.v. penningmeester KNNV afdeling Epe/Heerde 
 
 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 NOVEMBER VAN HET LOPENDE 
LIDMAATSCHAPSJAAR 

Adreswijzigingen en alle wijzigingen betreffende het lidmaatschap doorgeven aan de penningmeester. 
 
Tekenwerk Agnès Herweijer-Smit, Els Koopmans-Grommé, Inecka Stuve, Ans Voest,  
  Micky Haselhoff-Marsman. 
Typewerk Ans Voest. Micky Haselhoff-Marsman  
Lay-out  Redactie 
Druk  Roel Pannekoek. 
Voorblad Frans Bosch en "Voorjaarscrocus, gele lisch en keizerskroon"; tekening van Johan 
  Briedé uit: Ons eigen Tijdschrift" van januari 1928. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

T O E L I C H T I N G 
 

Op de achterzijde van dit blad treft U een lijst aan van Nederlandse dagvlinders en hun codes. De 
onder-streepte soorten komen of kwamen hier voor. Als U bij het invullen van het 
waarnemingenformulier deze lijst bij de hand houdt, kan dat het werk aanzienlijk vergemakkelijken. 
 

Wellicht ten overvloede nog een handleidinkje voor het invullen van het 
waarnemingenformulier:  

 
Bij  Genus = eerste vier letters van het geslacht, b.v. voor een Atalanta   VANE(ssa)  
Bij  Soort = eerste vier letters van soort, in dit geval    ATAL(anta),  
         dus:  VANEATAL 

 
Let op!  Het invullen van de datum gaat een beetje anders dan wij gewend zijn.  
  5 mei 1994 wordt geschreven: 1994|05|06. 
 
  Vult U de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk in. 
 
  Als U de X en Y coördinaten zelf wilt invullen - wat niet hoeft - kunt U hiervoor een 
  copie van de desbetreffende kaart plus instructie opvragen bij Els Koopmans  
  (Bongerdplein 1, Epe, tel. 05780 - 12083). 
 
  Treft U van een vlindersoort b.v. twee exemplaren aan, dan vult U in 002. 
 
  Eventueel kan het geslacht ingevuld worden (zie SG instructie bovenaan).  
 
Met de rest van het formulier hoeft U niets te doen, behalve opsturen, als de tijd daar is. 

 
SUCCES! 



 
 
 
 
 Op zaterdag 7 mei a.s. komt de "Groene Keuken" in Vaassen te staan en wel bij de 
kringloopwinkel van de Stilema, van 10.00 - 16.00 uur. 

Stilema houdt die dag "open huis" en zal de nieuwe glasophaalwagen demonstreren. 
Ook de "Groene Verenigingen" uit de gemeente Epe zullen op deze dag acte de présence geven.  
• Er komen kramen van biologisch dynamisch geteelde groente en fruit en van minder 

vervuilende wasmiddelen. 
• De werkgroep Ontwikkeling Samenwerking heeft een kraam om schoon water in de hele wereld 

te propageren. 
• De Veluwse Afval Recycling (VAR) staat er met zakjes compost. 
• De plattelandsvrouwen willen de aandacht vestigen op overmatig medicijngebruik; op wat er 

gebeurt met niet gebruikte medicijnen, wat dat kost, enz. enz. enz. 
• De Vereniging Milieuzorg zal een fietsroute westelijk van Emst beschrijven, van Epe naar 

Vaassen, waarin milieuproblematiek aan de orde wordt gesteld. 
• Wij, als KNNV, beschrijven de terugweg via het gebied ten oosten van Emst. Daarbij wordt de 

nadruk op de natuur gelegd.  
 Tevens zullen wij een quiz van tuinkruiden verzorgen  

(Wie wil er nog meehelpen met een van beide onderwerpen?) 
  
 Er zal flink wat propaganda gemaakt worden en het zou leuk zijn als er een grote opkomst van 

fietsende  KNNV-ers aanwezig was.  
 



 
 
 Om onze kennis op insektengebied wat te vergroten houden we weer enkele excursies. Het is 
ook voor niet-leden van de groep mogelijk om mee te gaan. Het is wel raadzaam even contact op te 
nemen met Agnès Herweijer (zie achterin dit blad). Het weer kan namelijk roet in het eten gooien. 
 Het blijkt telkens weer dat je van elkaar tijdens zulke "velduren" veel leert. Neem zo mogelijk 
een insektenboekje, wat potjes, een loupe en een gewone veldkijker mee.  
Er wordt veel aandacht besteed aan hommels. 

"Het formulier" 
 Er bevindt zich in dit nummer voor wie daar interesse voor heeft een vlindernotatieformulier 
en een toelichting daarbij. Wie zo'n formulier wil gebruiken raden we aan er een aantal copieën van te 
maken alvorens met invullen te beginnen. Het handigste is het, wanneer aantekeningen eerst in een 
gewoon notitieboekje gemaakt worden en pas later overgebracht op het formulier. Het blijkt dan 
helemaal niet zo moeilijk te zijn als het lijkt. 

Doet U mee? 
         Els Koopmans-Grommé. 
 

EXTRA AANDACHT !! 
Willen alle vlinderminnaars extra aandacht schenken aan het voorkomen van de onderstaande 
vlindersoorten? 
  Groot geaderd witje  (misschien gezien Rauwenhofweg Epe in 1993). 
  Boswitje   (misschien gezien Kloosterbos Wapenveld in 1993). 
  Kleine IJsvogelvlinder  (misschien gezien visvijvers Vaassen, etc. in 1993). 
  Hooibeestje   (gaat achteruit). 
 
      |Kommavlinder (heidegebieden) 
      |Aardbeivlinder (heidegebieden, vochtig). 
  De in 1993 ontbrekende  |Gele luzernevlinder (trekvlinder). 
  soorten waren   |Bruine vuurvlinder (hooiland) 
      |Rouwmantel 
      |Kleine parelmoervlinder 
 
         De Insektenwerkgroep. 



 WIJ WILLEN GRAAG DE KOPIJ VOOR DE 
VOLGENDE NATUURKLANKEN  

UITERLIJK 14 MEI 
BINNEN HEBBEN.  

 
IN VERBAND MET PINKSTEREN EN DE 
DAARBIJ BEHORENDE VAKANTIE GELDT 
DEZE INZENDDATUM DITMAAL OOK VOOR 
DE WAARNEMINGEN. 

DANK VOOR UW MEDEWERKING.  



 
 
 
 

Wat is een klappersteen? 
 De lezer zal nu denken dat het raadsel van de oorsprong en ontstaanswijze van 
Adelaarsstenen reeds lang door geologen of mineralogen ontsluierd is. Een aantal hypotheses is de 
geologische literatuur ingegaan zonder dat er serieus onderzoek aan ten grondslag lag. Dit is 
merkwaardig te noemen, omdat de stenen toch op vele plaatsen van de wereld te vinden zijn. 
Pas recent onderzoek (Van der Burg, 1969) bracht de zeer interessante vormingswijze aan het licht, 
terwijl tevens de onhoudbaarheid van de bestaande hypotheses werd aangetoond. Het bespreken van 
deze laatste zou te ver voeren. Daarom volgt hier slechts een beschrijving van de ontstaanswijze, zoals 
ze uit bedoeld onderzoek afgeleid kon worden: 
 Adelaarsstenen of klapperstenen, zoals ze in de geologische literatuur heten, worden gevormd 
uit sideriet (FE CO3)-knollen of -concreties (zie afbeelding) in zand- en 
grindlagen boven de grondwaterspiegel, indien er voldoende water en zuurstof 
aanwezig is en geen reducerend werkende flora van bodembacteriën. 
De vorming vindt in twee fasen plaats: een eerste fase waarbij de siderietknollen 
gevormd worden en een tweede fase waarbij ze in Adelaarsstenen veranderen. 
Fase I. Sideriet is een groenachtig grijs mineraal, dat zelden in mooie kristallen 
voorkomt. Het wordt in de vorm van min of meer ronde knollen afgezet in 
kleilagen onder moerassen en meren. 
Onder invloed van rottingsbacteriën die alle ijzerverbindingen reduceren en het 
bij de rotting en ademhaling van plantenwortels gevormde koolzuur, ontstaat een 
oplossing van ijzerbicarbonaat. Deze dringt langzaam in de kleilagen door. 
Daarbij verliest het weer een deel van het koolzuur, vooral op plaatsen waar de 
zuurgraad van de klei wat lager is. Het onoplosbare sideriet zet zich als knollen in 
de klei af. 
Fase 2. De omzetting in Adelaarsstenen kan in de klei echter niet plaatsvinden. 
De knollen zijn daar geheel afgesloten van zuurstoftoevoer en deze is voor de 
gedaanteverandering onontbeerlijk. Ze zijn dan ook op een gegeven ogenblik uit 
de klei tevoorschijn gekomen en daarna in zand en grindlagen gedeponeerd. Voor 
de exemplaren die zich in de bodem van N.W.-Europa bevinden is de verklaring 
daarvan als volgt (Van der Burg, 1970): In het begin van het IJstijdvak 
(Pleistoceen) bevonden zich in de stroomgebieden van Maas, Rijn, Elbe en andere 
rivieren vele moerassen en meren. In de kleilagen onder deze meren en moerassen 
hadden zich siderietknollen gevormd. Doordat het steeds kouder werd en het ijs 
zich aan de polen van de aarde steeds hoger opstapelde, zakte de zeespiegel vele tientallen meters. Het 
"verhang" van de rivieren werd groter en de erosie nam in sterke mate toe. De kleilagen spoelden weg 
de zee in, alleen de zware siderietknollen rolden met zand en grind mee naar de rivierdeltagebieden, 
waar ze tot rust kwamen. Voor een deel werden ze ook door ijsschotsen in de korte zomers de rivieren 
afgevoerd. Tenslotte schoven geweldige gletsjers vanuit het noorden over grote delen van Europa 
heen. Bijzonder gunstige omstandigheden voor de omzetting van de siderietknollen in aetites 
ontstonden nu, toen aan het einde van wat men het Risz glaciaal noemt, de landijs-gletsjers zich weer 
terugtrokken en kale, plantenloze vlakten achterlieten. Door de afwezigheid van een plantendek en 

reducerende bodembacteriën werd er ook 
geen koolzuur gevormd dat de knollen 
weer zou kunnen oplossen. Het 
scheikundig proces van de 
gedaanteverwis-seling gaat nu beginnen. 
Het is weerge-geven door middel van een 
reactieverge-lijking: Bij nadere 
beschouwing blijkt dat de hele 
verandering als een cyclus verloopt. De 

