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 Een grappig verschijnsel bij het samenstellen van Natuurklanken is, dat het ook voor de 
redactie steeds weer een verrassing is, hoe het eruit zal komen te zien. Bijna altijd komt er een 
moment dat we ons afvragen of we het blad wel vol zullen krijgen, en dat wordt dan strijk en zet 
gevolgd door: Als alles er maar in kan! (Dit laatste gebeurt meestal als de uiterste inzenddatum voor 
kopij royaal verstreken is, maar dit terzijde). 
 U ziet,  ook dit nummer is lijvig. En, zoals gebruikelijk in de perswereld en bij een blad dat 
zichzelf respecteert, helemaal zonder chaos verliepen de voorbereidingen niet. Dit heeft een beetje te 
maken met het feit dat de taakverdeling in- en de samenstelling van de redactie nog maar kort geleden 
veranderd is. Agnès bijvoorbeeld heeft haar tikmachine "aan de wilgen" gehangen. Jaar in jaar uit 
heeft zij in haar eentje de kopij-stromen op zich af zien komen en onder controle gehouden, maar nu 
er steeds meer computergestuurd wordt gaf zij er de voorkeur aan  het typewerk aan anderen door te 
geven.  
Gelukkig is ze alleen maar gestopt met tikken en overigens onverminderd aanwezig als samenstelster 
en vraagbaak. En dat moet ook nog maar even zo blijven, met haar vierde redactie-lustrum in zicht. 
  We vinden het altijd erg leuk om artikeltjes te krijgen van mensen buiten de kring van vaste 
medewerkers en daarbij benadrukken wij, dat U niet hoeft te wachten met schrijven en inzenden tot U 
daarover benaderd wordt!  

Zoals altijd hebben we met groot plezier ook deze Natuurklanken in elkaar gezet. 
Hoeveel nummers zouden er in totaal aan vooraf gegaan zijn?  

Toch eens natellen - misschien is dit wel een Jubileumnummer! 
Wij wensen U er in elk geval veel genoegen mee. 

 
Redactie 

 
Redactie. 

Als het volgende nummer uitkomt hebben de meesten van ons er weer 
een heleboel zomervakantieherinneringen bij. We hopen daar in de 
toekomst veel over te vernemen, door verslagen, verhalen, foto's, dia's, 
vondsten - of hoe dan ook. 
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KOPIJ VOOR NATUURKLANKEN  
TUSSEN ZITTEN, KRIJGEN WIJ DIE DAN 

VÓÓR 11 AUGUSTUS A.S.? 
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10 AUGUSTUS 1994 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Als het volgende nummer uitkomt hebben de meesten van ons er weer 
een heleboel zomervakantieherinneringen bij. Wij hopen daar in de 
toe-komst veel over te vernemen, door verslagen, verhalen, foto's, 
dia's, vondsten - of hoe dan ook. 
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TUSSEN ZITTEN, KRIJGEN WIJ DIE DAN 

VÓÓR 11 AUGUSTUS A.S.? 
DANK U! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Er is sinds de vorige Natuurklanken weer veel gebeurd.  
Te beginnen met het belangrijkste: We gaan niet verhuizen naar een andere locatie, aangezien daar 
voor ons geen financieel voordeel aan zit en er wel een groot financieel offer van ons werd gevraagd. 
We blijven dus bij de Eper Gemeentewoning, op donderdagavond en we mogen onze bibliotheek en 
een deel van het archief en andere bezittingen in de inloopkast achter de Brinkzaal opbergen. 
 En nu vragen we of er handige timmerlui onder ons zijn die de ons toegezegde ruimte 
daarvoor geschikt willen maken. Er zijn bijvoorbeeld wel boekenplanken, maar de vraag is of die 
bruikbaar zijn, en er  moet ook nog een afsluitbare deur gemaakt worden. Wie kan en wil zich nuttig 
maken? Gemaakte kosten worden natuurlijk vergoed. 
 Toegang tot de sleutel krijgen de werkgroepcoördinatoren, de medewerkers van de 
bibliotheek en het bestuur. Degenen die zich als bibliotheekmedewerker opgaven worden in 
juli/augustus benaderd. 
 Deze niet-verandering houdt in dat de werkgroepen hun reserveringen voor de Eper 
Gemeente-woning nu zo spoedig mogelijk moeten maken. Houdt U daarbij rekening met de data die 
wij al gereser-veerd hebben voor algemene dia-lezingen? Ze staan als sluitstuk in het 
activiteitenprogramma. 
  Verder vindt U hierbij los bijgevoegd de plannen voor het herfstkamp; een midweek 
ditmaal. Een unieke behuizing in een schitterende omgeving. Het zou best leuk zijn als daar nu eens 
een heleboel mensen aan mee zouden doen. Van harte aanbevolen! 
De "Aktie Groen" is inmiddels ook achter de rug. Die vond niet op 7- maar op 25 mei plaats. Lous 
Heine coördineerde het geheel, met hulp van enkele leden. Er was o.a. een Geneeskrachtige- en 
Tuinkruiden Quiz. 
 De fietstocht die Milieuzorg Epe en onze afdeling samen uitzetten is ook al sinds mei te 
gebruiken. De VVV's in Epe en Vaassen hebben de routebeschrijving voor iedereen klaar liggen. 
Milieuzorg nam de route van Epe naar Vaassen, oostelijk van Emst, voor haar rekening en de KNNV 
"deed" de terugrit. De totale afstand is zo'n twintig kilometer. Een leuke rit om met familie of gasten 
te rijden! 
 Voor het plannen van de algemene lezingen en excursies wil het bestuur een commissie 
instellen. Enige mensen die zich via de enquête aangaven, zijn hiervoor aangezocht. Lous Heine zal  
coördineren en een deel van de werkzaamheden die Marianne hiervoor deed overnemen. 
 Er zal een "afstemmingsbijeenkomst" gehouden worden door het bestuur, de lezingen- en 
excursies-commissies en de coördinatoren van de werkgroepen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in 
de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning op 5 juli a.s. Aanvang 20.00 uur.  

Alle betrokkenen zijn bij dezen uitgenodigd! 
Het zou heel prettig zijn als er al vóórdien suggesties voor werkgroepplannen e.d. bij de secretaris, 
Wim Bijlsma, binnen waren. Vooral als het om plannen gaat van iemand die zelf op de avond niet kan 
komen. 
 Verder vroegen de "Landelijke Jongeren" of in Natuurklanken wat extra aandacht aan hen 
besteed kon worden. Verderop in dit blad kunt U erover lezen.  
In de Bibliotheek en op het Gemeentehuis liggen bovendien folders voor hen die nog meer willen 
weten. 

Tot slot wenst het bestuur U een goede zomer(vakantie) en veel leesplezier. 
 
 
 
 



 In een slootkant in de buurt van Oene zag ik onlangs een aaneengesloten vegetatie van enkele 
meters met allemaal dezelfde, iets langwerpige gegolfde bladeren. Die bladeren gaan geleidelijk over 
in de steel die bovenaan breed gevleugeld is. "Hé, hier ook? Wist ik niet," was mijn eerste reactie.  
Het ging namelijk om de bladeren van de Adderwortel, die in deze omgeving slechts op een beperkt 
aantal plaatsen voorkomt.  
 Adderwortel is een plant van graslanden op natte voedselrijke grond. Vaak staat hij op 
kwelplekken. Doordat weilanden steeds meer ontwaterd worden, komt hij daar niet meer voor. 
Behalve in natuurreservaten is hij nog slechts te vinden in slootkanten en wegbermen. 
 In de grond zit een dikke gedraaide wortelstok, waaraan zich vele uitlopers vormen. Hieraan 
de bladeren: langwerpig en aflopend in de gevleugelde steel. Van begin juni af bloeit hij opvallend 
met witroze bloeipluimen die wel wat op de bloeiaren van de Veenwortel lijken. Beide horen dan ook 
tot de familie van de Duizendknoopachtigen. Met Perzikblad, Varkensblad, Zwaluwtong, Waterpeper 
en andere behoren ze tot het geslacht Duizendknoop. 
 Opvallend aan de bloeiaren van de Adderwortel is, dat ze tweemaal bloeien. Eerst bloeit de 
aar van onder naar boven. Is dat gebeurd, dan begint hij van onder af nogmaals te bloeien. 
Er wordt weinig kiemkrachtig zaad geproduceerd. De voortplanting is dan ook voornamelijk 
vegetatief, door middel van wortelstokken. Dat weinig kiemkrachtige zaad zou weleens te maken 
kunnen hebben met het feit dat de plant hier de grens van zijn areaal bereikt. 
 Dan nog iets over de naam. De wetenschappelijke naam luidt: Polygonum bistorta.  
Poly = Grieks voor veel; gony = knobbel, knoop. Dus: veel (stengel) knopen.Bis = tweemaal; tortus 
= gedraaid. Dus: dubbelgedraaid. 
De Duitse naam Schlangen-Knöterich (slangeknoopje) heeft overeenkomst met de Nederlandse 
naam, Adderwortel. Deze naam slaat op de slangachtige, gedraaide wortelstok. Ook in gewestelijke 
namen komt het element "slang" voor: Adderkruid, 
Naterwortel. 
Deze namen geven aan dat men ook de wortelstokken 
goed bekeken had. Deze werden dan ook als medicijn 
gebruikt. Maar mijn kruidenboeken laten me in het 
ongewisse over het medisch doel dat ermee gediend was. 
 In het zuidoostelijk deel van ons land zal de 
Adderwortel wel inheems zijn. In het noorden behoren de 
weinige vindplaatsen tot het stinzenmilieu. Het geeft aan 
dat de plant hier op de grens van zijn areaal zit. 
In onze omgeving staat de Adderwortel in wegbermen en 
slootkanten. Hij kan ook langs beken worden gevonden. 
Sommige groeiplaatsen zijn mogelijk te danken aan 
verwildering vanuit tuinen, maar het is mogelijk dat 
andere vindplaatsen oorspronkelijk wild zijn. 
 Op het kaartje staat met kruisjes aangegeven 
waar ik de Adderwortel tot nu toe heb gevonden. 
 Aanvullingen zijn van harte welkom.  

 Egbert de Boer, 
 Vlierstraat 6, 8171 BC Vaassen, 

 Tel. 05788-72292. 

 



 
Adderwortel is in de kruidengeneeskunde vergelijkbaar met Tormentil.  
Vanwege het hoge looizuurgehalte wordt het toegepast bij inwendige 
bloedingen en darm-ellende ("Durchfall"), bij bloedend tandvlees en 
infecties van mond en keel (spoelen). Ook, in de vorm van natte omslagen, 
bij slecht helende wonden. Verder  doet het nog iets voor (of tegen) de 
Nerven, maar dat kwam niet verder dan héééél vaag. 
Ik heb in Herzogenaurach (D) een cursusje "Heilpflanzen" gedaan, daarom 
kon ik het naslaan. 
     Micky Haselhoff. 

 



 
 
 Behalve kraanvogels zijn het ook de vele prachtige oude 
bomenlanen op Rügen die mij bijzonder aanspreken. Deze 
statige alleeën zijn ruim tweehonderd jaar geleden aangelegd 
om het tracé van de landweg vast te leggen. De wortels 
draineren de bodem, houden de ondergrond vast en gaan zo de 
erosie van de weg tegen. Sommige lanen werden ook uit 
landmeetkundig oog-punt aangelegd, om grenzen tussen de 
verschillende landgoederen vast te leggen in eenzame gebieden. 
Op Rügen zijn het vooral Paardekastanjes en berken, die als 
laanbomen zijn gebruikt, maar ook wel beuken, eiken, esdoorns 
en populieren. 

De tijd lijkt sinds de eeuwwisseling op dit eiland stil te hebben gestaan (nu hebben ze er een turbo op 
gezet). Voor de prachtige bomen heeft dat het voordeel dat ze niet zo "overdone" zijn onderhouden als 
de bomen langs onze wegen. 
 De vorm van de bomen past schitterend in het landschap en je ziet er veel holtes in, waar 
vogels en andere dieren in kunnen nestelen, o.a. de Hoornaar. Vele lanen waren ook al in het verleden 
beschermde monumenten, zoals blijkt uit de bordjes, die aan het begin van de lanen zijn geplaatst. Nu 
de behoefte aan snellere en bredere wegen groter wordt, worden ook de lanen bedreigd. De natuur-
beschermingsorganisaties trachten te voorkomen dat ze verloren gaan. 
 De Allgemeiner Deutscher Automobil Club heeft toeristische routes samengesteld langs de 
Deutsche Alleeënstrassen. Alleen al in de deelstaat Brandenburg liggen ruim twaalfduizend 
kilometers van deze door bomen omzoomde wegen. 

Harry van Diepen. 

 



 
 
Aangekomen de volgende twee boeken: 
1. ARKEMHEEN TE VELDE. 
 Een uitgebreide informatie over alles wat in deze polder bij Nijkerk gevonden is 

2. SPOORWEGEN, TOEVLUCHTSOORD VOOR MENS EN DIER. 
      (A. Koster). 
   In de bibliotheek zijn ook aanwezig verscheidene verslagen van KNNV-kampen, 
   met excursieverslagen en veel andere informatie over de daarbij bezochte gebieden. 
  Verder losse artikelen over allerlei landschappen en terreinen die het bezoeken 
waard  
  zijn. 
  Even bellen met 05780-12083 voor een afspraak, als U wat lenen wilt. 
  Bij geen gehoor (voor wat betreft kampverslagen en artikelen) bellen met 
  05780-13703. 
  We zijn nogal eens weg! 

Els Koopmans-Grommé. 
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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 
NBC en Waarnemingen 
Ans Voest Postbus 145,    8160 AC   Epe  Tel. 05788 - 76504 
 
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 
   Harry van Diepen,    Tel. 05780 - 15114 
   Troelstrastraat 2, 8161 DS  Epe   
 
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 Els Koopmans-Grommé, Inecka Stuve, Ans Voest, Koos Koopmans,  
  Micky Haselhoff-Marsman. 
Typewerk Inecka Stuve; Micky Haselhoff-Marsman  
Lay-out  Redactie 
Druk  Roel Pannekoek. 
Voorblad Frans Bosch en  Els Koopmans. 



