
VOORWOORD 
 
 
 
 Opnieuw is er een Natuurklanken tot stand gekomen. Dit keer leek het er werkelijk op of er té 
grote kopij-krapte zou gaan heersen - logisch gevolg van alle vakantiestemmingen. 
Des te verheugender is het, dat er toen opeens allemaal schrijvers kwamen opborrelen, die nog niet 
eerder publiceerden (althans niet bij ons).  

Veel dank - en gaat zo voort! 
 De volgende editie van dit blad staat - zoals de insiders bekend is - in het teken van de vakan-
tie-ervaringen → verslagen. Een goede gelegenheid voor nog meer nieuwe schrijvers om van zich te 
laten horen.  
Als U iets vermeldenswaards beleefd hebt en U vindt het echt onoverkomelijk moeilijk daar een stuk-
je over te schrijven, belt U dan een van ons op. Met gebundelde inspanning  komt er vast wel wat op 
papier te staan. 
 Het zal degenen die eerder kopij inzonden misschien weleens overkomen zijn, dat er in hun 
tekst “gerommeld” was, wat hen dan mogelijk onaangenaam getroffen heeft.  
Wij proberen dit ingrijpen echt tot een minimum te beperken en als het enigszins mogelijk is doen we 
het alleen in overleg met de betrokkenen. Soms echter zitten we zo krap in tijd dat de mogelijkheid tot 
enig overleg ontbreekt. Of de auteur is niet te bereiken en dan staan wij voor de keus: een actueel on-
derwerp laten verwateren, of .......?  
Wij hopen dat U begrip kunt opbrengen voor de dilemmaatjes waar we ons soms voor geplaatst zien. 
Als redactie ben je toch verantwoordelijk voor de kwaliteit van je “produkt”. Dit klinkt een beetje 
hoogdravend, maar goed......af en toe moet je jezelf ook serieus nemen. 
 Wij hopen zeer dat U uit de keur van activiteiten en andere belevenswaardigheden, die ons 
bestuur U voorschotelt - zie programma - een royale greep zult doen, zodat wij bij een heleboel gele-
genheden een heleboel gezichten zullen zien. 