 

 



cyclus wordt op gang gehouden door de zuurstof uit de bodematmosfeer. Voor de start van het proces 
is een heel klein beetje koolzuur nodig, en dat is in de lucht altijd wel aanwezig. Aan de buitenzijde 
van de steen werkt het op de sideriet in en er wordt oplosbaar ijzerbicarbonaat gevormd 
(reactievergelijking I). Zuurstof oxydeert dit onmiddellijk tot ijzeroxyde-hydraat, roest zou men 
kunnen zeggen (reactie-vergelijking II en III). Er vindt dus oxydatie plaats (Fe2+→ Fe3+). Van belang 
voor de voortgang van het proces is dat bij deze reactie tweemaal zoveel koolzuur vrijkomt als nodig 
was om de sideriet in oplossing te brengen. Bij aanwezigheid van voldoende water lost dit koolzuur 
opnieuw sideriet op. Zo vormt zich een oxydekorst die steeds dikker wordt en de siderietknol wordt 
steeds kleiner. Nu is het zo dat het mineraal dat gevormd wordt een kleiner volumen inneemt dan het 
minderaal, sideriet, waaruit het is ontstaan. Omdat het proces aan de buitenzijde begint en het 
uitwendig volumen van de steen dus niet verandert, moet er bij voortgang van de omzetting een 
ruimte onstaan tussen korst en kern, die steeds groter wordt. Ze is gevuld met water, koolzuur en 
ijzerbicarbonaat. Elk molecuul 
zuurstof dat door de poreuze korst 
naar binnen dringt, oxydeert direct 
vier moleculen ijzerbicarbonaat tot 
twee moleculen ijzeroxydehydraat, 
dat zich tegen de binnenwand van de 
korst afzet. Koolzuur komt vrij, dat 
op-nieuw sideriet oplost, enz.  
Tenslotte is alle sideriet opgelost en 
omgezet tegen de binnenwand van de 
aetites. In de overgebleven centrale 
holte blijft wat zacht aardachtig ma-
teriaal achter, dat niet oplosbaar was 
in koolzuurhoudend water. Dit zijn 
kleibestanddelen die tijdens de vor-
ming van de oorspronkelijke sideriet-knol werden ingesloten! Hoe rustiger en regelmatiger het gehele 
proces verloopt, des te fraaier de Adelaarssteen die wordt gevormd. Ontbreekt af en toe voldoende 
water, dan kan de zuurstof diep onder de korst vrij toetreden en ontstaat er geen centrale holte, maar 
een groot aantal kleinere. De steen rammelt dan niet. 
`We zien dus, om in termen van de oude geneesheren te spreken, dat uit de siderietknol eerst een 
"Mannelijke Adelaarssteen" gevormd wordt, die daarna verandert in een "vrouwelijke Adelaarssteen" 
(zie tekening). 
 Hoewel de oude verhalen over de herkomst van de aetites boeiend zijn, blijkt toch dat de 
werkelijke ontstaanswijze bepaald niet minder interessant is. 
 
       Overgenomen uit het tijdschrift van Organon 
(        (zie vorige Natuurklanken). 
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 Zaterdag 18 december werd er voor de tweede keer geknot bij ons op "Waterland". Het was 
een grijze dag en dat wilde niet echt veranderen, in de loop van de dag. Maar ja, je kan in december 
niet alles van het weer verlangen! Het bleef wel droog gelukkig en dat was, na alle regen, al heel wat.  
 Er werd 's ochtends weer om ongeveer half tien begonnen en het was leuk om enkele bekende 
gezichten van de vorige "knotdag" terug te zien! 
Tot de middagpauze was er niet zo'n grote groep knotters, maar er werd hard en gestaag doorgewerkt, 
met veel energie en enthousiasme. Aan het eind van de ochtend werd de ploeg uitgebreid met nog vier 
man, waarmee tegelijkertijd nog twee motorzagen arriveerden om het grove werk te doen.  
Om ongeveer één uur kwam de hele ploeg binnen voor soep en broodjes. Els Koopmans, U allen 
welbekend, had 's ochtends "keukendienst" gedaan en broodjes belegd en krentenbollen gesmeerd in 
plaats van te helpen met het knotten. En samen met José Mens, een vriendin van ons, had 
ondergetekende met deze "keukenstaf" de verzorging van de inwendige knotter als taak. Na de 
middag-pauze kon de "keukenstaf" gelukkig toch ook nog meehelpen met het knotten! 
 Er werd 's middags heel hard doorgewerkt en er werden zelfs nog een paar bomen bij de poel 
geknot. Om ongeveer vier uur was het hele karwei gedaan, de hele weg geknot, plus nog de paar 
bomen bij de poel! 
 Er werd toen met thee en later Bisschopswijn rond de tafel nagepraat tot iedereen moe en, 
naar wij hopen, voldaan naar huis ging. 
Wij hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad, waar we nog vaak over napraten! Ik wil dan ook 
iedereen die heeft meegeholpen heel hartelijk danken voor hun hulp en plezierige aanwezigheid op 18 
december! Natuurlijk ook namens mijn man Frans, die dolblij is dat al die bomen nu zijn geknot! 
Het hout ligt inmiddels gezaagd en gekloofd in het houthok en alle takken zijn versnipperd. Er ligt nu 
alleen op het voorerf nog een grote berg snippers, maar die vindt zijn weg (letterlijk) nog wel op de 
paadjes en tussen de struiken in de tuin. 
 We hebben ook een houtmijt gemaakt in de wei bij de poel, waar allerlei dieren een toevlucht 
kunnen gaan zoeken en we hebben wat stammen bij de rand van de poel gelegd als plekje om op en 
tussen te zitten voor padden en kikkers. 

Nogmals HARTELIJK DANK allemaal en misschien tot ziens! 



 
 
 
 De overwinteringsgebieden van de westelijke populatie van de Kraanvogel bevinden ich in de 
Extramadura en Andalusië in Spanje, en de aangrenzende gebieden in Portugal. Ze voeden zich daar 
o.a. met eikels van de Kurkeik.  
 Het aantal vogels dat hier hier overwintert bedraagt ruim twintigduizend. Een paar honderd vogels 
overwinteren in Noord-Afrika, o.a. in Marokko. Er is ook een aantal vogels dat de Pyreneeën niet 
overtrekt en in Frankrijk overwintert. Een en ander is afhankelijk van het voedselaanbod en de 
weersomstandigheden.  
Er zijn ook een paar tussenstations waar de omstandigheden voor de Kraanvogels bijzonder gunstig 
zijn. In Frankrijk is dat de omgeving van Lac du Der-Chantecoq en  Lac de Forêt d'Orient. Op de 
omliggende akkers vinden ze voldoende voedsel en rust. In het ondiepe water van de meren kunnen ze 
veilig overnachten. Eind februari/begin maart zijn daar soms grote groepen Kranen aanwezig. Dit jaar 
zaten er begin maart tussen de vijftien- en twintigduizend. Tijdens de najaarstrek, vanaf midden 
november tot in december, zitten er ook weer grote groepen. Een klein aantal overwintert er. 
 In het noord-oosten van Duitsland in Mecklenburg-Vorpommern en op het eiland Rügen ligt 
een tussenstation waar vrijwel de gehele Westeuropese populatie samenkomt. In het voorjaar al vanaf 
eind februari/begin maart, tot begin april zijn er zeer grote groepen Kraanvogels aanwezig. Ze trekken 
dan vrij snel door naar de broedgebieden in Polen en Scandinavië, waar de meeste vogels broeden.  
Op Rügen broeden enkele paren.  
In de broedgebieden komen ze eerst ook weer samen in grote groepen met veel baltsgedans en -
geroep. 
Het broeden en het verzorgen van de jongen neemt vervolgens zo'n honderd dagen in beslag.  
Daarna komen de Kraanvogelfamilies weer bij elkaar in grote groepen op speciale plaatsen, o.a. op 
Öland. Van september af zijn ze weer op Rügen te vinden. Ze nemen dan wat meer de tijd en 
afhankelijk van het voedselaanbod en het begin van de winter zijn er tot begin/midden novemer zeer 
grote aantallen te zien. We denken twintig- tot dertigduizend stuks te hebben waargenomen. Sommige 
vogelaars en kundige tellers schatten het aantal vogels wel op vijftigduizend.  
 Het zien en horen van een kleine groep Kraanvogels bezorgt menig vogelaar al kippevel. Bij 
zulke massa's van deze schitterende vogels ga je volledig uit je bol. 
 De omstandigheden voor de Kraanvogels in dit gebied zijn zo ideaal door de aanwezigheid 
van uitgestrekte akkers, weide en moerassen als fourageergebied, in combinatie met een uitgestrekt 
gebied van ondiepe kustmeren (Bodden) als veilig overnachtingsgebied. Dit kustgebied is het 
Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. 
  Tijdens de slaaptrek en 's morgens vroeg bij de ochtendtrek zijn de Kraanvogels op 
een aantal bekende punten goed waar te nemen. Vooral de ochtendtrek is spectaculair. Overdag 
kunnen de vogels na enig gezoek en een beetje geluk waargenomen worden op de akkers in de wijde 
omgeving. 
 