 
 

 Thuiskomend na een drukke, maar buitengewoon boeiende week in Slowakije, vond ik de 15e       
mei op de tuintafel een jampotje. Er zat een dikke, dode hommelkoningin in, dacht ik, even vluchtig 
kij-kend. Zeker weer een deelnemer aan het KNNV-Hommelproject, die om raad wilde vragen en bij 
geen gehoor het beest maar achtergelaten heeft, dacht ik verder, en ging mijn bagage uitpakken. 
 Toen mijn aandacht weer naar het beest in het potje uitging, ontdekte ik dat de hommel 
helemaal geen hommel kon zijn. Wat meteen opviel was, dat hij niet dicht behaard was, maar nog 
opmerkelijker waren de knopjes aan de sprieten. Een vlindersoort met doorzichtige vleugels dan? 
Maar noch Glasvleugelpijlstaart, noch Kolibrievlinder, noch een van de Horzelvlinders leken op dit 
zwarte beest. Hoewel, helemaal zwart was hij nou ook weer niet. Een markante gele vlek aan het 
begin van het achterlijf, die uit een soort geel vlies leek te bestaan, gele pooteinden en gele 
sprietknoppen staken mooi af tegen het blauw-zwarte lijf. De vier vleugels glansden fraai en 
opvallend waren de dikke dijen. (Nota bene: het was nog wel een mannetje!) 
 Ik meende eens een foto van dit merkwaardige dier te hebben gezien. En inderdaad vond ik 
zijn portret in het boekje over bijen en wespen. Het bleek een soort bladwesp te zijn en wel een van de 

grote Nederlandse soorten. Aanvankelijk dacht ik te 
maken te hebben met de Grote berkeknopwesp of 
Berkebladwesp Cimbex femoratus, maar Bob van Aartsen 
was zo vriende-lijk hem nader te determineren. Toen 
bleek het te zijn de verwante Cimbex fagi. Een 
Nederlandse naam heeft hij bij mijn weten niet, maar je 
zou hem "Beukebladwesp" kunnen noemen. Hij hoort tot 
de bladwespen met knopvormige sprieten en is 
tegenwoordig  niet algemeen tot vrij zeld-zaam. 
Het dier moet bij het rondvliegen een zoemend geluid 
maken, wat de verwarring met een hommel nog extra in 
de hand zal werken. Nooit zag ik zelf deze volwassen 
Knop-sprietbladwespensoort. Wel kwam ik bij het 
speuren naar rupsen op wilgen en berken in Amsterdam 
verscheidene keren de dikke blauwgroene larven tegen, 

die erg veel op vlinderrupsen lijken, ook net zo aan bladeren vreten en daarom ook "bastaardrupsen" 
worden genoemd. Ik kende hun naam, maar het lukte me niet er het volwassen insekt uit op te 
kweken. Ik wist ook niet hoe het eruit zou zien. Evenals sommige rupsen spinnen deze bastaardrupsen 
een stevige cocon aan een tak. Als het volwassen insekt na het popstadium eruit kruipt, gaat deze 
cocon met een soort dakje aan het boveneinde open, om de bladwesp door te laten. 
 Bob zal het dier prepareren en te zijner tijd meebrengen naar een Insektengroepbijeenkomst. 
 Nu hoop ik dat de brenger van deze dikkerd in de jampot zich nog melden zal. Ten eerste 
omdat het een hele leuke verrassing was, maar het is ook erg belangrijk te weten waar het dier is 
gevonden. 
 Als lezers er ook weleens een gezien hebben, hoor ik dat graag!. 
 

Els Koopmans-Grommé. 

 



 
 
 Iedereen heeft vast weleens meegemaakt dat hij geconfronteerd werd met een vreemd woord, 
een onbekende ziekte, of noem maar op - waar hij  nooit eerder van gehoord had.  
Dan ineens kom je het opnieuw en opnieuw tegen en je vraagt je af: waarom nooit eerder?? 
 Iets dergelijks heeft het uitkomen van Het Laatste Deel van de Nederlandse Oecologische 
Flora de afgelopen tijd met mij gedaan. Misschien is er gewoon erg veel publiciteit aan gegeven en 
misschien was "dat andere" in het spel. Niet belangrijk, maar het krante-artikel uit de Volkskrant van 
23 april 1994, dat Paula Bijlsma me bracht, omdat het voor haar gevoel "voor Natuurklanken 
geschreven" was, was de vierde of vijfde confrontatie in heel korte tijd, en daarom ga ik er wat uit 
aanhalen. 

Een mooi begin is de markante uitspraak van de auteur, Eddy Weeda:  
Natuurontwikkeling staat doorgaans gelijk met natuurverlies. 

 Omdat ik elke wezenlijke kennis in het kader  Natuurhistorie ontbeer, doe ik uit het eerder 
aan- 
gehaalde artikel nóg wat grepen, waarvan ik onder de indruk kwam. 
 Bijvoorbeeld iets over de duinen bij Bloemendaal, waar onderaan een korte helling het zand 
bedekt is door twee zeldzame mossoorten: het Groot klokhoedje en Kalkgoudmos. Daartussen groeien 
Muizeoortje, Bosaardbei en Kleine pimpernel. De mossen grijpen hun kans, als er open grond is en 
daar profiteren andere planten van. 
De Kleine pimpernel kwam blijkens boringen naar stuifmeel al in 800 v.Chr. in Nederland voor - 
zo'n drieduizend jaar geleden dus. Maar sedertdien, èn tot op heden, alleen in de omgeving van 
Bloemendaal. De soort heeft zich dus in al die tijd niet kunnen uitbreiden. (?????) 
 De Heer Weeda claimt dat de in Nederland voorkomende planten die hij niet zelf gezien heeft 
op de vingers van één hand te tellen zijn. Hij beschrijft in zijn vijfdelige Flora alle veertienhonderd in 
Nederland voorkomende wilde planten in hun relatie tot hun omgeving en daar heeft hij tien jaar voor 
nodig gehad. 
Graag zou hij de nu voltooide ecologische flora voor Nederland willen laten volgen door een flora 
voor midden en West-Europa, waar hij samen met twee medewerkers ook weer tien jaren voor zou 
uittrekken. Maar waar vind je zulke medewerkers?  (Voelt niemand zich aangesproken?) 
 Bij "Kraantje Lek" in Overveen bevindt zich de waarschijnlijk meest belopen duinhelling van 
Nederland. Daar staat een populier, waarvan de schors niet verzuurt, doordat het zand op het duin veel 
kalk bevat. Niet alleen de wind, maar ook alle bezoekers maken dat er veel van dat zand op de boom 
terecht komt en die kalk neutraliseert het zuur van de neerslag. Gevolg: En keur van zeldzame 
mossen. 
 Dit is dus een voorbeeld van een positieve invloed door de aanwezigheid van mensen (in de 
vorm van opstuivend zand). In een aansluitend gebied, dat voor publiek gesloten is, heeft de 
vergrassing toegeslagen en daar is ook de variëteit in plantesoorten veel kleiner.  
 Zelfs een beetje (stikstofhoudende) hondepoep hoeft niet altijd slecht te zijn, maar dit mag 
slechts fluisterend verder verteld worden. Er is natuurlijk toch wel veel te veel van dat spul. 
 Volgend punt: In een natte duinvallei in de Kennemer-duinen staat een verrassend aantal 
Rietorchissen. 

 Schitterend toch?! 
Alleen, voor hetzelfde geld is het een indicatie voor een minder gunstige milieufactor. Als het 
grondwater zakt en de invloed van regenwater groter wordt, werkt dat heilzaam op bepaalde planten. 
Zo is, om bovengenoemde reden, in Overijssel enige jaren geleden de Gevlekte orchis geweldig in 
aantal toegenomen. Maar dat ging wel ten koste van de Brede- en de Vleeskleurige orchis en ook het 
Breed wollegras is er verdwenen. 



 De Volkskrant maakt gewag van Weeda's boosheid, 
omdat kostbare plantenrijkdommen door opzettelijk menselijk 
ingrijpen zonder plichtpleging vergaan. Bloemrijke weilanden, 
met bestemming natuurreservaat, die verpacht- en vervolgens 
maisvelden werden (Poederoijen).  
In Twente is een van de laatste Parnassia-vindplaatsen 
eveneens door mais verzwolgen.  
Wie kan zich niet vinden in de uitspraak: Rijkbloeiende 
graslanden zijn een produkt van natuur en menselijke cultuur, 
en dit cultuurbezit moet even hoog worden aangeslagen als 
kunst"?  
Weeda pleit verder voor een drastische scheiding tussen natuur 
en landbouw, tussen natuur en cultuur. 
 Op Texel liggen nog een paar stukjes beschermd oud 
grasland en daar groeit de Harlekijn.  Van deze orchissoort de 
grootste populatie van noordwest-Europa.  
Dit soort plekken is zeldzaam geworden, maar het is wel precies 
wat dit orchideetje nodig heeft. Een natuurreservaat is te schraal 
en gewoon grasland te zeer bemest. 
 De vroongronden bij de duinen van Goeree-Overflakkee worden al eeuwenlang begraasd door 
koeien en paarden, waardoor ze zeer rijk zijn. Op één vierkante meter  kan je er wel veertig 
plantesoorten vinden, waaronder ook de Veldgentiaan. Die kwam vroeger overal voor, maar nu alleen 
nog maar bij Egmond en op Goeree. 
 Natuurontwikkeling kan naar de mening van Weeda nooit in de plaats komen van de 
ouderwetse natuurbescherming, omdat zeer kwetsbare gebieden er dan onderdoor gaan. Hier en daar 
in het rivieren-gebied kan natuurontwikkeling waardevol zijn, maar als je de oevers van de rivieren 
helemaal aan hun lot overlaat, krijg je monocultures van een paar plantesoorten  - rietgras, brandnetel, 
bijvoorbeeld -  die zoveel van de voedselvoorraden opslorpen, dat geen enkele andere plant meer aan 
bod komt. 
 De natuur in Nederland gaat achteruit, zegt Weeda, maar het is niet zo dat er nu minder 
plantesoorten zijn. Helaas verdwijnt er een aantal, maar daartegenover komen er nieuwe soorten het 
land binnen. Toerisme, trekvogels - het kan op vele manieren. Een voorbeeld is de Glanzige 
ooievaarsbek, die o.m. in Luxemburg thuishoort en nu ook in Overveen bloeit. 
 En dan het Bezemkruiskruid, massaal voorkomend bij het Amsterdamse station Sloterdijk. 
Deze plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en is met zendingen wol in Europa beland, onder 
meer in Verviers (België). Via de Maas kwam het in Zuid Limburg terecht, waar het zich ging 
vestigen op de grindbedden langs spoorlijnen. Vandaar heeft het zich over Nederland verspreid. 
 Overigens vindt Weeda wel dat in Nederland natuurwaarden worden bedreigd en noemt met 
name de Blauwgraslanden.  
Een gruwel is het hem dat bij Staatsbosbeheer tegenwoordig terreinbeheerders om de haverklap over-
geplaatst worden. Dat is op zichzelf al een ramp, want zo leren ze het hun toegewezen gebied nooit 
echt kennen in samenhang met klimatologische factoren en alle andere zaken die meespelen. Zo blijft 
ook de ware verknochtheid uit. 
 Het artikel dat Piet van Seeters voor de Volkskrant schreef eindigt met een citaat van Pascal: 

Gij zult niet binnentreden in de waarheid, tenzij door de liefde. 
Ik sluit dit stukje af met een citaat van Meneer Weeda zelf en dat luidt:  

"Ik denk dat de mens toch nog eerder zichzelf naar de bliksem helpt dan de natuur." 
 

 Micky Haselhoff-Marsman. 

 

 



 
  
 
 Op zaterdag 26 maart gingen wij, onder leiding van Gerrit Gerritsen, voorzitter van de KNNV 
in Zwolle en ook betrokken bij natuurontwikkeling voor de Provincie Overijssel, met een groep van 
elf een wandeling maken rond het Engelse Werk in Zwolle (zie voor achtergrondinformatie het artikel 
in Natuurklanken 1 van dit jaar). 
 We bekeken niet alleen het park, maar ook het nieuwe buitendijkse natuurproject van dezelfde 
naam. Een berg klei is uitgegraven om een situatie te creëren die ondiepe plassen met de rivier 
verbindt. De klei is verkocht voor dijkversterking elders en de opbrengst vormde een belangrijke 
financiele bij-drage voor dit natuurproject. Het project is in zijn geheel verkocht aan Staatsbosbeheer 
voor de symbo-lische prijs van één gulden. 
De bedoeling is een gevarieerd fourageergebied met rietkragen en wilgenbosjes voor vogels, dat in 
open verbinding staat met de IJssel. Het waterniveau varieert niet alleen door het water dat de rivier 
aanvoert, maar ook door stuwing vanuit het IJsselmeer bij harde wind. Op de dag van onze excursie 
stond het rivierwater voor veel vogels te hoog en ook de vogelobservatiehut was buiten ons bereik. 
 Onze teleurstelling werd snel gecompenseerd door vijf overvliegende Pijlstaarten en kort 
daarna zagen we twee Grote gele kwikstaarten aan de waterkant. Een nieuwe waarneming voor dit 
gebied! 
Tot nu toe zijn er honderddrie vogelsoorten genoteerd. 
 Planten doen het ook goed. De dijk is zonnig en schraal en in een gebied tegen de spoordijk, 
waar de bovenste kleilaag weggehaald was, hebben zich vorig jaar tweeënzeventig akkeronkruiden 
ontwikkeld, pioniersplanten die ook weer zullen verdwijnen als wilgen en riet beginnen te groeien. 
 We zagen een aantal Aalscholvers  -  tot de jaren zestig een bedreigde vogelsoort. 
Meestal zijn het solo-vissers, maar op het IJsselmeer zijn ze in 
groepsverband gaan vissen, omdat het onderwaterzicht er verslechterd 
is. Gezamenlijk kunnen ze scholen vis opsporen. 
Verder op het water waren er wat Smienten en een Zomertaling; een 
mannetje, wat niet zo vaak voorkomt. 
 We liepen verder langs de dijk voorbij de spoorlijn. 
Binnendijks is er een waterwingebied voor Zwolle. Het Waterschap 
heeft advies van de KNNV afdeling Zwolle gevraagd over het 
onderhoud van dit gebied. Er wordt geen mest uitgereden, want het land moet schraler worden, en er 
zijn plannen om Meidoornhagen te planten. 
Er waren veel Hazen, minstens vijftien. In een veld zaten er acht in een grote kring, alsof ze aan het 
ver-gaderen waren. Verder zagen we vijf Bergeenden. 
 We gingen terug naar de welkome beschutting van het Engelse Werk. De Roekenkolonie 
domi-neerde in vogelaantal en geluid, maar ertussen zaten ongeveer tien Blauwe reigers te broeden. 
Verder waren er spechten, Boomklevers, een Glanskopmees en een Waterhoen te zien. 
Onder de bomen bloeiden Speenkruid, Bosanemoon en Vingerhelmbloem.  
 Tussen het oorspronkelijke park en de spoorlijn is sinds 1980 een nieuw stuk bos aangeplant 
met inheemse bomen. Het snoeihout wordt niet afgevoerd, maar in richels gelegd als schuilplaats voor 
vogels en zoogdieren. Het waterniveau wordt hoog gehouden en in de schrale, natte weiden beginnen 
zich interessante planten te ontwikkelen. Het riet biedt ook nestgelegenheid voor vogels, onder andere 
voor de Rietgors. 
 Er is ook belangstelling voor korstmossen. In de provincie Overijssel zijn vijfhonderd bomen 
geselecteerd en eens in de vijf jaar worden de korstmossen door een deskundige gedetermineerd: een 
goede milieu-indicator. Voor de leek is het interessant te weten dat korstmossen overstromingen niet 
overleven. Buitendijks is op de boomstammen te zien is hoe hoog het water komt, namelijk tot aan de 
grens van wel- en geen korstmos. 
 Ook in het nieuwe bosgebied is een stukje dijk. Dat is een nagebootste rivierdijk, die aan 
Profes-sor Zonderwijk is aangeboden om te experimenteren met inzaaien van wilde planten. Tot nu 
toe is het niet zo'n succes, omdat de dijk niet schraal genoeg was. Dus veel brandnetels! 

l 



 Wij eindigden onze wandeling bij een oud stuk verdedigingswerk dat nu dienst doet als over-
winteringskelder voor vleermuizen. Er huizen vijftien Grootoorvleermuizen en in de zomer kunnen 
ook  
 
Dwerg- en Watervleermuizen gezien worden. Het in de buurt gelegen bezoekerscentrum is alleen in 
het weekend geopend. 