Red. 
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BAUKE 
 Het is een goede gewoonte van de KNNV afd. Epe/Heerde om na het vakantieseizoen een 
uitgave van Natuurklanken te vullen met vakantie-ervaringen. Steevast zullen daarin prachtige bele-
venissen op heerlijke vakantiebestemmingen in het buitenland worden verwoord. Dat is de bedoeling 
ook van zo’n nummer. Maar daarin mogen, naar mijn idee, vakantiebelevenissen uit eigen land niet 
ontbreken. 
 Nu kun je de vakantietijd op velerlei manieren invullen. Voor “elk wat wils”. Mijn vakantie-
tijd bestond uit één week Oostenrijk, met als hoogtepunt de Schesaplana in het Rätiken tijdens een 
vijfdaagse bergtocht, een één week Zwitserland. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. 
De restvakantie werd in Nederland besteed, gewoon thuis dus. Simpele dingen doen, waar je gewoon-
lijk het jaar door niet aan toe komt. Dat was nu o.a. een vlinderinventarisatie in de Meintjes ten noord-
westen van Terwolde, op verzoek van Staatsbosbeheer. En verder zomaar wat rondzwerven op plaat-
sen die op andere tijdstippen niet in je achterhoofd opborrelen. Of het treffen van voorbereidingen om 
je bijenvolken gereed te maken op de uitvoering van hun taak op de heide. 
 Attente krantelezers zullen ongetwijfeld gelezen hebben dat, naast de al vele jaren aanwezige  
Varroamijten, waar redelijk mee te leven valt, deze natuurhobby bedreigd wordt door een veel ernsti-
ger fenomeen, “Amerikaans vuilbroed”.  
Amerikaans vuilbroed, in het begin van deze eeuw voor het eerst waargenomen in de Verenigde Sta-
ten, wordt veroorzaakt door een bacterie die bijenlarven in de verzegelde raat verandert in een koffie-
kleurige, stroperige brei. Het is zeer besmettelijk. Vele bijenstallen zijn rondom de besmettingshaard 
nabij Nunspeet al verbrand. De ziekte wordt verspreid door het voeren met besmette buitenlandse ho-
ning en het overhangen van besmette larven van de Buckfastbij naar oudere imkers. Opnieuw toont dit 
de kwetsbaarheid van de Nederlandse imkerij. 
 Een van mijn vakantie ervaringen was echter zeer onverwacht. Tijdens een omzwerving in de 
omgeving van Terwolde bleek dat naast de bekende kunstmatige grondwaterstand verlaging de war-
me, droge zomer een extra dimensie toevoegde aan dit probleem. Het gevolg: veel drooggevallen slo-
ten met slechts een laagje kroos op de modderige bodem. 
 Onbewust volg je dit enkele tientallen meters, omdat je intuïtief verwacht iets bijzonders te 
zullen vinden. Vele waterdieren zijn in staat deze extreme omstandigheden te overleven; vele dieren 
ook niet. Dat laatste bleek ook het geval 
voor een Rivierkreeft van ± 12 - 13 cm. 
Een dier dat maar weinig wordt gezien 
en waarvan ook niet nauwkeurig bekend 
is hoeveel ervan in onze binnenwateren 
rondscharrelen. 
Desondanks, een teruggetrokken water-
bewoner die door de omstandigheden 
gedwongen werd zijn aanwezigheid 
kenbaar te maken. Deze alleseter (con-
sument van wormen, waterinsekten, 
kleine mosselen, visjes, enz.) en een uit-
gesproken nachtdier, heeft kans gezien 
de vele kunstwerken in onze waterlopen te omzeilen, om landinwaarts te trekken. Maar hij heeft zijn 
reislust met de dood moeten bekopen. 
 Onze kreeft behoort tot de geleedpotigen, dat mag duidelijk zijn. In vergelijking met primitie-
ve geleedpotigen heeft het bouwplan van de kreeft een enorme aanpassing doorlopen. De basis echter 
wordt gevormd door een kopborststuk (aan de bovenzijde versmolten; aan de onderzijde nog als af-
zonderlijke delen herkenbaar) en een achterlijf dat in totaal uit twintig segmenten bestaat. Elk seg-
ment bezit zijn eigen “splijtpoten”. Deze splijtpoten bestaan uit een basaal deel waarvan het vrije uit-
einde gespleten is. Bij de kreeft hebben deze splijtpoten een enorme differentiatie ondergaan. Van 
achteren naar voren herkennen we in al deze “gereedschappen” een uropood, een soort roer dat wordt 
gebruikt bij het vluchtend achteruit zwemmen, diverse zwempoten, bij de mannetjes een copulatie-
poot, verder looppoten, kaakpoten, lip- en kaaktasters en sprieten. Kortom: zeer divers. In deze serie 
heeft het voorste paar looppoten zelfs heel bizarre vormen aangenomen. 

 



Al deze elementen zijn ontstaan uit een zeer eenvoudige vorm van wormachtige geleedpotigen, die 
zijn voorzien van een hele waaier gelijkvormige splijtpoten. 
Al deze extremiteiten zeggen veel over de gewoonten van het dier. Over zijn wijze van lopen, zwem-
men, voeden, verzamelen, verscheuren, knippen, kauwen, copuleren, waarnemen, enz. 
 Even had een schuw en teruggetrokken lid van de Nederlandse fauna zich laten bekijken, om 
zich vervolgens opnieuw te verstoppen in een waterige anonimiteit. 

Bauke Terpstra. 