          Harry van Diepen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUUR EN DE POLITIEK 
 
 Het valt aan te nemen dat er KNNV-leden zijn die vinden dat de KNNV zich niet met politiek 
moet bemoeien. Dat is wel jammer en ook niet erg realistisch. Vooral op gemeentelijk en provinciaal 
gebied worden heel veel beslissingen door "de politiek", d.w.z. de gemeenteraad genomen, die 
gevolgen hebben voor de natuur, zowel direct als indirect. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan wijzigingen van bestemmingsplannen, waarbij in natuur- of in land-
bouwgebieden het beheer veranderd moet worden. Men gaat dan bijvoorbeeld bepaalde voorschriften 
of bestemmingen veranderen, die voor die plannen gaan gelden. Het Wisselse Veen is zo'n voorbeeld. 
 Een ander voorbeeld: Het beheers- en onderhoudsplan Verloren Beek, opgemaakt door het 
Waterschap Noord-Oost Veluwe. U weet wel, die club waarvan U dacht dat hij zich met 
dijkonderhoud bezighoudt. Dat was ook zo, totdat ongeveer tien jaar geleden Provinciale Staten 
besloot om een heel groot stuk van de gemeente Epe en Heerde - geen poldergebied zijnde - gewoon 
in te lijven bij het Waterschapsgebied. Handig voor de bestuurders, want nu moeten ineens veel meer 
mensen water-schapslasten betalen. Met dat extra geld kan veel meer onderhoud worden gedaan aan 
"watergangen", d.w.z. aan allerlei sloten, kanalen en in ons gebied ook beken, en dat hoeft de 
Provincie niet meer te betalen. 
 Bij de bijeenkomst waarbij dit beekplan werd toegelicht bleek dat het Waterschap al heel wat 
heeft geleerd over het verschil tussen een Veluwse spreng en een poldersloot. Met de inspraak van de 
Bekenstichting is er best een redelijk plan uit de bus gekomen. 
 Alleen het idee dat de landbouwbelangen in de polder nogal voorop staan heeft men voor het 
gebied van de Verloren Beek niet los kunnen laten. Boeren houden niet van natte voeten en willen 
graag steeds vroeger met steeds zwaardere machines op het land kunnen.  
Dat er inmiddels landelijk en provinciaal is geconstateerd dat Nederland sterk verdroogt en dat het 
beleid nu gericht moet zijn op het terugdringen van de verdroging, is even vervelend. 
 In het beekplan Verloren Beek wordt nog steeds geprobeerd het beekwater sneller af te 
voeren. Er wordt een nieuwe sloot gegraven tussen twee beken en duikers moeten vergroot worden 
om dit te bereiken. 
 Als "wij", dat wil zeggen de inwoners van Epe, maar zeker ook leden van de KNNV, willen 
dat er iets aan het verminderen van verdroging wordt gedaan, dan moet er wel gereageerd worden. De 
politiek, in dit geval Provincie, beslist straks over dit onderhoudsplan. 
Bijna was Milieuzorg te laat om te reageren, maar met wat improviseren lukte het nog net.  

Ook iets voor de KNNV volgende keer? Samen? 
 Politiek is niet leuk, maar je kunt er als gemotiveerd natuur- of milieumens  niet omheen 

Of accepteer je dat alles op dit gebied over ons, maar zonder ons wordt beslist? 



 
 
 
     
  Mevrouw H. Bagerman,  Mevrouw E.J. van Dongen-van Leeuwen. 
  Beatrixweg 20,   Prinses Irenelaan 24, 
  8181 LE  Heerde (Hoorn). 8091 AT  Wezep. 
 
  De Heer A. Broekman,  De Heer J.H. Kuyper, 
  Berkenoord 99,   Omloop 18, 
  8172 AR  Vaassen.  8081 VD  Elburg. 
 
  Gerrit Jan van Dijk,  José Plat (huisgen.lidm./Gerard Plat), 
  Stationsstraat 44a,  Kuntzestraat 62, 
  8161 CS  Epe.   8071 KV  Nunspeet. 



 
 
 

 
Gezocht:  Oliekevers 

 
Theo Peeters 

Nationaal Natuurhistorisch Museum 
Antwoordnummer 10430, 2300 WB  Leiden. 

 
 In april en mei zou je ze kunnen aantreffen, de volwassen exemplaren der Oliekevers of 
Meiwormen. Veel mensen kennen ze nog van vroeger, maar wie ziet ze tegenwoordig nog?  
 Oliekevers danken hun naam aan de gewoonte bij verstoring een gele vloeistof af te scheiden 
uit gewrichten en achterlijf.  
De larven van deze kevers ontwikkelen zich in nesten van solitaire bijen. De gastheren van de meeste 
inlandse Oliekevers zijn nauwelijks bekend en het aantal recente waarnemingen van deze opvallende 
kevers in Nederland lijkt gering. 
Via deze oproep hopen we onder andere een beter overzicht te krijgen van de recente verspreiding van 
deze karakteristieke kevers in Nederland. Wie Oliekevers heeft gezien, gefotografeerd of verzameld, 
verzoeken we ons op de hoogte te stellen van vindplaats en datum. Ook andere wetenswaardigheden 
met betrekking tot Oliekevers zijn welkom. Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking. 
 Na de eerste oproep, die verscheen in ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN van april dit jaar 
(1993, red.)  druppelen de eerste reacties binnen. Mocht U ook beschikken over collectiegegevens dan 
wel recente waarnemingen van leden van deze keverfamilie, dan zouden we dat uiteraard graag 
vernemen. Ook andere wetenswaardigheden over Meloidae of ondersteuning bij de hierboven 
vermelde plannen zijn welkom. 
Post met betrekking tot het bovenstaande kunt U kosteloos versturen naar het hier vermelde 
antwoordnummer. Rest ons te hopen op een vruchtbare meimaand. 

Onderstaand artikel namen wij over uit het maartnummer 1993 
van "Veelpoot", het blad van de Landelijke Insektenwerk-
groep van de KNNV. 



 
 
 
 Al van 28 november 1993 af had ik in de buurt van "de brug" bij Hoorn in de gemeente 
Heerde  
één- en soms enkele Ooievaars waargenomen. Eén ervan was zeer honkvast en bleef continu aanwezig 
in de buurtschap. En toen op 11 januari 1994 opnieuw een tweede Ooievaar werd waargenomen, 
stond het besluit vast: Er moest een ooievaarsnest gebouwd worden. 
 Maar toen kwam de vraag  HOE ORGANISEER JE ZOIETS? 
Eerst heb ik raad gevraagd aan Adrie Hottinga in Vorchten. Ik vroeg hem of het iedereen zomaar 
toegestaan was een ooievaarsnest op zijn land te plaatsen. Volgens Adrie was dat zeker toegestaan. 
Op mijn vraag of er ook al herintroductie-programma's vanuit de Ooievaarscentra op stapel stonden, 
wist hij te vertellen, dat dit voorzover hij wist niet het geval was. En mocht er toch ergens op beperkte 
schaal herintroductie plaats vinden, dan zou een eventueel nest in Hoorn hieraan geen afbreuk doen, 
of het programma verstoren. 
 Dit was voor mij een aardige opsteker om verantwoord en met een gerust hart een 
ooievaarsnest op te zetten. Ik realiseerde mij ook meteen, dat het niet zo makkelijk zou gaan als het 
hier is neergeschreven. en eerste drong zich de vraag op:  HOE BOUW JE ZO'N NEST? 
 Opnieuw Adrie gebeld. Die kwam met het grandioze voorstel, dat hij via Vogelbescherming 
voor een bouwtekening zou zorgen. Zo, dat was alweer een zorg minder en het enthousiasme steeg. 
Doch het zakte meteen weer een heel eind, toen Adrie ging uitleggen hoeveel werk er in dit bouwen 
zat. Hij sprak uit eigen ervaring, want een jaar eerder had Staatsbosbeheer Nunspeet een 
Ooievaarsnest op het landgoed van Commissaris der Koningin  Jan Terlouw in Twello gebouwd. Hij 
waarschuwde dat voor het project héél veel wilgenhout nodig zou zijn en tijdens het bouwen ook heel 
veel helpers. Maar om het enthousiasme in stand te houden beloofde hij een ca. veertien meter hoge 
steunpaal te leveren, via Staatsbosbeheer . Na deze twee toezeggingen - een tekening en een steunpaal 
- was mijn geestdrift weer op peil. 
 Nu moet men weten dat de buurt "de brug" een hechte samenwerking kent, vooral bij het 
organiseren van feesten en festiviteiten, maar het bouwen van een ooievaarsnest is natuurlijk wat 
anders. Toch, na een aantal telefoontjes werd nog dezelfde avond een bijeenkomst bij ons thuis aan de 
Brandweg belegd. Hier werden de problemen besproken en oplossingen aangedragen en aan het eind 
van de avond was iedereen bijzonder enthousiast. Er werd afgesproken direct de eerstvolgende 
zaterdag, 15 januari 1994, te beginnen met de bouw van het nest. 
 's Zaterdagsmorgens om negen uur hadden zich negen personen verzameld. Er werden twee 
ploegen geformeerd. Eén ploeg, drie personen, belastte zich met de constructie van de bodem van het 
nest. Hiervoor werden metalen hoekijzers gebruikt. Deze werden in een vierkant gelast, met daar 
bovenop betongaas, 10 x 10 en ∅ 10 mm. Aan de hoekijzers werden vier draagsteunen gelast die met 
bouten schuin tegen de steunpaal aangedraaid konden worden. Hierdoor kon het nest niet meer 
kantelen. 
Onder het nest, precies in het midden, heeft men een metalen koker gelast. Deze koker werd bovenop 
de steunpaal geplaatst en belette het nest heen en weer over de steunpaal te schuiven. 
 De tweede ploeg, zes personen, belastte zich met het kappen van hout, nodig voor de bouw 
van het nest. Het beste kan hiervoor wilgehout worden gebruikt en wel de twijgen, die twee tot vier 
jaar oud zijn, van Knotwilgen. De ploeg ging op zoek naar deze speciale twijgen. Gelukkig zijn deze 
in de omgeving van Hoorn nog volop te vinden. Drie wilgen met brede knot werden van de twijgen 
ontdaan; het dikkere hout werd eruit gezaagd en dat mocht de eigenaar houden. Twee grote wagens 
met dun hout en twijgen werden meegenomen 
 Ondertussen was het middag geworden en iedereen ging thuis eten. Na het eten kon worden 
begonnen met de bouw van het nest. De eerste ploeg was namelijk klaar met de constructie van de 
bodem voor het nest.  
Deze metalen bodem werd op twee schragen geplaatst; zo kon je rechtop staan bij het bouwen. 
Eerst werd de bodem gelegd. Deze bestaat uit wilgestokken van ± zeventig centimeter lang en een 
diameter van drie tot vier centimeter. De stokken worden naast elkaar rondgelegd, zodat er een rond 
plateau van ± vier meter veertig doorsnee ontstaat. Dit plateau moet gestapeld ongeveer tien 
centimeter hoog zijn. 