 En toen waren we echt toe aan een kopje koffie en wat warmte in de Uitspanning. 
We zullen met belangstelling de verdere ontwikkeling volgen, zowel voor wat betreft het 
buitendijkse- als het nieuw aangelegde bos. Het is een visitekaartje voor wat kan worden bereikt met 
natuur-ontwikkeling, zo dicht bij een grote stad en drukke verkeerswegen. 

Hilary Jellema-Brazier. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wat een bof dat het zaterdag 17 april zulk mateloos (on)guur weer was! Het maakte dat de 
Insektenwerkgroep het "Plan Graafbijtjeskijken" een week uitstelde en een beter besluit laat zich niet 
bedenken: de 24e was het een absoluut uitgelezen dag voor bodemonderzoek. 
   In de boekjes hebben wij overigens  de naam Graafbij helemaal niet kunnen vinden. 
   Wel Zandbij en iets met een fonetisch dubbele bodem:  Aardbij. 
 We gingen op stap met een - uiteraard selecte - kleine groep. Maar goed ook; de bijtjes 
hadden zo noest gegraven dat er op hun zondoordrenkte hellinkjes feitelijk geen plaats was voor 
mensenstappen.  
 Er was  een donkere en een "blonde" kolonie. Onzin om het zo te stellen, natuurlijk - wat wij 
bedoelen is dat de holletjes zowel in donkere aarde gegraven waren als in bleek zand.  
In een heleboel  deuropeningetjes zagen we bijengezichtjes de wereld in kijken. Niet vanwege het 
mooie panorama maar om op broedsel beluste onverlaten in de gaten te houden. Of beter: uit de 
gaten. Waar Zandbijen zijn, zijn namelijk ook Koekoeks-dito,  Nomada...?? in dit geval. Zo moeilijk 
te precizeren, volgens hen die het weten kunnen, dat wij geen pogingen ondernamen. 
 Dat was wel gebeurd bij de graafbijtjes. Van Els Koopmans - ook bij dit onderzoekje onze 
onvolprezen "goeroe" -  mochten we ervan uitgaan dat we te maken hadden met de Andrena 
cineraria. Een diertje met een bijna zwart, metalig-glanzend achterlijfje en een witstoppelige 
voorpartij - als "met as bestrooid", valt uit de Latijnse naam op te maken.  
Op het eerste gezicht ben je vaak geneigd te denken dat er ook geel in hun tekening zit. Dat wordt 
veroorzaakt door de dikke proppen stuifmeel die ze vervoeren. Soms zo overdadig dat ze na een 
landing uit balans raken, ombuitelen en nauwelijks meer overeind kunnen komen.  
 Maar het begint voor de bijtjes allemaal met het zoeken naar een goede nestelplek. Daar 
worden - afgezien van blond of donker - toch bijzondere eisen aan gesteld, want in de directe 
omgeving was wel meer ogenschijnlijk identiek zinderig zand zònder graafbijen. Een vroegbloeier 
binnen handbereik strekt tot aanbeveling. "Onze" kolonie werd door een berk overhuifd, maar wilgen 
zijn ook geliefd. 
 Is het holletje gegraven en ingericht, dan moet Mevrouw Bij voor eten gaan zorgen. Als ze het 
nest verlaat, cirkelt ze een oriëntatievlucht boven haar "bergje": eerst in kleine lussen - een paar wat  
grotere en nog grotere....en dan zitten de herkenningsbakens genoegzaam ingeprent. Wég is ze. 
 Over het interieur van de holletjes is niet alles bekend, maar de Grote Vraagbaak, Bob van 
Aartsen, denkt dat elk nest over enkele kamertjes beschikt. Die kamertjes worden voorzien van 
proviand - nectar en stuifmeel - en daar komen de eitjes op.  Nu kan de woning afgesloten worden, 
wat grondig gebeurt. Je kunt op afgewerkte heuveltjes duidelijk een klein, aangeplempt plateautje 
zien. Dat betekent: moeder is weg en ze komt nooit meer terug.  
Trouwens, echt moeder worden zit er ook al niet in, want ze sterft voordat haar larfjes het levenslicht 
zien. Dat feest vindt het volgend voorjaar pas plaats, als het adspirantbijtje tenminste niet op het menu 
van een of andere parasiet heeft gestaan. Van een Nomada...???? bijvoorbeeld. Die kunnen of willen 
geen stuifmeel vergaren. Ze deponeren hun eitjes in voor andere schepseltjes bestemde kamertjes en 
laten hun kleintjes rustig de gastborelingskes met de bijbehorende pollen opvreten. Zelf zijn ze ook zo 
groot gegroeid, dus het werkt lekker. 

Als je insekten wilt leren kennen, moet je regelmatig oppassen dat je er niet beroerd van wordt. 



Els had ons bij de aanvang al verteld hoe we  Koekoeksbijtjes konden herkennen. Veel kleiner dan de 
Graafbij, een zwart-geel gestreept lijfje en mooie rode poten. We zagen ze wel, maar het leek een 
onmogelijkheid er eentje te pakken te krijgen. Dachten we. Ze waren akelig behendig in het ontwijken 
van onze jampotten. Toch vonden ze op deze dag hun meester in Bert Hilberink die nog sneller en nog 
behendiger was!  
We zeiden het al: het was een select gezelschap. Els zorgde voor de overdracht van kennis, met 
achtergrondinformatie en details. Dik bediende de camera en verstrekte aanvullende informatie. Mia 
Leurs had een verfijnde feeling voor bepaald gedrag van de insekten, waar we ons dan collectief over 
konden verbazen. Bert was, zoals bekend, de Grote Verschalker en Inecka Stuve zorgde voor de 
wetenschappelijke benadering. Daar is meer over te vinden op een andere bladzijde van deze 
Natuurklanken. Agnès Herweijer signaleerde alle dingen die wij over het hoofd zagen en 
inventariseerde de vondsten op papier, zodat ik aan haar hand dit verslag kan samenstellen. Aldus: 
Een perfect team.  
Af en toe dialogen die van wezenlijke eruditie getuigden: Waarom is dat een snuitkever? - Nou dat zie 
je toch: hij heeft een snuit! - Ik ook. Maar dat maakt me nog geen snuitkever.  

Doorwrocht in al zijn eenvoud. 
 Terug naar de praktijk. Naast de Koekoeksbijtjes waren er nog andere rovers, spinnedoders, 
die in dodelijke gehaaidheid niet onderdeden voor de vorige insektensoort. Het waren de 
Anopilus(sen) viaticus en ze gedroegen zich in zekere zin afwijkend. Ze kriskrasten zeer bedreven en 
met onwaarschijnlijke schielijkheid over de grond, net als Schaatsenrijdertjes op de vijver. Je ging je 
auto-matisch afvragen waarvoor ze nog vleugels nodig hadden, maar dat kan vanwege Bert zijn. Het 
lukte hem evenzogoed ook zo'n opgevoerde spinnedoder te vangen.  
Omdat iemand anders toevallig net met een spinnetje aan het spelen was, opperde Bert een rendez-
vous in zijn jampot. Om de wetenschap te dienen. Gelukkig is de wetenschap al veel verder en weet 
dat de Anopilus viaticus alleen maar Wolfsspinnen lust. 
 We kregen daar luttele momenten later het levende en levend-dode bewijs van: een 
Spinnedoder die met een platgespoten Wolfsspin liep rond te zeulen. Dit duo kwam via Agnès achter 
glas  terecht en ofschoon de spin in het eerste ogenblik van paniek even vrij kwam, werd hij vrijwel 
onmiddellijk weer in de tang genomen.  Zelfs ondernam de spinnedoder tamelijk geslaagde pogingen 
om tegen de gladde wand van het potje omhoog te zwoegen, compleet met prooi.  
Een momentje later, weer op vrije voeten gesteld, bleek onze bemoeizucht haar toch te irritant en de 
spin werd gelaten voor wat hij was. Niet lang:  een andere consumente nam het gesjor met genoegen 
over. Wij dachten op dat moment dat "men" bezig was de buit naar een bestaand holletje te zeulen. 
Later lazen we evenwel, dat spinnedoders eerst overrompelen, en daarna pas een holletje maken. 
 Voorzover wij het konden beoordelen ging de rampzalige spin "van hand tot hand". Onze 
aanwezigheid werkte blijkbaar toch wel storend op de berging en we hebben de voltooiing ervan dan 
ook niet meegemaakt. 
 Het hoeft geen betoog dat we,  laag bij de grond als we bezig waren, nog veel meer insekten 
zagen, maar we laten ze onvermeld, omdat ons project graafbijen betrof. 

 
 De op deze excursie volgende Insektengroepactiviteit de dato 30 april was speciaal gericht op 
Tauvlinders en Oranjetipjes.  
Het weer was minstens drie punten beter dan de voorspelling; de wind niet sterk genoeg om de luwe 
plekjes te verontrusten, en op deze plekjes vonden we ze dan ook, de Oranjetips die we moesten 
hebben. 
Aanvankelijk een paar solitaire mannetjes, ieder patrouillerend op een eigen terrein, maar in de 
Motketel waren er meer, van beiderlei kunne. Als je er vijf tegelijk waarneemt, ligt het eigenlijke 
aantal gegarandeerd hoger, maar ik vermeld alleen de feiten. Vijf dus. 
 Tauvlinders zagen we niet. Wel ettelijke roestigbruin/oranje snelle fladderaars, die we er heel 
even voor aanzagen, maar die tenslotte, via een aarzelend Kleine vos, toch maar als Argusvlinders 
werden opgetekend. Waren het er drie of vier...? Verder een Dagpauwoog, nog immer mooi op kleur, 
maar wel gerafeld, een Klein geaderd witje en drie Boomblauwtjes.  
Het pure Hortensiablauw daarvan op een bloeiende Pinksterbloem, dát is mooi. 
 Het was een tamelijk korte, maar wel doelmatige expeditie. Het enige punt van twijfel waar 
we ons even voor geplaatst zagen was: Was er hier wel sprake van een excursie? 



We besloten het in de annalen op te nemen als evenement. 
Behalve de excursieleider, Henk van Woerden, was er namelijk slechts één meeloper: 

Micky Haselhoff-Marsman. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wat een bof dat het zaterdag 17 april zulk mateloos (on)guur weer was! Het maakte dat de 
Insektenwerkgroep het "Plan Graafbijtjeskijken" een week uitstelde en een beter besluit laat zich 
niet bedenken: de 24e was het een absoluut uitgelezen dag voor bodemonderzoek. 
   In de boekjes hebben wij overigens  de naam Graafbij helemaal niet kunnen vinden. 
   Wel Zandbij en iets met een fonetisch dubbele bodem:  Aardbij. 
 We gingen op stap met een - uiteraard selecte - kleine groep. Maar goed ook; de bijtjes 
hadden zo noest gegraven dat er op hun zondoordrenkte hellinkjes feitelijk geen plaats was voor 
mensenstappen.  
 Er was  een donkere en een "blonde" kolonie. Onzin om het zo te stellen, natuurlijk - wat 
wij bedoelen is dat de holletjes zowel in donkere aarde gegraven waren als in bleek zand.  
In een heleboel  deuropeningetjes zagen we bijengezichtjes de wereld in kijken. Niet vanwege het 
mooie panorama maar om op broedsel beluste onverlaten in de gaten te houden. Of beter: uit de 
gaten. Waar Zandbijen zijn, zijn namelijk ook Koekoeks-dito,  Nomada...?? in dit geval. Zo 
moeilijk te precizeren, volgens hen die het weten kunnen, dat wij geen pogingen ondernamen. 
 Dat was wel gebeurd bij de graafbijtjes. Van Els Koopmans - ook bij dit onderzoekje onze 
onvolprezen "goeroe" -  mochten we ervan uitgaan dat we te maken hadden met de Andrena 
cineraria. Een diertje met een bijna zwart, metalig-glanzend achterlijfje en een witstoppelige 
voorpartij - als "met as bestrooid", valt uit de Latijnse naam op te maken.  
Op het eerste gezicht ben je vaak geneigd te denken dat er ook geel in hun tekening zit. Dat wordt 
veroorzaakt door de dikke proppen stuifmeel die ze vervoeren. Soms zo overdadig dat ze na een 
landing uit balans raken, ombuitelen en nauwelijks meer overeind kunnen komen.  
 Maar het begint voor de bijtjes allemaal met het zoeken naar een goede nestelplek. Daar 
worden - afgezien van blond of donker - toch bijzondere eisen aan gesteld, want in de directe 
omgeving was wel meer ogenschijnlijk identiek zinderig zand zònder graafbijen. Een vroegbloeier 
binnen handbereik strekt tot aanbeveling. "Onze" kolonie werd door een berk overhuifd, maar 
wilgen zijn ook geliefd. 
 Is het holletje gegraven en ingericht, dan moet Mevrouw Bij voor eten gaan zorgen. Als ze 
het nest verlaat, cirkelt ze een oriëntatievlucht boven haar "bergje": eerst in kleine lussen - een 
paar wat  grotere en nog grotere....en dan zitten de herkenningsbakens genoegzaam ingeprent. Wég 
is ze. 
 Over het interieur van de holletjes is niet alles bekend, maar de Grote Vraagbaak, Bob van 
Aartsen, denkt dat elk nest over enkele kamertjes beschikt. Die kamertjes worden voorzien van 
proviand - nectar en stuifmeel - en daar komen de eitjes op.  Nu kan de woning afgesloten worden, 
wat grondig gebeurt. Je kunt op afgewerkte heuveltjes duidelijk een klein, aangeplempt plateautje 
zien. Dat betekent: moeder is weg en ze komt nooit meer terug.  
Trouwens, echt moeder worden zit er ook al niet in, want ze sterft voordat haar larfjes het 
levenslicht zien. Dat feest vindt het volgend voorjaar pas plaats, als het adspirantbijtje tenminste 
niet op het menu van een of andere parasiet heeft gestaan. Van een Nomada...???? bijvoorbeeld. 
Die kunnen of willen geen stuifmeel vergaren. Ze deponeren hun eitjes in voor andere schepseltjes 
bestemde kamertjes en laten hun kleintjes rustig de gastborelingskes met de bijbehorende pollen 
opvreten. Zelf zijn ze ook zo groot gegroeid, dus het werkt lekker. 