 Al snel bleek dat we nog niet genoeg hout voor de bodem hadden. Met spoed werd door 
enkele mensen nog een wilg gezocht en van zijn twijgen ontdaan.  
Toen de bodem voldoende hoog was, werd deze met binddraad (roestvrij) aan de metalen bodem vast-
gebonden.  
 Ondertussen was het al avond geworden en om het enthousiasme niet te verliezen werd in 
overleg besloten om de komende week het eigenlijke nest 's avonds te bouwen. 
 Voor mij kwam toen de taak om contact te leggen met Henk Roke van Staatsbosbeheer en om 
een loonwerker te vinden, die met een kraan het nest rechtop kon zetten. 
Het eerste contact, dat met S.B.B., verliep heel goed. Afgesproken werd met Henk Roke, medewerker 
van het het "Zwolse Bos", om een rechte Douglasspar  van ± veertien meter hoogte om te zagen. De 
diameter aan de voet was ± zevenentwintig centimeter (onze grondboor was niet groter) en aan de top 
moest de buitendiameter niet meer zijn dan zetien centimeter. Dit was namelijk de binnendiameter 
van de koker die in het midden onder de metalen bodem was gelast. 
Afgesproken werd dat wij deze spar zaterdag 22 januari om half negen 's morgens zouden komen 
ophalen. 
 Het tweede contact, dat met een loonwerker uit de buurt, was moeilijker. In de eerste plaats 
zou er op zaterdag gewerkt moeten worden en in de tweede plaats moest het - als het even mogelijk 
was - gratis- dan wel tegen een kleine onkostenvergoeding geschieden. 
Om dit mogelijk te maken zocht ik eerst contact met de de media. De medewerking van die kant was 
ook al hartverwarmend, zowel bij de bouw als op zaterdag tijdens het plaatsen van het nest. 
Na publicatie van de bouw van het ooievaarsnest in de krant - met foto - wilde de loonwerker die ik 
benaderde spontaan en zonder vergoeding graag meewerken aan de plaatsing van het nest. Ik had nu 
bijna de organisatie rond.  
Van de plaatselijke houtzagerij mocht ik de bomenwagen lenen, nodig voor het transport van de lange 
steunpilaar.  

En toen was de organisatie rond. 
Volgens mij ontbrak er nog één ding: de veiligheid tijdens het transport. Hiervoor werd contact 
gezocht met de politieagent uit de buurt. Deze zou voor begeleiding zorgen, tijdens het het transport. 
En zo verliepen de werkzaamheden op die zaterdag de 22e januari vlekkeloos. 
 De media, zoals diverse kranten en ook de radio, schonken die dag veel aandacht aan het 
gebeuren. Dit resulteerde in veel bekijks tijdens het plaatsen. En 's middags tegen vier uur was de 
totale klus geklaard en er stond een prachtig, torenhoog ooievaarsnest, waar iedereen zeer tevreden 
over was. 
 En al strijkt er ook nooit een Ooievaar op het nest neer (wat niet te hopen is), dan nog zal 
iedere vrijwilliger met veel voldoening aan dit totaal gebeuren terugdenken. 
 
 Wisten jullie dat ook Ooievaars braakballen uitspugen? 
Tijdens de afgelopen vorstperiode heb ik een Ooievaar die nog steeds in de buurt van het nest 
verbleef, bijgevoerd met dode eendagskuikens. Deze werden graag gegeten - wel zevenentwintig stuks 
per dag, tijdens de strengste vorst. En van deze eendagskuikens nu werden de donsveren in stevige 
ballen uitgespuugd. De braakballen waren ± tien centimeter lang en hadden een diameter van 
ongeveer vier centimeter. Ik heb wel een stuk of zes van deze ballen gevonden. 
 
P.S. 
Nu, 7 maart 1994, verblijft er nog steeds een Ooievaar in de buurt van het nest en hopelijk voegt zich  
hier een tweede exemplaar bij, van de andere sekse. 

Dat zou de totale beloning betekenen. 
         Rudi Heideveld. 



 
 
 Na een korte rustperiode was het weer zo ver. 10 februari kwamen we met acht leden bij 
elkaar ten huize van de families Haselhoff, waar we zeer gastvrij ontvangen werden. 
 Els Koopmans en Gerard Plat begonnen maar gelijk de salontafel te stofferen met 
meegebrachte paddestoelen. Het was een "zooitje". Hiermee wilden ze ons duidelijk maken dat er in 
de winter ook nog heel wat te beleven valt op paddestoelengebied. 
 Vervolgens liet Gerard ons mooie dia's zien van zijn vondsten. Els voegde er aan het slot nog 
een paar aan toe. 
We willen er enkele van noemen. Omdat er geen aantekeningen zijn gemaakt, moet het een 
willekeurige greep uit de hoeveelheid zijn. 
 Parelstuifzwam  (Lycoperdon perlatum). 
Op de salontafel ligt een groepje oude stuifzwammen. Hoewel de "parels" verdwenen zijn, kunnen we 
toch zien dat we met een Parelstuifzwam te maken hebben, aan het karakteristieke netvormige patroon 
dat zichbaar blijft. 
 Coprinus. 
Veel soorten van dit geslacht verspreiden hun sporen op een ongewone manier. De plaatjes en de hoe 
vervloeien langzaam tot een zwarte "inkt", waarna de sporen met de regen wegspoelen.  
Het Hazepootje (Coprinus lagopus) is zo'n inktzwam. In jonge staat kegelvormig, bedekt met dik 
wollig velum. Groeit op houtsnippers. 
Er bestaat ook nog een Vals hazepootje (Copinus lagopides). Deze komt vooral voor op 
brandplekken of verkoold hout. 
 Witte kluifzwam  (Helvella crispa). 
De hoed is zeer variabel van vorm, maar altijd op een diep gegroefde steel geplaatst. De soortnaam 
"crispa" betekent gekruld. Komt in hoofdzaak langs boswegen voor. 
De Zwarte kluifzwam  (Helvella lacunosa) kan in een lichte vorm verschijnen, zodat hij dan lijkt op 
de witte, maar de hoed zit op een andere manier aan de steel: als gesoldeerd. 
 Koeieboleet  (Sulius bovinus) 
Hoe komt hij aan zijn naam? Groeit hij soms op koeieflatsen? Maar nee, hij groeit onder naaldhout en 
daar graast ander vee. De soortnaam "bovinus" betekent geschikt voor runderen. 
Eetbaar, maar het is beter eerst de slijmlaag te verwijderen. De kleur is roodbruin. 
 Elzeweerschijnzwam  (Inononus radiatus). 
Groeit dakpansgewijs op stammen van levende elzen. De hoed is geelbruin, vaak met bruine druppels. 
De poriën zijn bruin. Als het licht er zijdelings op alt, geeft dat een mooie zilverglans. 
 Fuligo septica  "Heksenboter". 
Verschijnt in de loop van haar vegetatieve ontwikkeling als een slijmerige massa, zonder een bepaalde 
vorm, in een mooie levendige kleur geel. Het is een Myxomyceet, een slijmzwam. Het zijn geen echte 
paddestoelen, maar ze vertegenwoordigen een stadium tussen plant en dier. Fuligo septica bestaat uit 
talrijke kernen en is tot lichte bewegingen in staat. Op een dia zagen we het als "gele 
heidebloempjes". Het leek wel of het tegen de takjes omhoog geklommen was. 
 Roodbruine slanke amaniet  (Amanita fulva). 
Een van de onschadelijke amanieten. Hoed roodbruin, met kenmerkende straalsgewijs verlopende 
groeven aan de rand. Steel relatief  lang, maar zonder ring; beurs roodbruin. 
Volgens Gerard de mooiste. 
 Leuk was ook nog de Gele parasolzwam, die elk jaar weer trouw tevoorschijn komt in een 
bloempot bij Els thuis. Hij lijkt niet afhankelijk van de potplant. Als het maar warm is. 
  Het was een gezellige, leerzame avond. 
         To Crum-Hendriks. 
         



 
 
 
 
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 PLANTENWERKGROEP) 
13 april Microscopieavond in Zwolle. 
 
zondag (ACTIVITEIT INSEKTENWERKGROEP)   
17/24 april Excursie rond graafbijtjes en -wespen o.l.v. Els Koopmans. 
 
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 8.30 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 (ACTIVITEIT ZOOGDIERENWERKGROEP) 
29 april Vleermuisexcursie op en rond het Kievitsveld. 
 
donderdag KORTE CURSUS WERKEN MET VOGELGELUIDEN 
 5 mei Dit is een "vingeroefening" in relatie met de excursie van 7 mei. Met behulp van 
 casettebandjes zal Wim van Waveren een voorproefje geven van wat we in het 
 Kievitsveld aan vogelgeluiden kunnen verwachten. Als er  voldoende belangstel- 
 ling is, bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de cursus. 
 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 ditmaal 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. 
 Eveneens  op deze dag 'ACTIE GROEN",  zie elders in dit blad. 
 
maandag (ACTIVITEIT VAN DE PLANTENWERKGROEP) 
16 mei Inleiding door Henk Menke over Zeggen. 



 
donderdag DE VELE GEZICHTEN VAN LA DOUCE FRANCE 
19 mei Een reis door de landschappen van Frankrijk, met aandacht voor de vele facetten  
 van hun rijke natuur. 
 Een lezing met dia's door Dik Koopmans. 
 Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd ± 20.00 uur 
 Deze lezing wordt voorafgegaan door een planten- en zadenruilbeurs, waarover 
 U elders in dit blad alles kunt lezen. 
 
woensdag (ACTIVITEIT PLANTENWERKGROEP) 
25 mei Ochtendexcursie naar het Wisselse Veen o.l.v.Henk Menke.  
 
zaterdag FLORISTISCHE DAG BOTANISCHE WERKGROEP IJSSELSTREEK:  
28 mei *BOSSEN EN AKKERS VAN LANDGOEDEREN  
 *NATUURONTWIKKELING LANGS EEN SALLANDSE WETERING 
 De Botanische werkgroep IJsselstreek organiseert voor haar leden en voor geïnteres-
 seerde leden van de afdelingen Deventer en Epe/Heerde een informatieve bijeenkomst 
 rond de thema's "bossen en akkers van landgoederen" en "natuurontwikkeling langs 
een  Sallandse wetering". De dag is nadrukkelijk bedoeld voor diegenen die meer dan 
 oppervlakkig kennis willen nemen van deze thema's. Het zal geen "studiedag voor 
 biologen" worden, maar de inleidingen en excursies zullen vrij diep op de materie 
 ingaan. Vóór de middag zullen twee deskundige inleiders een voordracht houden over 
 natuurontwikkeling langs de Zandwetering. omvorming van intensieve maisakkers 
naar  een meer ecologisch akkerbeheer en herkenning van bostypen met hun kensoorten.  
 Er zal aandacht worden geschonken aan het tegenwoordig vaak dominant optreden 
van  braamsoorten en Rankende helmbloem. Ook het voorkomen van een soort als Duinriet 
 in bossen komt aan de orde. Wat is de ecologische betekening van een en ander? 
 Na de middag zijn er excursies waarbij in het veld de thema'sworden  toegelicht.  
 Men heeft de keuze uit twee excursies: 
  1. bossen, of 
  2. akkers en natuurontwikkeling langs de Zandwetering. 
  De dag wordt gehouden in het SBB informatiecentrum "De Zoogenbrink:, gelegen op 

 het landgoed 't Nijendal te Olst.De excursies worden hier ook gehouden. 
   Aanvang 9.30 uur  -  einde ca. 16.00 uur. 
 Gezien de aard van de dag en de toelichtingen die ook in het veld gegeven zullen 
worden  is het maximum aantal deelnemers gesteld op twintig personen. 
 Opgave uitsluitend bij: M. Tegeler, tel. 5700 - 11503, vóór 1 mei 1994. 
 De kosten van deze dag bedragen f. 5,- per persoon, te voldoen na opgave, doch vóór 
 15 mei, door overmaking op gironummer 2526751 t.n.v. H. Grotenhuis te 
Deventer,   met vermelding van "themadag" en tevens vermelden: voorkeursexcursie 1) bossen, of 
 2) akkers en natuurontwikkeling. 
 De deelnemers ontvangen t.z.t. nadere informatie over het programma, van de dag en 
de  plaats van handeling. De opgave wordt geaccepteerd na ontvangst van de bijdrage. 
 