Als je insekten wilt leren kennen, moet je regelmatig oppassen dat je er niet beroerd van wordt. 
Els had ons bij de aanvang al verteld hoe we  Koekoeksbijtjes konden herkennen. Veel kleiner dan 
de Graafbij, een zwart-geel gestreept lijfje en mooie rode poten. We zagen ze wel, maar het leek 
een  



onmogelijkheid er eentje te pakken te krijgen. Dachten we. Ze waren akelig behendig in het 
ontwijken van onze jampotten. Toch vonden ze op deze dag hun meester in Bert Hilberink die nog 
sneller en nog behendiger was!  
We zeiden het al: het was een select gezelschap. Els zorgde voor de overdracht van kennis, met 
achtergrondinformatie en details. Dik bediende de camera en verstrekte aanvullende informatie. 
Mia Leurs had een verfijnde feeling voor bepaald gedrag van de insekten, waar we ons dan 
collectief over konden verbazen. Bert was, zoals bekend, de Grote Verschalker en Inecka Stuve 
zorgde voor de wetenschappelijke benadering. Daar is meer over te vinden op een andere bladzijde 
van deze Natuurklanken. Agnès Herweijer signaleerde alle dingen die wij over het hoofd zagen en 
inventariseerde de vondsten op papier, zodat ik aan haar hand dit verslag kan samenstellen. Aldus: 
Een perfect team.  
Af en toe dialogen die van wezenlijke eruditie getuigden: Waarom is dat een snuitkever? - Nou dat 
zie je toch: hij heeft een snuit! - Ik ook. Maar dat maakt me nog geen snuitkever.  

Doorwrocht in al zijn eenvoud. 
 Terug naar de praktijk. Naast de Koekoeksbijtjes waren er nog andere rovers, spin-
nedoders, die in dodelijke gehaaidheid niet onderdeden voor de vorige insektensoort. Het 
waren de Anopilus(sen) viaticus en ze gedroegen zich in zekere zin afwijkend. Ze kriskrasten 
zeer bedreven en met onwaarschijnlijke schielijkheid over de grond, net als 
Schaatsenrijdertjes op de vijver. Je ging je auto-matisch afvragen waarvoor ze nog vleugels 
nodig hadden, maar dat kan vanwege Bert zijn. Het lukte hem evenzogoed ook zo'n opgevoerde 
spinnedoder te vangen.  
Omdat iemand anders toevallig net met een spinnetje aan het spelen was, opperde Bert een rendez-
vous in zijn jampot. Om de wetenschap te dienen. Gelukkig is de wetenschap al veel verder en 
weet dat de Anopilus viaticus alleen maar Wolfsspinnen lust. 
 We kregen daar luttele momenten later het levende en levend-dode bewijs van: een 
Spinnedoder die met een platgespoten Wolfsspin liep rond te zeulen. Dit duo kwam via Agnès 
achter glas  terecht en ofschoon de spin in het eerste ogenblik van paniek even vrij kwam, werd hij 
vrijwel onmiddellijk weer in de tang genomen.  Zelfs ondernam de spinnedoder tamelijk geslaagde 
pogingen om tegen de gladde wand van het potje omhoog te zwoegen, compleet met prooi.  
Een momentje later, weer op vrije voeten gesteld, bleek onze bemoeizucht haar toch te irritant en 
de spin werd gelaten voor wat hij was. Niet lang:  een andere consumente nam het gesjor met 
genoegen over. Wij dachten op dat moment dat "men" bezig was de buit naar een bestaand holletje 
te zeulen. Later lazen we evenwel, dat spinnedoders eerst overrompelen, en daarna pas een holletje 
maken. 
 Voorzover wij het konden beoordelen ging de rampzalige spin "van hand tot hand". Onze 
aanwezigheid werkte blijkbaar toch wel storend op de berging en we hebben de voltooiing ervan 
dan ook niet meegemaakt. 
 Het hoeft geen betoog dat we,  laag bij de grond als we bezig waren, nog veel meer 
insekten zagen, maar we laten ze onvermeld, omdat ons project graafbijen betrof. 

 
 De op deze excursie volgende Insektengroepactiviteit de dato 30 april was speciaal gericht 
op Tauvlinders en Oranjetipjes.  
Het weer was minstens drie punten beter dan de voorspelling; de wind niet sterk genoeg om de 
luwe plekjes te verontrusten, en op deze plekjes vonden we ze dan ook, de Oranjetips die we 
moesten hebben. 
Aanvankelijk een paar solitaire mannetjes, ieder patrouillerend op een eigen terrein, maar in de 
Motketel waren er meer, van beiderlei kunne. Als je er vijf tegelijk waarneemt, ligt het eigenlijke 
aantal gegarandeerd hoger, maar ik vermeld alleen de feiten. Vijf dus. 
 Tauvlinders zagen we niet. Wel ettelijke roestigbruin/oranje snelle fladderaars, die we er 
heel even voor aanzagen, maar die tenslotte, via een aarzelend Kleine vos, toch maar als 
Argusvlinders werden opgetekend. Waren het er drie of vier...? Verder een Dagpauwoog, nog 
immer mooi op kleur, maar wel gerafeld, een Klein geaderd witje en drie Boomblauwtjes.  
Het pure Hortensiablauw daarvan op een bloeiende Pinksterbloem, dát is mooi. 
 Het was een tamelijk korte, maar wel doelmatige expeditie. Het enige punt van twijfel 
waar we ons even voor geplaatst zagen was: Was er hier wel sprake van een excursie? 

 



We besloten het in de annalen op te nemen als evenement. 
Behalve de excursieleider, Henk van Woerden, was er namelijk slechts één meeloper: 

Micky Haselhoff-Marsman. 



   

                 
 
In de afgelopen jaren konden dagvlinders op een toenemende 
belangstelling rekenen en zeker niet ten onrechte. Steeds meer 
mensen maken zich zorgen om deze sympathieke maar kwetsbare 
fladderaars. Meer en meer worden ze als indicator - zoals dat zo mooi 
heet - gezien, voor de kwaliteit van ons natuurlijk milieu. 

 Eén van onze dagvlinders gaan we eens nader bekijken, en wel de  Heivlinder,  een echte 
Veluwenaar. Hij is lid van de Zandoogjesfamilie, met over het algemeen sobere familieleden. Eén 
ding hebben alle leden van deze familie opvallend met elkaar gemeen: een aantal fluweelzwarte 
vlekjes met een minuscuul wit diamantje erin. De een heeft er wat meer van dan de andere en het 
Oranje- en Bruin zandoogje overdrijven zelfs een beetje met twee diamantjes. Vermoedelijk zijn die 
ontstaan door twee samengegroeide zwarte vlekjes.  
Zoals dat in elke goede familie betaamt: ook hier een vreemde eend in de bijt. Dat is het Dambordje, 
dat nauwelijks of helemaal geen (diamant)oogjes heeft. In Nederland is deze soort nog maar weinig 
gezien. 
We hebben inmiddels dus kennisgemaakt met enkele leden uit de deze familie. Andere, die er ook 
deel van uitmaken, zijn de Argusvlinder, het Bont zandoogje en het alleraardigste Hooibeestje.  
 Maar nu de Heivlinder, ons allen welbekend, liefhebber van de pleistocene zandgronden en de 
schrale voedselarme heidevelden. Hij komt in Nederland voor in een viertal kenmerkende gebieden, te 
weten: de zandgrond van Zuidoost-Friesland en West-Drente, de Veluwe, de Kempen in Brabant en 
de duingebieden langs de hele kust, inclusief de eilanden. 
 De vlinder verpoost graag op zonnige open plekjes, veelal in een scheve positie. Deels is dit 
om zoveel mogelijk zonnewarmte te ontvangen, maar onbewust ook om zoveel mogelijk belagers om 
de tuin te leiden. Kleur en structuur van de heide- en zandgrond vertonen verrassend nauwkeurige 
overeenkomst met de gemarmerde tekening van de onderzijde van de achtervleugels. De vlinders 
vallen dan ook vrijwel niet op. Pas als benadering al te riskant wordt verraden ze hun rustplekje en 
vliegen weg, om enkele meters verder weer neer te strijken. Alleen als de bruine punt van de 
voorvleugel iets naar voren staat is de vlinder zichtbaar tegen de bonte zandgrond. 
 Het zijn geen actieve vliegers, zoals de diverse Vossen. Hun vlieggedrag suggereert zelfs dat 
ze er een beetje een hekel aan hebben. Mogelijk gedragen ze zich afwijkend in andere biotopen. 
Enkele jaren geleden werden ze waargenomen op het Kievitsveld, tussen Heideplantjes en Stekelbrem 
op een afgeplagd stukje zandgrond ten westen van de Nijmolense plas. Dit mini-biotoopje was 
kennelijk gevonden door ondernemende exemplaren die wat reislustiger van aard waren. Voorwaar 
een opmer-kelijke zaak. Mogelijk verschijnen ze op nog wel meer plaatsen, zonder waargenomen te 
worden. 
 Even onopvallend als dat van het imago is ook het bestaan van de onderzeebootvormige, in de 
lengte gestreepte, lichtbruine Heivlinderrups (liefhebber van Schapegras).  
Het wijkt  overigens wel ten dele af van het leven van de meeste dagvlinderrupsen. Deze overwintert 
eerst als klein rupsje in de slechtste periode van het jaar. Vervolgens verpopt hij zich in een met 
spinsel bekleed holletje. Tussen mei en september verschijnt in één generatie de volwassen vlinder, 
die zich naar behoefte goed doet aan nectar van Struik- en Dopheide. Hij wordt ook weleens op een 
verdwaalde distel gesignaleerd. Deze vlinder, met zwart omfloerste alziende oogjes, heeft ook nog een 
volle neef, de Kleine heivlinder, die nog maar zelden gezien wordt op de Veluwe. Met name in het 
zuidoostelijk gedeelte is hij nog wel waargenomen. 
  De eenvoudige Heivlinder typeert mijns inziens heel sterk de Veluwse aard: Zunig, een bitj'n 
stug en onopvallend. Maar niettemin de aandacht meer dan waard. 

Bauke Terpstra. 

 



 

Rectificatie 
 
Er zijn bij de tekeningen van het mini-hommeltabelletje op bladzijde 43 van de 
Natuurklanken nummer 1 van dit jaar twee lelijke vergissingen gemaakt.   
Het gaat om de Steenhommel (Bombus lapidarius) in Groep I onder a., waar de 
plaats van de "r" suggereert dat het hele achterlijf steenrood is, terwijl dat alleen 
geldt voor het kleine, in Natuurklanken wit gelaten, uiterste puntje. 
De tweede fout zit in Groep III onder b, de Akkerhommel  Bombus agrorum. 
Daar staat de letter w naast het achtersluitstukje van deze hommel en dat had een 
o moeten zijn, overeenkomstig de tekst. 
Wij zijn ons er zeer van bewust dat deze onnauwkeurigheid tot verwarring en nu 
ergernis heeft kunnen leiden. Niettemin hopen we dat deelnemers aan het 
hommel-project zich er niet al meteen door hebben laten ontmoedigen. 

Heel veel excuses  
 Redactie. 



 
 
 
 In de eerste helft van mei meldde Harry van Diepen dat hij in de Vegtelarij al veel meer 
Hoorn-aarwespen had waargenomen dan gewoonlijk. Hij vroeg of wij via Natuurklanken wilden 
vragen of anderen dit ook hadden gemerkt. Aan dat verzoek is bij dezen dus voldaan. 
 Nu hebben wij in de tuin een bepaald vogelhuisje dat elk jaar door Pimpelmeesjes bezet 
wordt. Ook dit jaar zagen we al vroeg de vertrouwde blauw/gele bedrijvigheid en we dachten dat alles 
volgens het gewone patroon verliep. 
 Tot ik gistermiddag een opvallend groot geel/zwart insekt het huisje zag binnenvliegen. Ik ben 
er bijna van overtuigd dat het een Hoornaarwesp was. Vorig jaar hadden we er ook in de tuin, die 
langer dan een week elke middag op de Cotoneaster kwam foerageren. Die van nu is niet zo goed te 
bekijken, omdat het vogelhuisje hoog in een boom zit en op het moment dat het dier neerstrijkt, krijg 
ik alleen maar een stuk achtereind te zien 
 Deze middag zag ik onze vaste Bonte vliegenvanger opeens op het landingsstokje 
neerstrijken. Ik was eigenlijk overtuigd dat deze - mij toch wel dierbare - vlegel voor dit jaar intussen 
al een ander, leegstaand huisje geannexeerd had, maar helaas....) 
Hij ging niet naar binnen, althans niet verder dan tot net achter zijn oogjes. Dan vloog hij weer weg 
om te beraadslagen of verslag uit te brengen aan zijn gemalinne. 
 Op het moment dat ik dit zit te tikken valt de schemer en de Bonte vliegenvangers zijn nog 
steeds "in overlegsituatie". Vanavond moet deze Natuurklanken in elkaar geplakt en geknipt worden, 
dus ik kan geen uitsluitsel geven over de lotsbestemming van: 
a. de Bonte Vliegenvangers. Noch van 
b. de (Hoornaar)wesp. Om maar te zwijgen van 
c. de Pimpelmezen. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 
 
 
 
 
 
  Een bos - dat is schrikken van het plotselinge vleugelgeklap 
  tegen de bladeren van een vogel die opvliegt 
  naar een van de dakramen 
  een van de gaten in het dak 
  dat met paarsgroene stippen getekend staat 
  tegen de lichblauwe hemel erboven. 
 