maandag (ACTIVITEIT PLANTENWERKGROEP)  
30 mei Avondexcursie Vosbergen, Heerde, o.l.v. Mariet van Gelder.  
 
zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG GEORGANISEERD DOOR DE AFDELING  
 4 juni TEZAMEN MET DE IJSSELACADEMIE 
  Deze dag zal in Wapenveld worden gehouden, in "de Nachtegaal" (gebouw van de 
   Stichting SSCW),aan de Nachtegaalweg (zie kaartje). 
  Thema:  FLORON (plantenonderzoek). 
  Tijd Van 9.30 uur af is de zaal open en de koffie klaar. 
 



  Programma: 
  10.00 uur  Opening. 
  10.10 uur Inleiding door de Heer Piet Bremer (regionaal coördinator  
    FLORON): "Wat hebben KNNV en FLORON aan elkaar?" 
  11.00 uur Inleiding door de Heer Egbert de Boer: "Flora van een deel van de 
    Veluwe". 
  11.45 uur Inleiding door de Heer J. Hammink van het Waterschap: "Moderne 
    beheersvormen voor Waterschap". 
  12.30 uur Nuttigen van zelf meegebrachte lunch met daarbij soep. 
  13.30 uur Start van twee à drie excursiegroepen met evenzovele interesse-
     gebieden (planten, vogels, geologie?), naar o.a. het Kloosterbos 
    en/of Petrea. 
  16.00 uur Einde excursie. 
Aanmelden voor deelname is gewenst. U kunt dit doen bij Marianne Faber, tel. 05780-27167. Als U 
met vervoersproblemen zit, kunt U met haar ook wel iets afspreken over meerijden met andere 
deelnemers.  
De bus brengt U overigens ook op de plaats van bestemming, althans er dichtbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
zaterdag (ACTIVITEIT PLANTEN- EN INSEKTENWERKGROEP) 
25 juni  Excursie naar het Pluizenmeer. 



 
 
 
 
 Op donderdag 19 mei - dan moeten de IJsheiligen toch zeker wel vertrokken zijn - wordt er 
een ruilbeurs gehouden van wilde planten, zaden, knolletjes, bolletjes, wortelstokken - of wat er ook 
maar groeien wil.  
 Als U iets in de aanbieding hebt, bent U dan zo aardig er anderen in te laten delen? 
Het begrip "wilde planten" mag U gerust ruim opvatten. Planten die makkelijk tot verwildering 
overgaan zijn evenzeer welkom en ook planten die veel insekten aantrekken. 
 Om de rommel tot een minimum te beperken zouden wij willen vragen de plantjes in potten of 
zakken of dozen te doen, en dan graag met vermelding  van naam, favoriete groeiplaats, hoogte, 
bloeitijd, --- kortom gegevens die voor de nieuwe eigenaar nuttig zijn. 
 Het is de bedoeling dat het materiaal uitgestald wordt rond de indrukwekkende Beuk op de 
binnenplaats van de Eper Gemeentewoning en we willen de "handel" graag  vroeg beginnen, te weten 
om 19.00 uur. U wordt namelijk ook verwacht bij het vervolg: 

 een dia-presentatie door Dik Koopmans.  
Hierover kunt U in het programma alle bijzonderheden vinden. 

Bij slecht weer is er een uitwijkmogelijkheid naar binnen, ìn de Eper Gemeentewoning, maar laten we 
hopen dat dat niet nodig zal zijn. 
 



 
 
 
 Op 12 februari '94 maakten we met een klein groepje (zes) een heel fijne en leerzame excursie 
naar "de Schovenhorst", net ten oosten van Putten. Het weer werkte mee: helder, zonnig en niet te 
koud. 
We werden ontvangen in "de Werkstee", een studie- en werkcentrum in oude stijl. Binnen kijk je 
tegen het met riet geïsoleerde puntdak en er is veel hout verwerkt. 
 Er stonden stoelen voor ons klaar rond de brandende open haard. Op de schoorsteen stonden 
tussen de mooiste sparre- en denappels brandende kaarsen. En de koffie met koek smaakten heerlijk. 
 De Heer J. van Loon, bioloog met speciale interesse in- en kennis van de bosbouw, die de 
Schovenhorst al vele jaren een warm hart toedraagt en mede bestuurt, vertelde ons eerst over de 
geschiedenis. Heel in het kort volgt daar hier een weergave van: 
 Vroeger was het hele gebied tussen Garderen en Putten woeste grond met zandverstuivingen, 
heide en wat bos van Grove dennen. Er waren enkele boeren in het gebied die vooral schapen hielden 
en met behulp van de mest wat verbouwden. De zandverstuiving nam steeds toe en zo was er de 
noodzaak om de grond vast te leggen op een liefst produktievere manier dan met de langzaam 
groeiende inlandse Grove den. 
 De Schovenhorst werd gesticht door Mr. J.H. Schober, die in 1848 van de gemeente Putten 
vijfentachtig hectaren heide kocht om daarop bomen te kweken, afkomstig uit streken elders in de 
wereld, doch met vergelijkbaar klimaat als het onze. Bomen die sneller beter hout zouden kunnen 
leveren. Er werd steeds grond bijgekocht, met produktiebossen van verschillende soort ingeplant en 
later weer verkocht aan bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De totale oppervlakte 
beslaat nu honderdtachtig hectaren. 
Diverse geslachten van de familie werkten hieraan mee, onder anderen Dr. J.Th. Oudemans, zijn 
zoon, Th.C. Oudemans en diens dochter, Mevrouw Willinge Gratema-Oudemans. Nu is het een 
stichting die grotendeels ook door de familie bekostigd is.  
Veel wordt samengewerkt met de Landbouw Universtiteit in Wageningen, met de Staat en met de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (waarvan de Heer Schober mede-oprichter was). Al 
deze groepen hebben nu vertegenwoordigers in het bestuur van de Schovenhorst. 
 In het kleine pinetum de oorspronkelijke kwekerij, werden de boomsoorten gerangschikt naar 
de plaats waar zij vandaan kwamen. De doelstelling werd verruimd en zo ontstond een unieke 
verzameling. Een collectie die internationaal vermaard is en bestaat uit zeer veel verschillende 
naaldbomen en ook loofbomen. 
 Voor we naar buiten gingen bekeken we nog kort "de werkplaats" onder hetzelfde dak. Daar 
is een permanente tentoonstelling, zeer educatief, van vele houtsoorten. Men kan ze leren kennen met 
behulp van tekeningen, plankjes, bast en vruchten. Ook wordt aanschouwelijk gemaakt hoe vroeger 
stammen tot planken werden verzaagd en hoe dat nu op de moderne manier gebeurt. 
 Toen wandelden we onder leiding van de Heer Van Loon het pinetum door en bij elke boom 
(groep) wist hij wel interessante bijzonderheden te verellen. Van de imposante noteboom bij de 
werkstee vertelde hij waarom notebomen vroeger vaak bij boerderijen aangeplant werden. Dat was 
niet alleen om de noten en het hout, maar ook omdat de boom o.a. flavonoiden produceert, die in het 
voorjaar insekten aantrekken voor de bestuiving en die daarna een insektenwerende werking hebben. 
 Even verderop staan twee Gingko biloba's, die nu veertig jaar oud zijn. Deze zeer oude boom-
soort is tweehuizig en bloeit pas op tachtigjarige leeftijd. Men weet nu dus nog niet van welk geslacht 
deze bomen zijn. Deze soort kan tweeduizend jaar oud worden. 
Vroeger, nog tijdens het tertiair, bedekte de Gingko het hele noordelijke halfrond bijna tot Groenland. 
Nu vindt men deze boom in het wild alleen maar in streken in het zuidoosten van China. De soort 
werd daar vereerd. Het is een heel sterke boom die niet gevoelig is voor ziekten en zure regen en 
daarom uitstekend in steden kan staan. Een nadeel is de langzame groei en men kan alleen mannelijke 
exempla-ren gebruiken omdat de zaden zovel slijmstoffen bevatten, dat de grond onder de boom glad 
wordt. Bovendien ruiken de zaden vies. Bijna alle nu gekweekte bomen zijn klonen van bekende 
mannelijke bomen. Het sap bevat stoffen die bloeddrukverlagend en haarvatverwijdend werken en het 
wordt veel gebruikt als medicament. 



 Van de Cryptomeria japonica, de Japanse ceder of wel Tempelboom, staan veel exemplaren. 
Het is een altijd groen blijvende boom met sterk welriekend, duurzaam hout en een zachte schors die 
in repen afschilfert. De eekhoorns hebben dat ook ontdekt en bouwen er hun nesten van. We zagen 
zo'n nest dat uit een Japanse Parasolboom was gewaaid. Het voelde heel zacht aan; een heerlijk bedje! 
Het kweken van jonge boompjes blijkt moeilijk, omdat de muizen verzot zijn op de bast en de voet 
van de jonge boompjes geheel kaal vreten, hetgeen deze niet overleven. 
 Over de Arve, waarvan het hout zeer geschikt is voor schrijn-, draai- en snijwerk, wist de 
Heer Van Loon te vertellen waarom die boom bijna uitstierf. De zaden hebben geen vleugeltje en zijn 
heel zwaar, zodat ze recht onder de boom vallen en in het donker niet ontkiemen. 
De Notenkrakers, familie van de Vlaamse gaaien, die de zaden verspreiden door zaden (net als 
eekhoorns) elders als wintervoorraad te begraven, werden door jagers in groten getale afgeschoten, 
omdat ze zo luidruchtig waren en het wild verjoegen. Daardoor werd de Arve in zijn voortbestaan 
bedreigd. Gelukkig kwam men hier nog op tijd achter en er kwam een jachtverbod. 
 Interessant is ook dat alle Douglassparren op de Veluwe gekweekt zijn uit zaad van door de 
Schovenhorst geïmporteerde bomen. Ook van deze soort zagen we zeer vele imposante voorbeelden.  
Een laan met een dubbele rij reuzen moest helaas worden gekapt, omdat deze aangetast was door een 
schimmel die het hart van de boom totaal doet verpulveren. 
 We zagen ook de Pimpernoot terug, ons van het herfstkamp bekend. 