  Een bos - is je opeens heel klein voelen: 
  om je heen groeit alles, rijst op - 
  naar het licht aan de andere kant 
  van het groene dak. 
  Sommige bomen staan scheef, 
  zijn omgevallen tijdens een onweer....? 
  (Er zijn krachten nog sterker dan zij!) 
    Naar Theo Wieringa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Half maart, om precies te zijn de 18e, werd ik gebeld door een boze kerkuilenhoudster. Er 
zaten weer Kauwtjes in de drie kerkuilennestkasten en ze was het nu zat. De Kauwtjes sleepten de 
kasten vol met takken en maakten een enorme rotzooi in de schuur. Er moest onmiddellijk iets aan 
gedaan worden, anders moesten de kasten maar weg. Ze wilde wel Kerkuilen, die tussen haakjes nog 
meer rotzooi maken dan Kauwen, maar beslist geen Kauwen. 
 Er moesten dus onmiddellijk maatregelen worden genomen, zodat de Kauwen niet meer in de 
kasten konden komen. Afgesproken werd dat ik twee kasten tijdelijk zou afsluiten en één kast zou ik 
voorzien van een pijp van ongeveer vijftig centimeter lengte. Zo'n inlooppijp belet Kauwen soms om 
in de kast te broeden. 
De volgende dag zou de operatie plaatsvinden. Thuis werd alvast een pijp in elkaar getimmerd en er 
werden een paar afsluitplankjes gemaakt voor de andere kasten. 
 Toen we aan kwamen rijden bij de plaats waar de kasten hangen, zagen we al ruim twintig 
Kauwtjes rondvliegen. 
 De eerste kast die we onderzochten zat inderdaad vol takken, maar er lagen ook een paar 
braakballen van de Kerkuil in en de werktuigen in de schuur zaten ruimschoots onder de kalkstrepen. 
 De kast in de volgende schuur was aan de beurt. Ook daar zagen we veel uitwerpselen van de 
Kerkuil en ook een aantal braakballen. Daarom werd de nestkast toch maar met enige voorzichtigheid 
benaderd. Ik hoorde er wat gestommel in en door een kier van het deksel zag ik een Kerkuil en twee 
eieren. Gelukkig had ik de kast afgesloten, zodat ze niet naar buiten vloog. Na een kwartiertje werd 
het invlieggat weer opengemaakt en de Kerkuil bleef gelukkig in de kast. 
 Zo'n heel vroeg broedsel betekent dat de uilen gedurende de winter ruim voldoende voedsel 
hebben kunnen vinden. Ondanks het feit dat de akkers vaak onder water hebben gestaan vanwege de 
vele regen (ook nu staan ze weer onder water). De flinke vorstperiode in februari heeft op deze vogels 
evenmin nadelig gevolg gehad. 
 Nu maar hopen dat ze ook opgewassen zijn tegen de Kauwtjes. In elk geval zijn ze ze nu al 
een slag voor. 
 Uit dit verhaal blijkt dat je je heel gemakkelijk kunt vergissen in de aanwezigheid van 
Kerkuilen. Heel vaak denken mensen dat er geen uilen zijn, hoewel ze tijdens de balts toch 
afgrijselijke geluiden kunnen produceren. 
 Ook op andere locaties in Epe zijn de Kerkuilen alweer behoorlijk actief. Ik vermoed dat de 
cyclus van de Veldmuizen dit jaar zijn top bereikt, Daardoor kan 1994 een topjaar worden voor de 
Kerkuil. Op de Veluwe hadden we dat eigenlijk vorig jaar al, maar voor wat de Kerkuil betreft mag er 
van mij best nog een top bovenop. 

Harry van Diepen. 



   
 
Décor   Een windstille mei-morgen; aangename temperatuur en een gigantisch orkestrale 
   geluidsachtergrond uit vele, zeer vele vogelkelen. 
Deelnemers Een tiental leden met open oor èn hart voor dit gebeuren. 
Locatie  Het Kievitsveld, tussen 06.00  -  09.30  uur. 
 
 Een wandeling met veel stil-sta intervals om te trachten uit een symphonie van geluiden de 
tientallen soorten te determineren. En dat lukte met zoveel goede vogelaars heel prima. Bovendien 
waren vele soorten in de nog net niet volgroeide struiken/bomen ook op hun verenkleed perfect te 
herkennen. 
Onder meer Tuinfluiter, Kleine karekiet, Matkopmees, Zwartkopje, Zanglijster, Koekoek (gedurende 
de hele wandeling twee exemplaren) en Staartmees. 
Maar ook werden op hun karakteristiek geluid soorten als Grauwe vliegenvanger (vroeg dus!), Boom-
kruiper, Graspieper en vele andere bijgeschreven in het logboek van de excursieleider. 
 Met het vele water op de locatie konden specifieke watervogels niet achterblijven. Knobbel-
zwaan (drie broedparen), Aalscholvers, Fuut, Wilde eend, Kuifeend, Slobeend, Mandarijneend, 
Water-hoen en Meerkoet vormden de representanten van die groep. 
 Hoogtepunt van de excursie was zonder enige twijfel het langdurig kunnen observeren van 
twee vissende IJsvogels. Wat een juweeltjes! Later zagen we aan de surfplas nog een exemplaar!!! 
 Bij het goed-in-beeld- proberen te krijgen van drie Oeverlopers op het zandstrandje was hij 
(of zij?) daar ineens: de Grutto, of..... neen, dat kan niet.... let maar op staart, vleugeltekening, 
wenkbrauwstreep: de Rósse grutto. 
 Maar geen lichtelijk opwaarts gebogen snavel. Wel erg donkere poten. Hoe kan dat nou? 
 Alle vogelboeken erbij (zelfs een Engelse uitvoering!) Geen echte bewijslast, geen vrijspraak. 
Ook het uiteindelijk opvliegen, na tot zo'n twintig meter benaderd te zijn, gaf geen uitsluitsel, doch 

nog meer twijfels. Een onGrutto-achtige trage vleugelslag en rustig wiekte hij 
weg. 

Een bastaard? Een dwaalgast? 
De tien vogelaars zullen deze waarneming voor altijd met een vraagteken 
genoteerd houden. Grutto - Rosse grutto.....?? 
Eigenlijk helemaal niet zo erg dat de natuur,  die wij menen te kunnen 
beheersen,  zomaar op die 7e  mei  1994  een onopgelost raadseltje naliet. 
Het gaf er de fijne wandeling slechts een extra dimensie bij: die van 
verwondering! 

 
Wim van Waveren Hogervorst. 

Totaal aantal vogelsoorten: 47.    

 



 
 
Bij het woord "lianen" ben je geneigd aan Tarzan te denken, of 
op z'n minst aan een tropisch oerwoud. Maar hier in Nederland 
hebben we ook lianenplanten, drie in totaal, waarvan er zelfs  
één in staat is een (kleine) boom te wurgen. Dat de populaire 
naam van dit gewas dan ook Bomenwurger is, zal U niet 
verwonderen. 
Een lieflijker naam is "Bosrank", en wie het helemaal goed wil 
doen zegt Clematis vitalba. 
Metershoog kan deze plant klimmen en zich - een beetje op z'n 
Tarzans - van de een naar de andere boom slingeren. Vooral 
aan bosranden, waar hij nog voldoende licht vangt, kan hij 
brede sluiers vormen. Wordt de schaduw dieper, dan verdwijnt 
hij - of slaat een ander pad in. 
 De bloemen bevatten geen nectar, maar worden door allerlei 

insekten druk bezocht vanwege hun stuifmeel. Ze zijn om te zien weinig spectaculair, maar anders ligt 
dat bij de rijpe zaden. Die zitten in  dopvruchten die openspringen, waardoor de langgeveerde 
vruchtsnavels luchtig bolderende kapok-proppen  vormen. In Engeland noemt men dit "Old man's 
beard". Klinkt leuk, maar eigenlijk  lijken de pluizen meer op schapewolkjes. Alleen de kleur van de 
achtergrond klopt niet. 
 De Bosrank is algemeen in de kalkhoudende bossen en houtwallen van Zuid-Limburg. 
Langs de grote rivieren breidt de soort zich eveneens uit en een mooie groeiplaats is te vinden langs 
de Rijn in de Gelderse Poort bij Millingen. 

MHM. 
(Naar een artikel uit "Tuin & Landschap"). 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 "De Landelijke Jongeren" , oftewel LJ, is een werkgroep van de KNNV, waarbij leden van 
twintig tot en met dertig jaar zich kunnen aansluiten. Wie buiten deze leeftijdsgrenzen valt, valt ook 
"uit het nest" - daar valt niet aan te tornen. 
De LJ is niet regionaal gebonden, zoals de afdelingen en richt zich op jongeren met een brede 
interesse voor de natuur. Zij houdt zich bezig met natuurstudie en natuurbescherming, o.a. door het 
organiseren van weekends en het uitgeven van een eigen verenigingsblad, de NIKA.  
Dit blad wordt samengesteld door de leden van de LJ en heeft als inhoud eigen waarnemingen, 
verslagen van verricht onderzoek en/of andere activiteiten.  
De aankondigingen en verslagen van de weekends staan er ook in. 
 Het lidmaatschap voor de LJ bedraagt  f  15,- per jaar. (Men dient ook lid te zijn van de 
KNNV of van een afdeling daarvan).  
Deelname aan een weekend kost f  25,-  en daarvoor krijg je excursies, eten, een overnachtingsplaats 
en - zo wordt verzekerd - héél veel gezelligheid.  
Voor hen die niet zeker weten of ze het lidmaatschap werkelijk ambiëren bestaat de gelegenheid tot 
deelname (uiteraard vrijblijvend) aan een weekend. 
 Elke maand wordt ergens in Nederland zo'n weekend georganiseerd, waarbij steeds een ander 
thema aan bod komt. Dat kan variëren van insekten tot plantendeterminatie of beheerswerk. 
Bovendien wordt een aantal van deze "thema-weekends" aangevuld met een natuurcursus. 
 Naast de serieuze kant is er volop gezelligheid.  
 In de zomer wordt gekampeerd; 's winters biedt een boerderij onderdak. 
  

IN 1994 WORDEN DE VOLGENDE NATUURCURSUSSEN GEGEVEN: 
 tijd onderwerp plaats 
 april ...................... bodem ....................................... Wageningen 
 mei ........................ floradeterminatie ...................... Winterswijk 
 juni ....................... amfibieën en reptielen .............. Meinweg 
 juli ........................ grassen en schijngrassen .......... 't Gooi 
 september ............. kleine zoogdieren ..................... Nijmegen 
 oktober.................. spinnen  .................................... Bergen N.H. 

alles onder voorbehoud.  
 

 De gang van zaken gedurende de cursussen is aldus: eerste avond - inleidende lezing. 
Volgende ochtend "veldonderzoek" 's Avonds - dieper gaande lezing, determinatie en/of discussie. De 
laatste dag wordt het onderzoek buiten voortgezet en het geheel afgerond. 
 Tijdens de eerste cursus zal, door eigen onderzoek, met hulp van o.m. deskundigen van het 
Staringcentrum, getracht worden antwoorden  te vinden op vragen als:  
   Waaruit bestaat de bodem?  
   Hoe is hij ontstaan?  
   Wat is zijn invloed op de vegetatie?  
Wees ervan verzekerd dat de je aan het eind van de cursus heel wat te weten bent gekomen! 

 Onze afdeling ontving een rondschrijven van de "LJ", omdat deze groep zowel binnen als 
buiten de KNNV nog een vrij onbekend begrip is. Wij willen graag meehelpen aan het verspreiden 
van meer kennis omtrent deze werkgroep en doen dit door middel van het onderstaande: 



 
Tot slot nog een aantal algemene wetenswaardigheden: 

 
De LJ bestaat ruim tien jaar en heeft over de zestig leden. 

De LJ verwacht niet van je dat je veel over de natuur weet. 
De LJ  kan je er wel een heleboel over leren. 

De LJ-weekends brengen je op plaatsen waar je anders niet makkelijk komt! 
De LJ heeft ook internationale contacten. 

De LJ organiseert elk jaar een weekje in het buitenland. 
De LJ kampeert tijdens haar weekenden, van april tot oktober. 

De LJ viert elke jaar oud en nieuw op een waddeneiland. 
De LJ vindt dat gezelligheid voorop staat . 

De LJ ontkent het bestaan van domme vragen. 
 

Alle verdere inlichtingen worden graag verstrekt door: 
     Carla Overgaauw, 
     Dorpsstraat 95, 
     6544 AC  Nijmegen. 
     Tel. 080-784953. 
 



 
 
 
 
 Het weer is grauw en guur. Een harde wind teistert het woeste landschap. Fijn rivierzand 
stuift dwarrelend op en valt neer tussen de povere plantengroei van Blauwe zegge en Veldbies. Een 
rivier verdeelt zich, om kilometers verder weer aansluiting te zoeken en meanderend de laagste delen 
van het wisselend landschap uit te slijpen. 
 Rivierduinen, ondiepe grinderige stroomvlakten en afgesnoerde rivierbochten wisselen elkaar 
af en vullen elkaar weer aan, tot een  boeiende schakering van kale en begroeide stukjes 
aardoppervlak.  
De hoger gelegen delen worden,  in de wat vochtige kommen, gestoffeerd met Dwergberk en Netwilg 
. Er tussendoor enkele Achtsterren - de bloemknop nog gesloten tegen het gure klimaat. 
 In een nabij, in de luwte gelegen afgesneden rivierbocht met stilstaand water, heeft zich 
gedurende tientallen jaren een rijkere vegetatie  kunnen ontwikkelen. In het water staan Pijlkruid en 
Wateraardbei, maar ook diverse Fonteinkruiden hebben er hun standplaats gevonden. 
Verlande oevers geven Moerasandijvie, Egelboterbloem en Moerasbastaardwederik te zien, terwijl op 
de nog hoger gelegen droge groeiplaatsen Kraaiheide, Engels gras en Duifkruid de elementen 
trotseren. 
 Er hangt een onheilspellende dreiging in deze bijna woeste leegte. Flarden mist uit de laag-
hangende bewolking vegen over de aarde. 
 Wazig doemt een schim op in de met waterdamp bezwangerde lucht. Een omvangrijke 
gedaante, die zich schommelend voortbeweegt. Een roodbruine kolos van ruim vijftig jaar tekent zich 
af  in het overwegend grijsgroene landschap. De lange beharing, waarin kale plekken de ouderdom 
benadrukken, wordt zichtbaar. Van één stoottand is een aanzienlijk deel afgebroken, wat een 
onafgebroken pijn moet veroorzaken. De kleine oren hangen in rafels langs de kop. 
 Moeizaam en doelloos zoekt het dier zijn weg. Staat even stil, ogenschijnlijk om de zin van 
verder gaan te overdenken, zwaait de slurf over de vegetatie - maar de lust om voedzame planten te 
plukken ontbreekt. Langzaam steekt hij een ondiepe rivierarm over; staat halverwege nogmaals stil en 
laat de slurf in het water hangen. Maar hij komt niet tot drinken. 
Dan vervolgt hij zijn richtingloze weg en klimt met uiterst vermoeide bewegingen  tegen de 
overliggende oever op, om vlak langs de hoge oeverwallen zijn weg weer enkele honderden meters te 
vervolgen. De intuïtieve angst en voorzichtigheid voor naderend gevaar is volkomen afwezig.  
 Weer staat het dier stil, trekt een wilgetak af, maar laat deze vervolgens weer vallen. Donkere 
ogen kijken lusteloos in het niets. Hij draait de achterhand naar de rivier, gevaarlijk dicht aan de 
oeverrand, om naar iets onzichtbaars te reiken. 
 Dan plotsklaps een rauwe, hese angstkreet die over de steppe galmt. Het is als beseft hij zijn 
naderend einde als met donderend geraas een groot stuk van de oever onder het verplaatste gewicht 
bezwijkt en, tezamen met de roodharige kolos, in de kolkende snelstromende rivier stort. 
 Enkele passerende Rendieren komen voorzichtig nader, nieuwsgierig naar de oorzaak van dit 
tumult. Elders blaft een Poolvos, die zijn oren spitst en enkele tellen zijn driftig gespeur onderbreekt 
naar - door de lange winter sterk vermagerde - spaarzaam aanwezige Lemmingen. 
 In de rivier slaan zware poten krampachtig om zich heen. Schoksgewijs wordt een bonkig 
lichaam door de sterke stroom verplaatst. Een laatste poging tot overleven welt op uit een ondoor-
grondelijke diepte. Nog enkele bewegingen, als het leven langzaam wegvloeit uit dit getergde 
schepsel. 
Na enkele honderden meters komt het stil te liggen in een ondiep gedeelte van de rivier. Een laatste 
restje lucht borrelt op uit de onder water gelegen slurf.  