Van de Moseik raapten we diverse eikeldopjes op.            En dit is de drievleugelige vrucht van de Callocedrus. 
 
We zagen nog een boom die oersterk en resistent tegen allerlei ziekten is: de Nutasequoia glyptostro-
boides. Dit exemplaar is opgekweekt uit zaad dat in 1948 naar Nederland is gestuurd. Men dacht dat 
deze boom uitgestorven was. Er was aan de hand van fossiele vondsten een beschrijving gemaakt die 
volledig bleek te kloppen met de in 1941 in China gevonden nog bestaande bomen. 

De prijskonijnen van het pinetum zijn twee reuzenexemplaren van 
de Sequoiadendron giganteum, de bekende Redwoods, die ver over 
de honderd jaar oud zijn en veertig meter hoog. De schors is heel 
dik en zacht; daardoor zijn de bomen zeer resistent tegen brand. Ze 
komen in het wild alleen nog voor in het midden van Californië, op 
een hoogte van 1400-2400 meter. De boom kan drie- à vierhonderd 
jaar oud worden en honderdvijfenveertig meter hoog. Hij bezit de 
grootste biomassa ter wereld, voorzover bekend. 
 We stonden stil bij de Levensboom (Thuja plicata), bij een 
drienaaldige Den (Pinus ponderosa), uit de gebergten van West 
Noord-Amerika, en bij een fraaie Kransspar uit China (Sciadopitys 
verticillata). 
 Er was een groot bestand van al oude Taxussen met 
schitterende stammen. Wat spookachtig en een beetje griezelig. Dit 
is een van onze echt inheemse bomen. De cumarine in hun sap is 
zeer snel dodelijk voor vee en paarden. Het is de stof die die heel 
speci-fieke geur geeft aan drogend hooi, Lieve  Vrouwe bedstro en 
Honing-klaver. Het verwijnt na droging uit het gras en de kruiden. 
Daarom mag men vers hooi pas na ± drie maanden voeren. 
 De vogels hebben hier in dit gebied ook een veilige woon- 

 

 



en schuilplaats. We zagen veel Kruisbekken (zeer veel volgens de Heer Van Loon), allerlei soorten 
mezen en hoorden Goudhaantjes en diverse exemplaren van de Grote bonte specht. 
 Er stonden grote Jeneverbesbomen (Juniperus virginiana), waarvan het hout uitstekend 
geschikt is om potloden te maken en voor de produktie van meubelen. In Duitsland dreigde de soort 
daardoor uit te sterven. 
 De ochtend was, ondanks de koude voeten, zeer snel om en we aten onze meegebrachte lunch 
op in de nog warme werkschuur, waar we tegen het raam een heel actieve Dagpauwoog aantroffen. 
We lieten hem er toch maar niet uit, met het oog op de verwachte strenge vorst. 
 Na de lunch maakten we nog een wandeling door het grote pinetum en het Josina park met 
dwergconiferen. Daar zagen we nog de Gliditsia tricantos, de Valse Christusdoorn, met zijn in 
groepjes staande grote stekels aan de stam. Ook stonden er vrijstaande en dus mooi uitgegroeide 
Libanon ceders. 
 Het is iedereen aan te raden deze beroemde collectie eens te bezoeken. Voor f. 1,10 kan men 
er al in en als men met mininaal tien personen een afspraak maakt, kan men de unieke uitleg van de 
Heer Van Loon daarbij verwachten en......... het is er heerlijk rustig wandelen. 
 Heel jammer dat er van onze elf inschrijvers vijf niet meegingen!! Zo werd het voor onze 
afdeling een duur uitje. 
         Marianne Faber.   



 
 
 
 
 In de vorst-en sneeuwperiode van februari was er steeds wat te zien rondom de vogeltafel.  
Aan de dakgoot van het klompenhokje hangen pinda's en vetbollen. Dit is het speeltuintje van de 
Pimpelmezen en de Koolmezen. De pimpeltjes met hun mooie blauwe petjes zijn heel vasthoudende 
eters. Ze tafelen lang en beschouwen het lekkers als een officieel diner. Ze spreiden hun buikveertjes 
uit als een versiering van hun uitgaanstenue. Het zijn net buikdanseresjes, die het publiek bezweren 
met hun veren boa's. De Koolmeesjes steken hier wat gewoontjes bij af. 
 Nieuw is de voedersilo. Een hoge cylinder van doorzichtig plastic, waarin op drie 
verschillende hoogten stokjes zijn aangebracht, waar een vogeltje op kan zitten, terwijl het 
tegelijkertijd lekker droog zaad kan pikken uit een gaatje in de silowand. Volgens het verhaal op de 
doos zijn de verschillende hoogten voor verschillende soorten vogels. Een goede gelegenheid om 
vanuit mijn keukenraam wat research te bedrijven. 
 Kool- en Pimpelmzen zijn totaal onverschillig; elk stokje is goed. Zij zijn ook het snelst aan 
dit vreemde voorwerp gewend. Maar dan komt de Matkopmees, eerst nog wat schuchter, zich ook 
tegoed doen aan deze hoorn des overvloeds. Volgens de doos moet hij het bovenste stokje kiezen. 
Mis, hartstikke mis! Hij heeft geen voorkeur.  
De Heggemus blijft op de grond en voedt zich met het zaad dat de mezen met hun driftig pikgedrag op 
de grond morsen. 
Ons Roodsborstje vindt als eerste uit, dat er geen voer meer voor de bovenste gaatjes zit als de silo 
leeg begint te raken. Hij vindt feilloos een opening waar zaad uitkomt. De Pimpelmezen komen het 
laatst tot deze ontdekking en de mussen, nou ja, de mussen zijn slim geboren. 
 Op de grond wippen de vinken, de Heggemus, de mussen, de merels en de lijsters en 

daartusen loopt roetsj, roetjs een klei rossig woelmuisje. 
De lange tweekleurige staart is met de kijker goed te zien. 
Hij heeft schattige oortjes (een subjectieve waarneming). 
Het boven-dek heeft een warme rosse kleur, De zijden zijn 
grijzig. Hij is niet langer dan een centimeter of negen en 
als hij op-schrikt en snel onder de struiken verdwijnt, 
zwaait de lange staart er achteraan. De zangvogels hebben 
hem kennelijk geaccepteerd, maar als er een Ekster of een 
Vlaamse gaai neerstrijkt schieten rosje en de kleine 
zangvogeltjes gezamenlijk onder de bescherming biedende 
ttaken van de Juniperus horizontalis. 

 Daarna zie ik de Eksters aan de andere kant van de heg terugkeren naar het weiland van de 
buurman. Ze rijden rond op de ruggen van de schapen, terwijl ze ijverig voedsel zoeken in de vacht. 
 Vlak voor het verdwijnen van het daglicht ontvouwt zich nog een klein drama. Een Musje 
vliegt tegen de ruit en valt zieltogend neer. De pootjes trekken heftig. Hij leeft nog. De Heggemus is 
er meteen bij en begint de mus onmiddellijk in de buik te pikken. Als ik buiten kom, het is mij toch 
teveel om hier de natuur haar gang te laten gaan, blijkt de Heggemus al een flink gat in de buik van de 
Mus gepikt te hebben 
         Inecka Stuve. 
 
NOG MEER KANNIBALISME 
 
 Jaren geleden, ook tijdens een sneeuwperiode met strenge vorst, was ik buiten de 
vogelvoedsel-voorraden aan het aanvullen. Onder de voederplank lag iets opvallend helder geels in de 
sneeuw, wat ik in eerste instantie aanzag voor een stukje plastic wasknijper. Maar hoe kwam zoiets 
daar terecht? Bij inspectie bleek tot m'n afschuw dat het de snavel van een Merel was. Zeker tien 
meter verderop, tegen de muur van ons huis, onder een raam, zag ik een prop zwarte veren en 
aangezien ik wel raden kon wat dat was, had ik geen zin te gaan kijken. Van man en zoon hoorde ik 
later dat het een ogenschijnlijk puntgaaf dood Merellijfje was. Ogenschijnlijk , want de hele kop 

 



ontbrak en daar was ook nergens meer een spoor van te vinden. De sneeuw rond het slachtoffertje was 
bijkans platgetrippeld door vogelpootjes.  
Er is bij ons later nog weleens een vogel tegen een raam gevlogen, maar ik heb daar nooit agressief 
gedrag van andere vogels op zien volgen. Misschien doet zich dat alleen maar voor in tijden van 
vogel-hongersnood, of angst daarvoor.   
         Micky Haselhoff-Marsman. 
 
EERSTE SPECHT 
 
 In mijn tuin staan enkele Grove dennen waaraan dit jaar voor het eerst een redelijk aantal 
denappels zat. Een Grote bonte specht zag daar deze winter meteen brood in en begon een smidse in 
de vermolmde stam van een pruimeboom. Voor zover bekend de eerse spechtensmidse in de 
Vegtelarij. 
 
         Harry van Diepen. 



UITSLAG ENQUÊTE  
 

 Van de enquêteformulieren die U in het vorige nummer van Natuurklanken aantrof kwamen 
er achtentwintig ingevuld terug. D.w.z. "neutrale", want van bestuurs-, redactie- en ook een aantal 
andere leden was de mening en hulpbereidheid al genoegzaam bekend. 
 Wij laten enkele getallen en conclusies volgen: 
• Er heeft zich in elk geval één nieuw bestuurslid gemeld en een tweede misschien. 
 Enkelen voelen in principe veel voor een functie in het bestuur, maar hebben er momenteel nog 

niet voldoende tijd voor. 
• Vier mensen gaven zich voor een werkgroep op. 
• Negen personen voelen zich aangetrokken tot natuurbeschermingsprojecten en twee daarvan 

willen ook in het bestuur van de NBC meedraaien. 
• Diverse leden boden zich aan om behulpzaam te zijn bij het in elkaar zetten en/of rondbrengen 

van Natuurklanken. 
• Voor het inrichten van de nieuwe locatie, de bibliotheek, het museum, en voor het onderhoud van 

het natuurpad meldde zich ook een aantal helpers. 
Alle hulpvaardigen hierbij alvast hartelijk dank! Als het nodig is krijgt U een telefoontje. 