Alleen het geluid van stromend water is nog hoorbaar. 
 Langzaam zet het verval in. Passerende roofdieren misgunnen elkaar de beste stukken.  
Haveloosheid rest dit aan flarden gescheurde dier, waarvan de grote beenderen al zichtbaar worden. 
Het valt uiteen in steeds meer delen, die wegspoelen naar de dieper gelegen rivierdalen.  
Hier worden de zware beenderen van dit eens zo machtige dier aan het zicht onttrokken en afgedekt 
met lagen sediment van wisselende samenstelling,   l a a g ,   n a   l a a g ,   n a   l a a g. . . . . . . 



 
 

 
 
 De rivier wijzigt haar loop en modelleert het landschap: vult, verhoogt, breekt af, wijzigt 
koers en slijpt nog vele duizenden jaren voort. Schijnbaar eindeloos............... 

 
 April 1994. 
 Als een reusachtige spin ligt de zand- en grindzuiger aan de oever van een kunstmatig meertje 
in het vlakke omliggende boerenland, waar eens IJssel, Vecht en Zwarte water elkaar het 
stroomgebied betwistten. 
Een lange dunne ader verdwijnt in het water om de broodnodige grondstoffen uit onzichtbare diepten 
naar boven te halen, tezamen met vele andere resten van een lang vervlogen verleden. Onder de 
enorme tentakels van dit stalen gedrocht verdelen zich de materialen naar grootte en behoefte: van fijn 
naar grof. En ook een berg "onbruikbaar", bestaand uit door veel riviertransport gerold en gebroken 
materiaal: steen en hout, aanzienlijke hoeveelheden klei in bollen en brokken, zand, en moeizaam te 
determineren resten van grote zoogdieren, die de fantasie prikkelen. 
 Geheel onverwacht sta ik met een - door bodemzuren bruin gekleurde - kolossale borstwervel 
in mijn handen. Een verrassende vondst. 
 Langzaam ontrolt zich in mijn gedachten het landschap waarin één van de laatste pleistocene 
mammoeten het leven liet. 

Bauke Terpstra. 
 



 
 

DE GELDERSE MILIEUFEDERATIE 
 

 We hadden al eens vastgesteld dat milieu zich weinig van grenzen aantrekt. Milieu is niet 
lokaal; milieu is overal. 
Onlangs was er een regio-overleg, georganiseerd door de Gelderse Milieufederatie. Het ging hier om 
de regio "Stedendriehoek in Gelderland", een toekomstig regiogebied tussen de steden Apeldoorn, 
Zutphen en Deventer. 
Voor allerlei natuur- en milieu-organisaties wordt de koppeling tussen de lokale, de provinciale en de 
landelijke milieu-organisatie eens op een rij gezet. Misschien nuttig en/of interessant om hier wat over 
te vertellen, in het bijzonder over de Gelderse Milieufederatie (GMF) zelf. 
 In Nederland is in elk van de twaalf provincies een provinciale milieu-organisatie, waarbij 
heel veel lokale natuur- en milieugroepen zijn aangesloten. De bekende Stichting Natuur en Milieu (ja, 
de club van Lucas Reynders), is daar weer de overkoepelende club van. 
 Vanuit Epe en omstreken zijn in elk geval de KNNV afdeling Epe-Heerde, de Bekenstichting 
en Milieuzorg lid van de GMF. 

Wat doet de GMF en wat kan de GMF betekenen voor de aangesloten groepen? 
  
 De GMF is een vraagbaak op het gebied van natuur en milieu voor de lokale en regionale 
groepen. Een andere belangrijke taak voor de GMF is het beïnvloeden van het provinciale natuur- en 
milieubeleid. Dit laatste komt neer op het bekijken van allerlei plannen of ter inzage gelegde 
vergunningsaanvragen. 
 Om te zorgen dat groepen niet tegen elkaar worden uitgespeeld zal de GMF meer contact met 
zijn achterban (wij dus) moeten hebben. 
Er is een vijftal gespecialiseerde GMF-medewerkers, dat zich met hun respectievelijke activitei-ten 
aan ons presenteerde. Dan zie je pas hoeveel verschillende onderwerpen onder het verzamelwoord 
"natuur en milieu" thuis horen. Voor "ons" is een aantal zaken daarbij van belang: 
• Het landelijk afgesproken project voor 1994 "bouw- en sloopafval". Daar kunnen we op lokaal 

niveau ook wat mee doen. 
• Er wordt door Rijkswaterstaat een visie ontwikkeld over de IJssel in de toekomst. Wat zal dat voor 

onze regio betekenen? 
• Wanneer wordt de landinrichting in Epe opgestart en hoe zal dat gebeuren? 
• Er komt een herziening van het Provinciale Streekplan, tegelijk met een nieuw water-

huishoudingsplan en een milieuplan. Momenteel ligt het waterhuishoudingsplan ter inzage 
• Wat voor ammoniak reductieplan krijgen wij in onze regio en wat betekent dat voor ons landschap 

(en dus het biotoop voor planten en dieren?) 
• Wat komt er terecht van het Regionaal verkeers- en vervoersplan, met name in Epe? 

 Kortom, een kleine bloemlezing die erop duidt dat er op veel gebieden gewoon over ons heen, maar 
wel voor ons beslist wordt, over heel wat zaken die met het leefmilieu van plant, dier en mens 
samenhangen. 

  Het is nuttig om te weten dat er een provinciale koepel is die ons door zijn kennis kan  helpen 
om te letten op natuur en milieu. 

 
Volgende keer wat meer nieuws uit onze directe omgeving. 



  
 

Het weer liet zich van een goede kant zien, dus we gingen 
naar de Dellenweg. Tegen half tien was er een twaalftal 
deelnemers aanwezig en wij gingen op NATUURPAD. 
Marianne Faber had een aantal exemplaren van het 
desbetreffende boekje bij zich en verschillende deelnemers 
kochten het. Een duidelijke en leerzame beschrijving! 
Gedurende de tocht kwamen we tot de ontdekking dat 
bepaalde bordjes stuk waren en sommige waren zelfs 
helemaal weg. Ook zaten er op enkele stickers geplakt 
waar een verouderd adres op vermeld stond. Eric Murris 
heeft alles genoteerd. 
 In het middendeel van de wandeling kwamen we 

tot het oordeel dat sommige bordjes wellicht iets verplaatst moesten worden, om de tekst beter bij de 
omgeving te laten passen. 
Op de splitsing met het Heerderdeel van de wandeling zou een extra bordje met pijl geplaatst moeten 
worden. 
 Ja, daarna begon het te gieten!!!!! zodat een deel van de groep de vlugste weg naar de 
parkeer-plaats nam. Slechts enkele moedigen liepen het mooiste deel van de wandeling helemaal uit, 
maar echt genieten was het niet meer. 
Wel spraken we af in het najaar een wandeling over het Heerderdeel van het Natuurpad op het 
programma te zetten, want met mooi weer zijn allebei de wandelpaden alleszins de moeite waard. 

 
M. van Deventer. 

 



CONTACTDAG NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE. 
 Op zaterdag 12 maart jl. heb ik de contactdag van de Natuurbeschermingscommissie van de 
KNNV in Utrecht bijgewoond. 
Samen met zo'n twintig andere "NBC-afgevaardigden" heb ik het eerste anderhalf uur geluisterd naar 
de Heer Andeweg, een medewerker van de Dienst Stedelijk Groenbeheer van de gemeente Rotterdam, 
die een helder betoog hield over de wijze waarop men in Nederland natuur pleegt te beheren. Grofweg 
kunnen daarbij twee hoofdstromingen worden onderscheiden: klassiek natuurbeheer en modern 
natuurbeheer. 
Klassiek natuurbeheer in haar zuiverste vorm heeft onder meer de volgende kenmerken:       
• het beheer is gericht op een optimale en stabiele soortensamenstelling; 
• extra beheersinspanningen worden verricht om een beperkt aantal zeldzame soorten in stand te 

houden; 
• het natuur- en landschapsbeeld van circa 1900 fungeert als referentie voor het huidige te voeren 

beheer; 
• cultuurhistorie is onderdeel van de waarde van een gebied; 
• het in stand houden van cultuurhistorische overblijfselen is een belangrijk beheersdoel. 

 
Bij modern natuurbeheer daarentegen staat het vrije verloop van natuurlijke processen (bijv. 
sedimentatie, verruiging) centraal: 
• de invloed van de mens op deze processen blijft zo beperkt mogelijk; 
• in het begin wordt eventueel een gunstige uitgangssituatie geschapen (bijv. Wisselse Veen - 

voedsel-rijke bovengrond verwijderd) voor natuurlijke processen en daarna kan de natuur "haar 
gang gaan"; 

• de natuur zal zich via een aantal tussenfasen (bijv. kale bodem - ruigtestruweel) naar een vrij 
stabiele eindsituatie ontwikkelen (bijv. bos). De soortensamenstelling van het gebied verandert 
dus in de loop van de tijd. 

 
 Voor de goede orde zij opgemerkt dat we in de praktijk vrijwel nooit te maken hebben met of 
alleen modern natuurbeheer of alleen klassiek natuurbeheer. Veeleer is er sprake van mengvormen, 
waarbij op de ene plek het accent ligt op modern- en op de andere plek op klassiek natuurbeheer. 
 Na deze theoretische uiteenzetting konden we het geleerde direct in de praktijk brengen. Per 
groep van vier - vijf personen konden we ons uitleven op een fictief stukje Krimpenerwaard van 
1000x1600 meter. De bedoeling was, om aan de hand van de twee beheersvisies twee 
inrichtingskaarten te vervaardigen van dit doorsnee weilandgebied. 
 De resultaten van de groepen vertoonden veel overeenkomst. De klassieke kaarten toonden 
steeds een nat weidevogelgebied met een dicht net van sloten. De oorspronkelijke smalle stroken-
verkaveling van dit gebied werd doelbewust intact gehouden, dan wel uitgebreid. 
Op de moderne kaarten werd met het oorspronkelijke verkavelingspatroon vrijwel geen rekening 
gehouden Integendeel, er ontstonden hele nieuwe landschappen met uitgegraven plassen en 
opgeworpen heuvels. Landschappen die de meeste groepen lieten verlevendigen met grote grazers als 
Schotse Hooglanders. 
 's Middags was het woord aan de Heren Jansen (Stichtse Milieufederatie) en Kraal (Stichting 
Natuur en Milieu). Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werd duidelijk, welke positie 
natuur-groeperingen innemen binnen overlegorganen (landinrichtingscommissie bijvoorbeeld) en 
welke invloed natuurgroeperingen kunnen uitoefenen op het beleid. 
 Die invloed blijft meestal beperkt. De door natuurgroeperingen ingenomen standpunten 
worden vrijwel nooit gehaald. Er zal water bij de wijn gedaan moeten worden. Met die wetenschap in 
het achterhoofd kan het geen kwaad om het onderhandelingsproces te beginnen met een zwaar 
eisenpakket. 
Voordat dit pakket op tafel komt dient binnen de natuurgroepering voldoende eenduidigheid te 
bestaan over de in te nemen standpunten. Zonodig worden contacten aangegaan met andere 
natuurgroeperingen. Maar allereerst zal beslist moeten worden of de natuurgroepering plaats gaat 
nemen binnen een overlegorgaan. Er zal een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden. 



 Sluit het onderwerp dat in het overlegorgaan ter sprake komt, wat inhoud en strekking betreft, 
goed aan bij de prioriteiten en doelen die de KNNV zichzelf gesteld heeft? En zijn er ook 
daadwerkelijk mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden? 
 Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe de commissie is samengesteld. Dat geldt evenzeer 
voor de condities die gesteld worden aan deelname van de KNNV aan het overlegorgaan. Wordt er 
bijvoorbeeld gestreefd naar consensus bij de besluitvorming of is het ook mogelijk om als KNNV een 
minderheidsstandpunt in te nemen? 
 Tot besluit van dit artikel citeer ik een stelling van de Heer Kraal : "In een milieuraad moeten 
geen natuur- en milieubelangen tegen elkaar afgewogen worden; dat moet de overheid zelf doen. Een 
overheidsorgaan mag geen verantwoordelijkheden afschuiven naar natuur- en milieuraden." 

Rowan Koster. 
N.B. Onze eigen NBC-leden, Henk Menke en Ans Voest, hebben 
 inmiddels een uitgebreid verslag van deze dag ontvangen. 



Welkom, nieuwe leden! 
 
    Mevrouw H.M. Marsman-van Deventer, 
    Belvédèreweg 3, 
    8161 AW  Epe. 
 
  Mevrouw M. Huis in 't Veld,   De Heer H. Gremmer, 
  Deventerstraat 87,    Hanzestraat 63, 
  8171 AC  Vaassen    8081 TP  Elburg. 

 
 
 



DE POEL OP WATERLAND 
 

 In de afgelopen herfst en winter was de waterstand van de poel steeds erg hoog. De 
grondwater-  spiegel was ongeveer vijfentwintig centimeter onder het maaiveld en dat betekende dat 
de poel eigenlijk over de winteroever heen ging. Er was nauwelijks nog verschil tussen de weide er 
omheen en de poel. Met droge voeten was er niet omheen te lopen. Alleen met laarzen aan was dat 
nog te doen en dan voorzichtig, want het was knap glibberig op de klei-achtige plekken. 
In de vorstperiode was het wel mooi, zo'n groot bevroren oppervlak! Alle leven was verdwenen, leek 
het wel. Maar onder het ijs waren toch wel torren en Bootsmannetjes te zien, die nog redelijk actief 
waren. Inmiddels bruist het weer van het leven in de poel en natuurlijk ook rond de poel. De eerste 
explosie van leven voltrok zich op de oppervlakte van de poel. Kort nadat al het ijs was gesmoten 
wemelde het op het oppervlak van de poel van de minuscule wittige beestjes, die alle kanten op 
sprongen. Deze Water-springstaarten hadden we in het najaar ook al wel gezien, maar nu was het een 
echte explosie van deze diertjes!  
 Geleidelijk aan kwamen ook de andere waterbewoners weer tevoorschijn. Ook de Groene 
kikkers zijn weer present. Allemaal nog vrij kleine exemplaren, dus waarschijnlijk dieren van vorig 
jaar. Ze kwaken er lustig op los, als het mooi weer is. Af en toe komt er een reiger langs, maar de poel 
is zo gegraven dat hij er niet gemakkelijk een kikker uit zal vangen, en de reigerbezoeken zijn dus 

maar kort. 
 De Witte kwikstaarten, die weer terug zijn, zijn wel erg 
vaak langs de rand van de poel te vinden en lopen dan bedrijvig 
rond langs en in het water. Er bloeien nu ook al allerlei bloemen 
in de wei om de poel. De eerste bloemen waren de 
Pinksterbloemen en Paardebloemen en nu wordt het geel van de 
boterbloemen, het Barbarakruid en de Wede. 
 Uit deze nu al redelijk hoge begroeiing om de poel kwam 
een paar dagen geleden een Waterschorpioen tevoorschijn. Door 
het warmere weer uit zijn winterschuilplaats gewekt ging hij (of 
zij?) op weg naar de poel. Het is verbazend om te zien hoe 
volhardend en vastbesloten zo'n dier, dat eruit ziet als een klontje 
zand met pootjes, op weg gaat en zich door niets laat 
tegenhouden. En ook precies de weg schijnt te weten naar het 
water. Takjes, aardkluiten en diepe pootafdrukken van de honden 
omzeilend was hij in verbazend korte tijd bij het water gekomen 
en daar verdween hij zo goed als volledig tegen de zandige 
ondergrond. Een langzaam bewegend hoopje zand, meer was er 
niet meer van te zien! 

Er zitten overigens nog meer camouflage-specialisten in de poel. De Schietmotten die er vorige zomer 
boven rondvlogen hebben hun nageslacht ook in de poel achtergelaten, in de vorm van Koker-juffers 
en die zijn ook zo goed als niet te onderscheiden van een stukje riet! Dat klopt natuurlijk ook, want 
daar is hun koker van gemaakt. 
 Het blijf elke dag weer boeiend om te kijken wat er nu weer gebeurt en of er misschien weer 
nieuwe kolonisten zijn aangekomen. De eerste kikkervisjes zijn er in elk geval ook al. En de Bruine 
kikkers hebben we ook al bij de poel gezien en waarschijnlijk een glimp van een salamander. 
 Nu maar afwachten wat de zomer voor nieuwe ontwikkelingen gaat brengen! 
 

Paula Baan. 

 



PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
zaterdag VOORJAARSEXCURSIE NAAR TWENTE 
11 juni van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 
 Er wordt een bezoek gebracht aan beken en watermolens op de stuwwal ten noorden 
 van Ootmarsum (Mosbeek en Springendal). 
 Er zullen twee wandelingen gemaakt worden van elk ± anderhalf uur, onder leiding 
van  medewerkers van resp. Overijssels Landschap en Staatsbosbeheer. 
 Ochtendkoffie en lunch in de watermolen Bels. 
 De reis wordt per bus gemaakt. 
  Vertrek 08.30 uur 
  Plaats Station Apeldoorn 
 Naar verwachting is de bus tegen 18.00 uur weer terug. 
 De bijdrage voor deze dag is  f 35,-  per persoon, incl koffie, lunch en thee. 
 Wanneer bekend is waarde deelnemers vandaan komen, kan er bekeken  
 worden of er onderweg opstapmogelijkheden zijn. 
 Het aantal deelnemers bedraagt maximaal vijfenveertig personen en de  
 aanmeldingen voor deelname worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
 U kunt zich opgeven, vóór 25 mei a.s. en bij voorkeur schriftelijk, bij 
     Lenny Menke-Stelwagen, 
      Schotakker 38, 
     8162 JE  Epe. 
      Tel. 05780-13010. 
 
woensdag AVOND-EXCURSIE VAN DE IJSSELACADEMIE 
16 juni  Het Revebos - de Abberd. 
  Leiding o.a. Egbert de Boer. 
  Vertrek 19.00 uur 
  Plaats Parkeerplaats Werkschuur SBB aan de Stobbeweg, 
   3 km. ten zuiden van de Roggebotssluis. 
 
DE GEZAMENLIJKE EXCURSIE VAN DE PLANTEN- EN INSEKTENWERKGROEP NAAR 
HET PLUIZENMEER, DIE OP 25 JUNI GEHOUDEN ZOU WORDEN, IS KOMEN TE 
VERVALLEN. 
 
woensdag AVOND-PLANTENEXCURSIE VAN DE IJSSELACADEMIE 
3 augustus Leiding o.a. Henk Menke 
  Vertrek  19.00 uur 
  Plaats Hoek IJsseldijk/Industrieterrein, nabij begraafplaats. 
 Voor inlichtingen en vervoer bellen: Henk Menke, tel. 05780-13010. 
 
donderdag DIA-PRESENTATIE OVER ONZE EIGEN OMGEVING 
22 september Behalve er zelf naartoe gaan is niets zo plezierig als mooie plaatjes bekijken van  
 oorden die je aanspreken. En dikwijls liggen die dichterbij dan je misschien vermoedt. 
 Wie Henk van Woerden kent, zal ongetwijfeld ook van zijn fototechnische kwaliteiten 
 op de hoogte zijn.Verdere aanbeveling is dus feitelijk overbodig: dit wordt een dia-
 avond, verzorgd door Henk van Woerden, gericht op onze naaste omgeving.  
 (Misschien ook nog van een beetje verder weg). 
  Tijd 20.00 uur 
  Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE SCHIERMONNIKOOG 



 8 oktober Met name voor het doen van aardige vogelwaarnemingen en een tochtje langs het 
strand  kan een dagje "Schier" van harte worden aanbevolen. 
 Om wat meer van het eiland te kunnen zien, onder leiding van  Hans Grotenhuis en 
 Tjalling van der Meer, zullen bij aankomst fietsen worden gehuurd.   
  Vertrek heen: 09.30 uur met de boot  
  Plaats   Lauwersoog (er is een bewaakte parkeerplaats). 
  Vertrek terug: 18.30 uur 
  Aankomst Lauwersoog 19.15 uur 
 De excursie zal zoals U ziet de hele dag duren - neemt U dus proviand mee en warme 
 (regen)kleding. 
 Koopt U bij aankomst in Lauwersoog meteen een kaartje voor de boot! 
 Verzamelen ± 09.15 uur bij plaatskaartenkantoor. 
 Omdat de huurfietsen besproken moeten worden, is het noodzakelijk dat de afdelings-
 secretarissenopgave uiterlijk 1 oktober a.s. opgave doen bij  

 Tjalling van der Meer te Harderwijk, tel. 03410 - 20199 
 
Het programma voor herfst en winter in de Eper Gemeentewoning moet nog nader uitgewerkt worden. 
U kunt wel alvast het volgende lijstje in Uw agenda zetten, ter voorkoming van dubbele afspraken. 
 
 6 oktober 1994 ................................. Brinkzaal 
 27  oktober 1994 ................................ Suite 
 10 november 1994 ............................. Suite 
 24 november 1994 ............................. Huiskamer, vakantiedia-avond 
 26 januari 1995 .................................. Brinkzaal 
 23 februari 1995 ................................ Suite, jaarvergadering 
 23 maart 1995 .................................... Suite 
 20 april 1995 ...................................... Brinkzaal 
 18 mei 1995 ....................................... Suite 
 



 
 In de onlangs via Natuurklanken verspreide enquête werd U geattendeerd op het feit dat de 
KNNV een vitrine in het Klederdrachtmuseum, Markt 5 alhier, verzorgt. Er werden mensen gevraagd 
die zich daarmee wilden bezighouden en vijf hebben zich opgegeven! 
 Nadat het echtpaar Van Deventer de sterk vervuilde vitrine redelijk had schoongemaakt, zijn 
vier van deze vijf mensen bij elkaar geweest om de boel eens goed te bekijken. Er werd toen besloten, 
de komende winter (= ná 30 oktober) de vitrine eens een grote opknapbeurt te geven en hem zodanig 
te veranderen, dat er een beeld uit naar voren komt van wat er momenteel aan activiteiten plaatsvindt.  
Om een paar voorbeelden te noemen: ander bosbeheer en het verdwijnen van mooie plekjes door 
dijkver-zwaring..... enzovoort, enzovoort, enzovoort. 
 Wij vragen nu de medewerking van eenieder die ons - de Vitrine Commissie - mooie foto's ter 
beschikking kan stellen - foto's die zich lenen voor plaatsing in de vitrine. 
Verder zouden we er bijzonder graag  GOED GECONSERVEERDE mest- en loopkevers voor 
willen hebben en bijvoorbeeld een vleermuis of een ander opgezet (land)dier. 
 Gaarne bericht aan: 
    P & M van Deventer, Nieuweland 7, tel. 05780 - 16763. of 
    Mevrouw W. Millenaar, Oranjeweg 17, Emst, tel. 05787 -1538. 



 
 

 
Wie in zijn tuin een vlier heeft weet ervan mee te praten" zo'n struik 
kàn haast niet kapot." Of je hem nu in de winter tot de grond afhakt, 
omdat hij te groot wordt voor de hem toegestane plek, in het voorjaar 
komt hij met hernieuwde energie weer tevoorschijn uit de kale stronk. 
En spit je hem helemaal uit, dan heeft hij zich al op de meest 
overwachte plekken uitgezaaid.  
Niet dat de vlier daar zelf moeite voor moet doen. Veel vogels zijn 
verzot op zijn zwarte bessen en via hun darmkanaal worden de harde 
pitjes op allerlei plekken uitgezaaid. Een vlier op een oude kerktoren, 
in een dakgoot, op een balcon of in een Knotwilg is dan ook niet 
ongewoon. Ze kunnen blijkbaar als het nodig is met weinig aarde toch 
in leven blijven. Als het maar vochtig genoeg is. 

 Nu we dit schrijven is het de bloeitijd van de Vlier. Een feestelijk gezicht, al die grote platte 
schermen vol witte bloemen. Sommigen vinden dat ze lekker geuren, anderen vinden de lucht 
afschuwelijk. Een feit is, dat we weinig insekten op de bloemen zien, een enkele vlieg uitgezonderd. 
Toch worden de meeste bloemen wel bessen. 
 Bloeien doen ze meestal aan het oude hout en dat hout heeft van binnen wit merg. 
Er bestaat nog een andere vliersoort, de Trosvlier. Die bloeit al in april met groenige trossen, waaruit 
knalrode bessen ontstaan. Deze vlier, die als hij geen bloemen of vruchten draagt precies op de 
gewone vlier lijkt, heeft bruinig merg in de takken. Daaraan is hij in elk seizoen te herkennen: even 
een takje door breken. 
 Trosvlieren waren vroeger eigenlijk alleen in Zuid-Limburg en hier en daar langs de riveren te 
vinden. Ze heetten toen dan ook Bergvlieren. Maar tegenwoordig zie je ze overal opslaan en zich 
handhaven, tot in de IJsselmeerpolders toe. Ze worden ook langs wegen en op geluidswallen 
aangeplant. 
 Een variëteit van de Gewone vlier, die heel onverwacht kan opslaan, is een vorm met heel fijn 
verdeeld blad. Men noemt hem Peterselievlier. Bloemen en bessen zijn hetzelfde. 
Waar de gewone en de Peterselievlier naast elkaar voorkomen zien we vaak allerlei overgangsvormen, 
waarbij elke struik weer nèt een wat ander blad heeft dan de vlier ernaast. 

EKG 

 



wok 
 In de gemeente Epe is een Werkgroep Oosteuropa Kontakten: de WOK. Deze groep zorgt al 
enige jaren voor uitwisselingen met het Slowaakse stadje Rajec (spreek uit: Rajets). Dt jaar voor het 
eerst is er een grotere groep Epenaren naar Slowakije geweest, o.a. volksdansers, muzikanten en 
kunstzinnige vormers. Sommigen combineerden een paar hobbies en in elk geval was er in het 
programma rekening mee gehouden dat een aantal KNNV-ers graag iets van de natuur in de omgeving 
wilden zien. 
 De gemeente Rajec was niet voor één gat te vangen en toverde een orchideeënkenner van 
lande-lijke allure te voorschijn, die een flinke ochtend-wandeling - tegelijk een flinke klim - maakte 
met o.a. Erik Murris, Dik en Els Koopmans en onder-getekende. 
Waarom speciaal een orchideeënman? Wel, het berggebied van Noord-Slowakije, de Kleine Fatra, 
bestaat grotendeels uit kalk, een bodem die veel orchideeën prefereren. Slowakije is rijk aan soorten: 
de omgeving van Rajec telde er ruim twintig; het hele land meer dan vijftig. 
De Kleine Fatra is een middelgebergte - de hoogste toppen reiken tot 1700 meter en de wintersneeuw 
was daar nog lang niet weg. Maar in de omgeving van Rajec, dat zelf overigens al op ruim 400 meter 
ligt, beperkte het gebergte zich nog tot een vriendelijk heuvellandschap met grazige hellingen en 
beboste toppen. En om die kalkweiden ging het. Het viel ons op hoe die - vijftienhonderd kilometer 
naar het oosten - toch in begroeiing heel veel overeenkomsten hadden met die welke we van België en 
Frankrijk kennen. 
 Onze gids, Carol Huljak, kende wat Engels. Gelukkig maar dat plantenmensen in de Latijnse 
namen een universele taal hebben. 
En de orchideeën? Het was voor veel soorten daar nog wat vroeg, maar we konden in elk geval 
noteren; Vogelnestje, Bruinrode wespenorchis, Soldaatje, Mannetjesorchis en als bijzondere, in 
heel Europa zeldzame soort, de Bleke orchis. Zijn naam doet zijn opvallende lichtgele bloeiwijs met 
grote bloemen niet geheel recht. 
Een andere bijzondere plant trok al van ver onze aandacht met zijn grote witte bloemen. Dat was 
Anemone sylvestris, letterlijk dus Bosanemoon, maar hij lijkt niet op onze eigen tengere soort. Deze 
oostelijke anemoon is een forse plant van een halve meter hoog, bloemen van vijf centimeter doorsnee 
en opvallende, knikkende, zilverig behaarde bloemknoppen.  
Een andere anemoon, het Wildemanskruid, stond er ook genoeg, maar alle bloemen bleken geplukt. 
 Een andere tocht bracht ons hoger in het gebergte, op duizend meter ongeveer, in 
beukenbossen op kalk met een bijzonder rijke ondergroei, die ook weer veel gemeen had met de 
Westeuropese kalkbossen. Mijn lijstje vermeldt o.a. Eenbes, Gele anemoon, Mansoor, Longkruid, 
Krans-bladsalomonszegel.  Wat minder vertrouwd waren de Dentaria-soorten, kruisbloemige 
bosplan-ten die aan de Pinksterbloem verwant zijn. De Bolletjespinksterbloem was daarvan de 
bekendste.  
Helemaal nieuw voor mij was Dentaria enneaphyllos, met bleekgele bloemen. 
Heel opvallend waren de Hoefbladen die massaal langs de bergbeekjes groeiden en bloeiden. Of het 
nu Alpenhoefblad was of Wit hoefblad, daar zijn we niet helemaal achtergekomen. En vermelding 
verdient dat hogerop, boven het bos een echt Alpenplantje werd gevonden, de Soldanella. 
 Helemaal niet thuis te brengen leken eerst een paar ongewoon uitziende soorten. De een leek 
het meest op een onwaarschijnlijk grote Winteraconiet. Het bleek een schermbloem te zijn met 
handvormige, wortelstandige bladeren en als bloeiwijs kleine gele hoofdjes, gedragen door een groot  
 
bladachtig omwindsel: Haquétia epipactis. De andere, een tere bosplant, leek een Ruitsoort met 
kleine witte "Boterbloempjes". Met de Duitse flora kwamen we er tenslotte uit: net als de vorige een 
Oosteuropese soort,  Isopyrum thalictroides (vanwege dat Ruitachtige uiterlijk) en net als de Ruiten 
behorend tot de Ranonkelachtigen. 