 
OVER NATUURKLANKEN WAS IEDEREEN ZEER POSITIEF. 

• Er was niemand die het te wetenschappelijk vond. 
• Wat eenzijdigheid betreft: Een suggestie voor wat meer boekbespreking, met name over boeken 

die over onze streek gaan. En krantenknipsels. (U weet toch dat wij ons aanbevolen houden voor 
toezending van alles wat op dat gebied leuk en/of belangwekkend kan zijn?) 

• Een enkeling was niet zo geïnteresseerd in alle excursie/vakantieverslagen. 
• Het lezingen- en excursieprogramma vond iedereen goed. 
• Voor lezingen en andere presentaties bestaat er een lichte voorkeur voor de donderdag, maar ook 

dinsdag lijkt een goede dag te zijn. 
• Met betrekking tot excursies gaat de voorkeur uit naar zondagmorgen (eenmaal graag heel vroeg), 

maar er zijn ook diverse stemmen opgegaan voor zaterdag en/of zondag de hele dag. 
We proberen overal rekening mee te houden. 

• Twintig mensen hadden er geen bezwaar tegen opgenomen te worden op een oproeplijst 
 

Nogmaals hartelijk dank, en als we hulp nodig hebben, slaan we aan het bellen! 
Het is al met al een nuttige enquête geweest. 



 
 
 
 
 
 Met ons drieën bezochten we de door de Vlinderstichting geörganiseerde "Landelijke 
Vlinder-dag" in Ede, begin maart. 
Behalve dat het fantastisch is, zo'n bijeenkomst van allemaal vlinderenthousiastelingen, die elkaar 
allerlei te vertellen en te vragen hebben, zijn de inleidingen op die dag altijd bijzonder interessant. 
Omdat er een aantal lezingen was over vlinders in heideterreinen, was er voor ons als Epenaren veel 
te leren. 
 Op het gebied van een voor insekten gunstig beheer is er nog veel discussie gaande. Branden 
is natuurlijk uit den boze; grootschalig plaggen ook. Maar hoe houd je dan de Bochtige smele en het 
het Pijpestrootje in toom? Voor een structuurrijke heide is waarschijnlijk het laten begrazen het beste. 
Koeien blijken hierbij beter te voldoen dan schapen en dan vooral de geharde Schotse Hooglanders. 
Paarden kan ook. Maar al die grazers lusten ook Klokjesgentianen en die willen we nu weer niet 
kwijt. Waar die groeien moet het dus anders. Niet alleen om de mooie bloemen maar ook omdat het 
Gentiaan-blauwtje zijn eitjes erop afzet. Plaggen dan? Ja, maar daarbij kun je zoveel mierennesten 
vernielen en de rupsjes brengen het grootste deel van hun leven in het nest van een bepaald mieresoort 
door! 
Dat de heide zich voortdurend kan verjongen is voorwaarde voor het leven van de Heideblauwtjes. 
Hun rupsjes behoeven jonge Struikheide en de vlinders zelf zijn voor hun nectarvoorziening 
aangewezen op de bloempjes van de Dopheide, willen ze voldoende eitjes kunnen leggen op de nog 
niet bloeiende Struikheide. Heidevlinders willen open, zandige stukken tussen de heidestruiken. Voor 
hen is het opentrappen van de grond door vee (en mens) dus weer gunstig! 
Een mooie, paarse V.V.V.-heide is in elk geval voor de diversiteit van planten en dieren niet gunstig. 
Beheerder van heidegebied zijn is een moeilijke zaak! 
De herintroductie 
 We vernamen dat de herintroductie van het Pimpernelblauwtje en het Donker 
pimpernelblauwtje in Noord Brabant geslaagd lijkt en uit enkele tientallen, uit Polen afkomstige, 
exemplaren van deze soorten in 1990, losgelaten in een terrein waar de Grote pimpernel nog veel 
voorkomt, zijn populaties ontstaan van honderden exemplaren van deze soorten. 
Grappig was het, dat de donkere soort zich niet in het 
bedoelde terrein heeft gevestigd, maar op de spoordijk er 
vlak naast! 
 Vol spanning wordt dit jaar gekeken of de 
Zilveren Maan, een Parelmoervlindersoort, zich heeft 
weten te settelen. Ze zijn in 1993 uitgezet in het 
Zuidhollandse plassengebied. 
Resultaten van 1993 
 We hoorden ook een voorlopig overzicht van de 
binnengekomen waarnemingen van 1993. Door mensen 
uit het hele land zijn uitgebreide lijsten ingezonden, die 
nog niet allemaal verwerkt zijn.  
Heel verheugend is de ontdekking van een flinke 
populatie van de Kleine IJsvogelvlinder op "Het 
Leusveld", een landgoed van Natuurmonumenten bij 
Eerbeek! Iets om in juli eens naartoe te gaan. 
 Voor fotogafen was er een technisch verhaal over vlinderfotografie, uiteraard verlucht met 
prachtige dia's. Aan diverse kramen was van alles te koop: van vlinderbroches en prenten tot dikke 
boeken en veldkijkers. Een fijne dag!  
 En nu maar weer: 
 

 



 
 
 
 
 

 
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 
Geelsprietdikkopje Thymelicus silvestris 
Groot dikkopje Ochlodes venata 
Koninginnepage Papilio machaon 
Citroenvlinder Goneptery rhamni 
Groot koolwitje Pieris Brassica 
Klein koolwitje Pieris rapae 
Klein geaderd witje Pieris napi 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
Groentje Callophrys rubi 
Sleedoornpage Thecla betula 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Heideblauwtje Plebejus argus 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Atalanta Vanessa atalanta 
Distelvlinder Cyntha cardui 
Kleine vos Aglais urtica 
Dagpauwoog Inachis io 
Gehakkelde aurelia Polygona c-album 
Landkaartje arashenia levana 
Bosparelmoervlinder Mellicata athalia 
Bont zandoogje {ararge aegeroa 
Argusvlinder Lasiommata megera 
Koevinkje Aphantopus hyperantus 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Heivlinder Hypparchia semele 
 

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 een medewerker van de Plantsoenendienst: twee 
baltsende Sleedoornpages om de kruin van een Eik in het Vegtelarijpark in Epe. 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!) 



 
 
 Toen een KNNV-lid uit Heerde me het vorige 
voorjaar een paar witte forse paddestoelen bracht, op 
een kluitje bij elkaar groeiend, dacht ik meteen aan de 
Voorjaarspronkridder, een echte lentepaddestoel. Mijn 
vermoeden bleek juist. 
Omdat je in het voorjaar nu niet direct aan 
paddestoelen denkt, vallen ze extra op. Het is ook 
eenvoudiger ze op naam te brengen, doordat dit 
jaargetijde nog niet zoveel bodempaddestoelen 
oplevert. Een goede gelegenheid om alvast die soorten 
te leren kennen! 
 Een grillig uitziende voorjaarssoort is de 
Voor-jaarskluifzwam. Het lijkt een in elkaar 
gefrommeld grauwbruin blad op een korte, ook al 
frommelige, steel. Doordat er meestal meer 
exemplaren bij elkaar staan, vallen ze toch op. In onze 
streek worden er elk jaar wel enkele gevonden, vooral 
op oude tuingrond in de bosgebieden. 
 Een verwant is de bekende Morielje. Niet be-
kend vanwege zijn algemene voorkomen, maar om zijn 
culinaire aantrekkingskracht. 
Vroeger werden ze verzameld in het Zalkerbos. Ze 
schijnen er nu niet meer te staan. Een beetje klei en 
kalk door het zand is hun welgevallig. Ideaal voor 
rivier-duintjes dus. 
Enkele jaren geleden meldden de kranten het 
voorkomen van Morieljes in Terwolde op het landgoed 
Matanze, waar de kok van het hotel aldaar ze 
verzamelde voor zijn exclusieve maaltijden. 
Een jaar later werden Morieljes gewoon in een 
stadsberm in Apeldoorn aangetroffen en zelf herinner 
ik me dat we ze enkele jaren geleden, uit de Metro in 
de Amsterdamse Bijlmer komend, aantroffen in een 
ver-vuild plantsoentje. Ze profiteerden van het 
duinzand waar Amsterdam mee opgehoogd is. 
Ik herinner me ook dat ze op een vergelijkbare plek in 
Amsterdam Oost, waar ik als kind woonde, 
verschenen. We verrasten er onze zeer natuurminnende 
onderwijzer mee.  
Wie weet worden ze dit jaar in onze streek weer 
gevonden. Opletten dus! 
 Een bijzondere plaats onder de voorjaars-
paddestoelen neemt het Mijtertje in. Je moet er echt op 
letten om dit te vinden. Het is een klein oranjegeel 
knopje op een steeltje, dat in de slikranden van de 
sprengen voorkomt. Het steekt soms alleen met zijn 
luciferkopje boven water uit. De meest romantische 
plek waar ik het aantrof was in een sprengenkop bij 
Niersen. Het stond daar in april tussen bloeiend 
Goudveil. Als klap op de vuurpijl zagen we toen ook 
nog paaiende Beekprikken als kleine wormpjes over de 
bodem kronkelen! 

 



 Ook op andere plaatsen bij Sprengen is het Mijtertje te vinden. Het leeft van het bladafval in 
de beek en is gebonden aan zeer schoon water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Een voorbeeld van de invloed van de mens is ook het voorkomen van planten- en 
paddestoelensoorten langs schelpenpaden. De aanwezigheid van kalk deed er in voorgaande jaren de 
Bokaalkluifzwam (Helvella aceta-bula) en zijn zeldzame verwant de Helvella leuco-melaena 
verschijnen. Ze waren te vinden langs het Van Maanenspad en de Boerweg, meestal half onder het 
zand. 
Albert Sieders bevestigde de determinatie.  
 
 
Het was ook Albert die indertijd schreef over een 
bekerzwammetje dat al heel vroeg kan verschijnen en daarom dan 
ook Vroege bekerzwam (Peziza vesiculosa) heet. Het is een 
beigekleurig zwammetje. Naar mijn idee kun je het vergelijken 
met gepelde Lychies, die exotische vruchtjes die in blikjes in de 
handel zijn. 
 