 Het was plezierig om tussen alle ontmoetingen en 
optredens door ook even te kunnen ruiken aan de rijke natuur 
van dit Karpatenvoorland.  

Henk Menke. 

 



 
 
 
 

INSEKTENWERKGROEP 
 

1. Een landelijke activiteit: HOMMELS. 
 U hebt in Natuurklanken 1 van dit jaar al kunnen lezen over het Hommel-inventarisatieproject, 

waarbij we een beroep deden op de medewerking van zoveel mogelijk mensen.  
 De KNNV heeft inmiddels waarnemingskaarten uitgegeven, die het  herkennen en noteren van de 

hommels die U tegenkomt wat vergemakkelijken.  
 Deze kaarten zijn verkrijgbaar in de Eper Gemeentewoning, het Gemeentehuis in de bibliotheken 

van Epe, Heerde en Vaassen. 
 Ieder lid, of hij nu wel of niet in de  insektenwerkgroep zit, kan minstens één hommelsoort op de 

"Hommelkaart" invullen.  
2. Na een enthousiaste en gelukkig zonnige ochtend op de Woesterberg of "Hoge Wuuste", westelijk 

van Emst, waarover verslagen elders in dit nummer, volgde een even zonnige excursie-ochtend 
met bestemming Motketel. Helaas lieten toen velen verstek gaan.  

 Ging op die Koninginnedag het Oranjebittertje vóór het Oranjetipje? 
3. Plannen voor de zomer: 
 A. Er zal een NACHTVLINDERAVOND  gehouden worden, onder de deskundige leiding van 

 Bob van Aartsen, waarschijnlijk op de Hoge heide (bij de Dellenweg/Koekenbergweg). 
  Met behulp van een menglichtlamp worden nachtvlinders aangetrokken die je anders niet zo 

 gauw te zien krijgt.  
  Nadere bijzonderheden worden nog doorgegeven aan de leden van de insektenwerkgroep. 
  Anderen, die dit spannende avontuur ook willen meemaken,  moeten even contact 

opnemen  met Agnès Herweijer (05780-13703) of Els Koopmans (05780-12083) 
  Er wordt gedacht aan een avond begin augustus. 
 B. Vergeet niet het VLINDERFORMULIER bij te houden dat U bij de vorige Natuurklanken 
  kreeg. Niet alleen het eerste exemplaar van een soort noteren, maar zoveel mogelijk, en dan 
  gedurende het hele seizoen! 

 
 

VOGELWERKGROEP 
 

 De activiteiten van de vogelwerkgroep zijn nu gericht op het inventariseren van de zomer- en 
broedvogels. De eerste gezamenlijke inventarisatie-excursies in het Gulbroek te Heerde hebben 
plaats-gevonden. 
 De Kerkuilen zijn dit jaar erg vroeg begonnen met broeden - binnenkort vliegen de eerste 
jongen alweer uit, ruim twee maanden vroeger dan andere jaren. Naar het zich laat aanzien zijn er dit 
jaar weer veel broedgevallen. Bovendien worden er veel tweede- en mogelijk derde broedsels 
verwacht. 
 De voorbereidingen voor de reis naar Rügen/Falsterbo zijn in volle gang. Voor de reis naar 
Rügen zijn er nog twee plaatsen over; voor Rügen en Falsterbo nog één plaats. 
 

 
 

 PLANTENWERKGROEP 
 

 13 juni  Gemeentebos en Floron 27-34-31. 
    Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
    19.00 uur - leiding Henk Menke. 
 20 juni  Als 13 juni, nu onder leiding van Egbert de Boer. 
  4 juli  Poel +Middelste Heerder Beek en kruidenstrook. 



    Verzamelen Supermarkt De Boer Heerde.   
    19.00 uur - leiding Mariet van Gelder. 
 13 juli  Leemputten Staverden. 
    Hieraan kunnen, onder voorbehoud, ook leden van de Insektengroep 
    deelnemen, maar omdat het totaal aantal deelnemers niet boven de 
    tien mag uitkomen is overleg vooraf beslist nodig. 
    Verzamelen Superwinkel, Burgerenk Epe. 
    09.30 uur - Opgeven bij Henk Menke, tel.05780/13010. 
  8 augustus Kievitsveld, Vegetatiekunde en inventariseren. 
    Verzamelen 2e parkeerplaats Kievitsveld - leiding Henk Menke. 
 15 augustus Wordt nog nader bekeken. 
 22 augustus Gemeentebos Epe.  
    Verzamelen kiosk Hertenkamp Dellenweg Epe. 
    19.00 uur - leiding Egbert de Boer. 
 27 augustus Dagexcursie naar de Wieden. 
    Verzamelen Epe  09.00 uur parkeerplaats AH. 
    Verzamelen Heerde 09.10 uur Gemeentehuis, Markstraat. 
    Lunchpakketten e.d. meenemen.  
    Wij hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn.    
    Opgeven bij Mariet van Gelder, 05782 - 3024. 
 12 september Huiskamerbijeenkomst. Thema: Waterplanten 
    20.00 uur - plaats: Eper Gemeentewoning. 
 21 sepember Ochtendexcursie Kievitsveld. 
    Verzamelen 2e parkeerplaats aldaar. 
    09.30 - leiding Henk Menke. 

 
 

 
 

PADDESTOELENWERKGROEP 
 
 Van dit front is vooralsnog niets te melden. Er zijn geen plannen voor gezamenlijke 
activiteiten gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat wij er niet voor open staan. 
Mocht iemand - van binnen of buiten de werkgroep - bepaalde suggesties kwijt willen, laat hij/zij dit 
dan melden bij Daphne Dikkers (05780-12680) of bij Mick Haselhoff (05780-21410).  
 We kregen van Jeanne Oonk de aanwezigheid door van opvallend gekleurde zwammen aan de 
Duisterestraat. Het bleken Zwavelzwammen te zijn, in een pril stadium en schitterend op kleur. We 
hopen dat ze nog veel groter worden! Nogmaals dank, Jeanne! 
 We houden ons van harte aanbevolen voor tips over vondsten die U misschien nog doet. 
 

 
 
 

WERKGROEP VISSEN, AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
 
 De werkgroep is momenteel druk bezig met het inventariseren van amfibieën en reptielen. 
Gedurende het voorjaar zijn deze dieren het gemakkelijkst waar te nemen. 
 Er kwam een melding binnen van een Knoflookpad in een vijver te Hattem. 
 Begin mei werd er een excursie georganiseerd naar een broedplaats van Ringslangen. Er 
werden aanzienlijk meer slangen gezien dan er deelnemers aan de excursie waren. Gelukkig konden 
we diverse dia's maken, zodat we er op een werkgroepavond nog eens naar kunnen kijken. 
 Tussen Heuvels en Rivier leverde veel leuke reacties op over het voorkomen van padden 
kikkers, salamanders en hagedissen. 

 
 



 
 
 

ZOOGDIERENWERKGROEP 
 
  De vleermuizenexcursie van 29 april op en rond het Kievitsveld was voor ongeveer de helft 
van de deelnemers een eerste kennismaking met de batdetector, die als heel bijzonder en boeiend werd 
ervaren. Aanvankelijk, toen het licht nog in de schemer overheerste en ook aan het uiterlijk de diverse 
soorten nog te onderscheiden waren, kondigde de detectoren de aanwezigheid van een enkel 
exemplaar aan, nog voordat het in zicht was. Dat was heel comfortabel: je kon de verschillende 
signaaltjes plaatsen bij het bijbehorende dier. Zo ontstond er in elk geval iets van een basis-
herkennen.  
We beluisterden Gewone dwergvleermuizen, Laatvliegers, Watervleermuizen en Rosse vleermuizen. 
Heel even werd ook aan de "herkenningsmelodie" van een Franjestaart gedacht, maar toen zaten de 
detectoren al zo propvol knettertjes vanwege al het gefladder om ons heen, dat deze waarneming als 
niet gedaan moet worden beschouwd.  
 Wel of geen Franjestaart, de geweldige hoeveelheid vleermuizen die we waarnamen, maakte  
de avond tot een groot succes! 

Er zijn in deze werkgroep voor verdere activiteiten nog geen vastomlijnde plannen. 
 

 



Aanvulling op de rubriek "Waargenomen". 

 

Er zijn van Rudi Heideveld en Frans Bosch na de sluitingsdatum nog een paar waarnemingen 
rechtstreeks naar de redactie gezonden, die toch wel een plek in dit blad verdienen. Het zijn de 
volgende: 

 

Adder 

16/4  3 exx. Het Greveld. FB. 

24/4  1 juv. ex. van ± 20 cm. Het Greveld. FB. 

 

Gladde slang 

16/4  1 ex.  Het Greveld. FB. 

 

Grauwe gans 

24/4  4 exx.  Welsumer Waarden. FB. 

 

Groenpootruiter 

24/4  9 exx.  Welsumer Waarden. FB. 

 

Levendbarende hagedis 

 4/5  5 exx. Molenweg, Heerde. RH. 

 

Zandhagedis 

16/4  1 ex.  Het Greveld.  FB. 

 

Verder meldde Harry van Diepen in de eerste helft van mei, dat hij toen al opvallend veel Hoorn-
aarwespen was tegengekomen in de Vegtelarij.  Hij vroeg zich af of anderen dit verschijnsel ook 
hadden waargenomen. 

Graag reactie, te zijner tijd. 

 

 



 In de eerste helft van mei vertelde Harry van Diepen dat hij toen al opvallend veel 
Hoornaar-wespen in de Vegtelarij had waargenomen. Hij vroeg of wij via Natuurklanken konden 
informeren of dat ook anderen was opgevallen. Bij deze is dus aan Harry's verzoek voldaan. 

 Nu hebben wij in de tuin een bepaald vogelhuisje dat elk jaar door Pimpelmeesjes bezet 
wordt. Ook dit jaar zagen we al heel vroeg de vertrouwde blauw/gele bedrijvigheid en we dachten 
dat alles volgens het gewone patroon verliep. 

 Tot ik gistermiddag een opvallend groot geel/zwart insekt het desbetreffende huisje zag 
binnen-vliegen. Ik ben er bijna van overtuigd  dat het een Hoornaarwesp was. Vorig jaar hebben 
we er een gehad, die langer dan een week elke middag op de Cotoneaster kwam fourageren. Die 
van nu is niet zo goed op onderdelen te bekijken, omdat het nestkastje hoog in een boom hangt en 
ik alleen het achtereind van het dier te zien krijg. 

 Deze middag zag ik "onze vaste" Bonte vliegenvanger opeens op het landingsstokje 
neerstrij- ken. (Ik was eigenlijk overtuigd dat deze dierbare vlegel voor dit jaar intussen al een 
ander, leegstaand huisje geannexeerd had, maar helaas....)  

Hij ging niet naar binnen, althans niet verder dan tot net achter zijn oogjes. Dan vloog hij weer 
weg om te beraadslagen of verslag uit te brengen aan zijn gemalinne. 

 Op het moment dat ik dit zit te tikken valt de schemer en de Bonte vliegenvangers zijn 
nog steeds "in overleg-situatie". Vanavond moet deze Natuurklanken in elkaar geplakt en geknipt 
worden, dus ik kan geen uitsluitsel geven over de lotsbestemming van: 

a. de Bonte Vliegenvanger. Noch van 

b. de (Hoornaar)wesp. Om maar te zwijgen van de 

c. Pimpelmezen. 

         Micky Haselhoff-
Marsman. 

 

 

 

 

Een bos - dat is schrikken van het plotselinge vleugelgeklap 

tegen de bladeren van een vogel die opvliegt 

naar één van de dakramen 

een van de gaten in het dak 

naar één van de dakramen 

dat met paarsgroene stippen getekend staat 

tegen de lichtblauwe hemel erboven. 

 

Een bos - is je opeens heel klein voelen: 



om je heen groeit alles, rijst op -  

naar het licht 

aan de andere kant van het groene dak. 

Sommige bomen staan scheef, 

zijn omgevallen tijdens een onweer...? 

(Er zijn krachten nog sterker dan zij!  Naar Theo Wieringa 

 

 

egen de lichtblauwe hemel erboven. 

 

Een bos - is je opeens heel klein voelen: 

om je heen groeit alles, rijst op -  

naar het licht 

aan de andere kant van het groene dak. 

Sommige bomen staan scheef, 

zijn omgevallen tijdens een onweer...? 

(Er zijn krachten nog sterker dan zij!) 

  Naar Theo Wieringa. 



 
 

Een Nachtegaal ............. In Kitzingen nabij Würzburg, en eveneens in Kitzingen: 
een Groenling en 
een Merel, ...................... gezamenlijk zittend op een t.v. antennemast en trachtend elkaar in een  
 duet de loef af te steken. 
Voorts in Slowakije:  
 Putter,  Kneu,  Boerenzwaluw,  Huiszwaluw,  Spotvogel,  Europese  kanarie,   
 Tuinfluiter,  Zwartkoptuinfluiter,  Buizerd,  Raaf,  Notenkraker,  Ooievaar  
 (broedend paar),  Geelgors,  Staartmees,  Winterkoning,  Vink,  Groenling,   
 
 Fitis,  Tjiftjaf. 
 
Naast de bijzonderheid van de Notenkraker en een Ooievaarspaar, broedend op een nest in een 
Lindeboom, was het ook opmerkelijk dat op kleine territoria - van pakweg 100x100 meter - zoveel   
van onze kleine zangers tegelijk zongen, zoals Kneu, Putter, Groenling, Europese kanarie en, prachtig 
daarbij passend, de Boerenzwaluw. 
 
 
Luisterend en genietend kreeg ik daar het Europeseboerenputterkneu-gevoel.  
En daarbij nog overal de Appelbloesem. 
De Notenkraker maakte er bijna een suite van. 

 
 Op onze speurtocht naar de Bleke orchis (Orchis pallens)  vloog diverse malen de 
Koninginne-page voor ons op. De thermiek boven de kruidige, begroeide berghelling bezorgde hem 
een ideaal biotoop. 
Op het stenige pad wemelde het van de Zandloopkevers en op de Wollige sneeuwbal (Viburnum 
lantana) troffen we een paar prachtige goud-groen glanzende kevers aan. Een van de soorten gouden 
tor. Dit zijn insekten die stuifmeel eten. 
    Deze waarnemingen werden gedaan gedurende de reis naar  
    Slowakije van 11 - 16 mei '94, in het kader van het uitwisselings-
     programma met de Werkgroep Oosteuropa Kontakten 
(WOK). 

Erik Murris. 
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