 
 

Op hout zijn in het voorjaar ook heel wat zwammen weer actief.  
Een echte actieveling is dan de Echte tonderzwam, die zichzelf en zijn naaste omgeving met het witte 
poeder van zijn miljoenen sporen volstuift. Op beuken en berken kun je hier en daar deze dikke 
houtige zwammen zien. Vroeger waren ze in Nederland erg zeldzaam, maar zeker in onze streek kun 
ze ze nu wel tegenkomen. 
De witte sporen onderscheiden ze meteen van de Platte tonderzwam, die kaneelbruin spoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemaal interessante dingen om dezer dagen op te letten. 
 

 



   
 
 
 Om de verstoring van weidevogels door onbevoegd betreden van broedterreinen te 
verminderen stelt de Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe/Heerde speciale borden ter 
beschikking tegen een geringe vergoeding. 
 Het gaat hierbij niet om een overeenkomst over het beheer van het weidevogelgebied, maar 
om het ondersteunen van de plaatselijke aandacht en activiteiten voor weidevogels.  
Op het bord staat: 

WEIDEVOGELS 
niet verstoren 

geen vrije toegang (Art.461 W.v.S.) 
 

De kunststof borden zijn wit met een donkergrijs/blauw opschrift en hebben een afmeting van 24x40 
cm. 
Het verdient aanbeveling om de borden vóór medio maart te plaatsen. 

Info bij de Vogelwerkgroep Epe/Heerde, tel. 05780-15114 



 
 
 
 
 Momenteel is het waterschap bezig met ouderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de 
Noordelijke en Zuidelijke Heerderbeek. 
Gaan we ter plekke kijken, dan is het eerste wat opvalt de rigoureuze snoei. De reacties die je zo her 
en der hoort zijn dan ook in de trant van "Jeetje, wat een kaalslag; moet dat nou?" - Niet beseffend dat 
het onderhoud dat nu gepleegd wordt achterstallig onderhoud betreft. Het is dan ook beter te spreken 
van "herstelwerkzaamheden". Wat in vroeger tijden jaarlijks gebeurde, zoals het snoeien, het 
verwijderen van ongewenste opslag en het schonen van de beek, gebeurt nu, na jaren, in een paar 
maanden tijd. 
 Beide beken ontspringen aan de oostkant van de Veluwe. Het zijn sprengenbeken, d.w.z. dat 
ze gegraven zijn (al in de 17e eeuw). Ze voeren water, doordat de oorsprong, de sprengkop, gegraven 
is tot in een watervoerende grondlaag. In de droge zomer van 1976 hebben echter beide beken bijna 
geheel droog gestaan. 
 Het waterschap heeft een ecoloog, Anton Koot, in dienst. Hij heeft na de renovatie van de 
Middelste Heerderbeek de plantenwerkgroep van de KNNV gevraagd de flora in en rond de beek te 
volgen.  
 In de bovenloop van de beek vonden we erg veel Dubbeloof. Ook verrassend was de 
Hoeveelheid Klein wintergroen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide soorten hebben een naam die kenmerkend is voor hun verschijning. Dubbelloof is een varen 
met twee soorten bladeren, waarvan slechts één soort sporendragend is. 
Klein wintergroen is een klein, uiteraard wintergroen, plantje met in de zomer een trosje witte tot 
lichtroze bloempjes. Gelukkig zijn deze planten bij de renovatie gespaard gebleven. 
 Bij Kolthoorn werd een poel aangelegd, en al het eerste jaar na aanleg vonden we een 
zeldzame zeggesoort, de Dwergzegge. 
De Middelste Heerderbeek, die droog blef, zou door de werkzaamheden onherstelbaar beschadigd 
zijn. Intussen stroomt deze beek weer en het is onduidelijk of het droogvallen kwam door aantasting 
van de sprengen of tengevolge van het klimaat. Wel is het zo dat de sprengenkoppen dicht bij de kruin 
van de Veluwse stuwwal zijn gegraven en daardoor is deze beek veel gevoeliger voor geringe 
veranderingen dan de andere beken. Het effect dat het aanleggen van het Heerderstrand heeft gehad 
op de grondwaterstans is ook niet helemaal duidelijk. 
 Anton Koot heeft enkele leden van onze werkgroep toelichting gegeven over her herstelplan 
van de Noordelijke en Zuidelijke Heerderbeek. Het doel dat het waterschap voor ogen staat is te 
zorgen voor de afvoer van het water. Soms is het nodig dat het water snel afgevoerd wordt, 
bijvoorbeeld bij opge-leide delen van de beek. De beek ligt dan boven het maaiveld. Maar ook kan het 
soms beter zijn dat het water niet te snel wegstroomt, om verdroging te voorkomen. 
Voorts draagt het waterschap zorg voor het behoud van de beek. Het wil de natuurwaarden ervan 
handhaven en, indien mogelijk, verhogen. Dit in samenwerking met de aanwonende, c.q. eigenaar. 
 De natuurwaarden handhaven houdt in dat er weer gesnoeid en eventueel gekapt moet 
worden. Dit is een stukje cultuurhistorie, net als het knotten van wilgen. Te hoog uitgegroeide bomen 
hebben het gevaar dat ze bij een storm omwaaien. Daarbij kan een groot stuk kade vernield worden. 
Een over-stroming is dan niet denkbeeldig. Door goed te snoeien krijg je een mooi dicht takken- en 



wortelgestel. De wind heeft er geen vat meer op en vooral de Es en de Els staan erom bekend dat ze 
een dicht wortelgestel krijgen, wat een uitstekende beschoeiing is voor de beek. Vitaliteit van de 
houtwal langs de beek is van groot belang. 
 Amerikaanse eiken worden verwijderd op hier en daar een markante boom na. Het blad van 
deze boom is zo goed als onverteerbaar. Komt het in het beekwater terecht, dan vind je het jaren later 
nog terug. Het verstopt de beken. De Nederlandse microörgnismen zijn blijkbaar niet in staat het blad 
van deze exoot te verteren, met alle gevolgen van dien. 
 Nog een andere exoot, de Amerikaanse vogelkers, wordt bestreden. Deze boom is zo agressief 
in zijn verspreiding, dat onze eigen inheemse soorten als Lijsterbes, Es en Zomereik geen kans krijgen  
Om de natuurwaarden te verhogen worden er na aankoop en overleg met aanwonende grondeigenaren 
bosjes aangeplant, kruidenstroken gemaakt en poelen gegraven. Het Oostveluws Waterschap is zich 
bewust van het unieke karakter van het gebied tussen de Veluwse stuwwal en de IJssel. 
 Verder houdt het waterschap in samenwerking met het zuiveringsschap de kwaliteit van het 
water in de gaten. Het is niet zo dat alleen de boeren de boosdoeners zijn. Vooral waar (drukke) 
wegen zijn komen veel PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en andere 
verontreinigingen voor. Een buffer van vijftig meter tussen beek en weg kan veel verontreiniging 
voorkomen. 
 Er is veel werk aan voorafgegaan, voordat er een goed plan van aanpak op tafel kwam. Onze 
indruk is dat het waterschap heel weloverwogen te werk gaat. Het is alleen jammer dat het niet meer, 
net als vroeger, allemaal handmatig kan gebeuren. 
       Mariet van Gelder/Hilary Jellema. 



In memoriam 
WOUTER TOL 

 Tengevolge van een afschuwelijk ongeluk, hem in zijn eigen huis met Kerstmis overkomen, 
overleed op 9 januari van dit jaar Wouter Tol. 
Bij zijn crematie op 24 januari waren velen aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. Voor degenen 
die hem in zijn actieve leven hebben gekend was Wouter Tol een begrip. Je kon hem over bijna alles 
in de natuur raadplegen: of het om een plant, een insekt, een vogel ging, hij wist overal veel van te 
vertellen. Zijn kennis was die van iemand die zijn leven lang met grote belangstelling in de natuur 
heeft rondgekeken. 
In zijn uitgebreide bibliotheek mochten liefhebbers naar hartelust bijzonderheden opzoeken over hun 
vondsten en waarnemingen. 
 Vooral ook kenden wij Wouter als sténenman. Menig beginnend amateur-geoloog stond hij 
met raad en daad bij; menige KNNV-excursie,  o.a. naar de zand- en steengroeven in Duitsland, werd 
onder zijn leiding een succes. 
Zijn stenenverzameling, ondergebracht in Villa Jacoba in Heerde, geniet landelijk vermaardheid, 
vooral door het vele materiaal in de eigen streek verzameld. 
 Als gedreven natuurliefhebber werd hij al gauw lid van de kort na de oorlog opgerichte 
KNNV, afdeling in Epe. Door zijn toedoen werd het al gauw KNNV Epe/Heerde. 
 Door een ongeluk met de fiets, waarbij hij zijn heup brak, liep Wouter al jaren slecht en hij 
kwam steeds minder buiten. In die jaren heeft hij met hulp van vrienden zijn keienverzameling 
gecatalo-giseerd; een immens werk. 
 Wouter leed ernstig onder de achteruitgang van zoveel mooie landschappen in onze omgeving, 
met hun interessante fauna en flora. Tekenend voor dit verdriet was zijn uitspraak bij het veertigjaar 
bestaan van onze afdeling. Die luidde: 
    "Wij krijgen steeds meer mooie boeken  
    en films over de natuur, maar we hebben 
    steeds minder natuur." 

 
Wij wensen zijn familie veel sterkte, dit verlies te boven te komen. 

            EKG 
 
 

DE BOEKEN EN STENEN VAN WOUTER TOL. 
 Door bemiddeling van Frans van Noorden, eertijds voorzitter van onze afdeling, heeft Wouter 
een groot deel van zijn natuurhistorische bibliotheek bij testament aan de KNNV nagelaten. 
De stenenverzameling heeft hij geschonken aan de Heerder Historische Vereniging. 



EXTRA AANDACHT !! 
 

Willen alle vlinderminnaars extra aandacht schenken 
aan het voorkomen van de onderstaande vlindersoorten? 

 
  Groot geaderd witje  (misschien gezien Rauwenhoffweg Epe in 1993). 
  Boswitje   (misschien gezien Kloosterbos-Wapenveld in 1993). 
  Kleine IJsvogelvlinder  (misschien gezien visvijvers Vaassen etc. in 1993). 
  Hooibeestje   (gaat achteruit). 
 
      |Kommavlinder  (heidegebieden). 
      |Aardbeivlinder (heidegebieden, vochtig). 
  De in 1993 ontbrekende  |Gele luzernevlinder (trekvlinder). 
  soorten dagvlinders waren |Bruine vuurvlinder (hooiland). 
      |Rouwmantel 
      |Kleine parelmoervlinder. 
         De Insektenwerkgroep. 
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