Ep bloedkoeling 
 Ontwikkeling van het bloedtoevoer systeem in verband met het koelen van de hersenen. 
 Deze ontwikkeling, de toename van het aantal bloedvaten voor bloed-toevoer en -afvoer, heeft 
langzaam plaatsgevonden. Deze evolutie was voor de mens nodig om de groter wordende hersenin-
houd tijdig te koelen in warmtegebieden. 
 Voorbeeld: In Afrika zijn stammen die op de savannen leven. Deze mensen hebben een lang 
smal lichaam, dat in verhouding tot de lichaamsinhoud een groot koelingsoppervlak heeft. 
• Door de bries (bij felle zon) koelt de huid. Van deze koelere huid gaat het “koudere” bloed naar de 

hersenen, waar het warmere bloed afgevoerd wordt. 
• De mens (en zijn hersenen) kunnen tot 100  C. afkoelen, zonder te sterven. 
• Als de lichaamstemperatuur 5o  oploopt - tot 42o - kan er géén koeling meer plaats vinden vanuit 

het lichaam naar de hersenen, zodat deze niet goed meer kunnen functioneren, waardoor na korte 
tijd de dood intreedt. 

• Savannedieren hebben een langere snuit als koelelement. Als viervoeter is de warmteopvang van 
de zon vele malen groter dan bij een tweevoeter (40% : 7%), vooral in de uren tijdens de hoogste 
zonnestand.* 

 De herseninhoudsvergroting - bloedvattoename (vergroting v.h. aantal bloedtoevoeropeningen 
in de schedel) is een evolutie geweest vanaf het begin van de tweevoetigheid van de oermens op de 
savanne. De paleo-anthropologe Dr. Dean Falk noemt dit de Radiator Theorie → Een grotere motor 
kàn, als de radiator ook groter wordt. 

Ep de Haan 
(naar gegevens o.m.van een BBC-  
documentaire van augustus 1994) 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
*  Op de steppen van Rusland leeft de Saiga antilope, die in plaats vann een 
koelings- een verwarmingssysteem heeft. 
Dit dier heeft een lange, sterk gebogen neusbrug, die tamelijk breed is. In de 
lange neusholte wordt bij inademing de vorstkoude lucht voorverwarmd, 
voordat die in de longen komt. 
Ook een temperatuurregeling, aangepast aan de biotoop 
  
 

 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon  Ans Voest, 
   Krugerstraat 165,  8172 BJ  Vaassen, 
   Postbus 145,  8160 AC  Epe, 
   Tel. 05788 - 76504. 
U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens het schema in 
de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Ans ingeleverd te hebben. 
 
ZOOGDIERENWERKGROEP 
Contactpersoon  Frans Bosch, 
   Eikelkamp 65,  8162 ZK  Epe. 
   Tel. 05780 - 20313. 
Als U belangstelling voor zoogdieren hebt en graag een steentje bijdraagt in de kennis omtrent de aanwezigheid en 
de verspreiding van deze dieren, kunt U contact opnemen met Frans. 
 
VOGELWERKGROEP 
Contactpersoon  Harry van Diepen, 
   Troelstrastraat 2,  8161 DS Epe. 
   Tel. 05780 - 15114. 
Wilt U informatie over de vogelwerkgroep, dan kunt U bij Harry terecht. 
 
FLORON 
Contactpersoon  Henk Menke, 
   Schotakker 38,  8162 JE  Epe. 
   Tel. 05780 - 13010. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Indien U mee wilt werken 
aan dit project, richt U zich dan tot Henk. 
 
PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon  Mariet van Gelder, 
   Sprengenweg 5,  8181 NM  Heerde. 
   Tel. 05782 - 3024. 
Voelt U zich aangesproken door alles wat om U heen groeit en bloeit en lijkt het U leuk alles op naam te brengen, 
neemt U dan contact op met Mariet. 
 
PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen:  Micky Haselhoff-Marsman,        of Daphne Dikkers, 
   Belvédèreweg 3,  8161 AW  Epe.    Belvédèreweg 11, 8161 AW Epe. 
   Tel. 05780 - 21410,  Tel. 05780 - 12680. 
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep en/of eventueel deelname daaraan, kunt U  Daphne of 
Mick bellen. 
 
INSEKTENWERKGROEP 
Contactpersoon  Agnès Herweijer-Smit, 
   Pelzerpark 3,  8162 GA,  Epe. 
   Tel. 05780 - 13703. 
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en deze aan de Vlinderstichting door te geven, of neemt U 
graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten om insekten te bestuderen, dan wordt het tijd om contact op 
te nemen met Agnès. 
 
WERKGROEP VISSEN-AMFIBIEËN-REPTIELEN  
Een vooralsnog kleine groep, die nog niet zo lang geleden is opgericht. Minstens net zo boeiend als enige andere 
werkgroep en uitbreiding van het ledenbestand is zeer welkom. Alle bijzonderheden kunt U vernemen van: 
   Harry van Diepen, 
   Troelstrastraat 2,  8161 DS Epe, 
   Tel. 05780 - 15114. 
 
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon  Bert Hilberink, 
   Stationsstraat 28, 
   8171 BX  Vaassen. 
   Tel. 05788 - 72731. 
Heeft U interesse en energie en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van een stukje land 
waar de Natuurbeschermingscommissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of met zaken die de natuurbe-
scherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op met Bert. Misschien krijgt U nog 
wel meer dingen te horen waarmee U zich nuttig kunt maken. 



REDACTIE NATUURKLANKEN 
Agnès Herweijer-Smit Pelzerpark 3,     8162 GA   Epe  Tel. 05780 - 13703 
Inecka Stuve De Rolders 5,     8191 KH  Wapenveld Tel. 05782 -   2830 
Idske Mulder  Norelholtweg 9,    8161 NA   Epe  Tel. 05780 - 20640 
Wim Bijlsma Ballastputweg 9,     8162 EN   Epe  Tel. 05780 - 14482  
Hilary Jellema-Brazier Mussenkampweg 1, 8181 PJ   Heerde  Tel. 05782 -   4762  
Micky Haselhoff-Marsman Belvédèreweg 3,   8161 AW  Epe  Tel. 05780 - 21410 
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 
Coördinator activi-  
teitenprogramma Lous Heine     Tel. 05788 - 76628 
   Berkenoord 68,  8172 AW  Vaassen   
Leden   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 Marianne Faber, Els Koopmans-Grommé, Inecka Stuve, Ep de Haan, Micky  
  Haselhoff-Marsman. 
Typewerk Inecka Stuve; Micky Haselhoff-Marsman. 
Lay-out  Redactie. 
Druk  Roel Pannekoek. 
Voorblad Frans Bosch en  Els Koopmans. 
 



STAARTJES EN BUIKEN 
 Als kind had ik te maken met een paar eigen melkkoeien en ook melkgeiten. Familie-eigen 
wel te verstaan. Omdat we te ver van de bewoonde wereld af woonden, voorzagen onze ouders ons, 

hun nageslacht, via eigen stal van de broodnodige bouwstoffen voor onze beenderengestelletjes. 
 Ik leerde dus ook al snel hoe je melken moest. En dat de moederdieren hun melk konden vast-
houden, als ze daar zin in hadden.  
Of ik het zelf bekeken- of van iemand gehoord had ben ik vergeten. Wel wist ik dat de melkstroom 
soms op gang gebracht werd, als je met een wat “spits gebald” vuistje kort, krachtig, maar niet te hard 
tegen de uier stompte. Dat deden de kalfjes c.q. kleine geitjes namelijk ook. Ik probeerde ze - op de 
duur met  succes - zo goed mogelijk te imiteren. 
 Van de geitjes (en de hummelhertjes, waar we ook vaak gezinsvervangend tehuis voor moes-
ten zijn) was me nog iets anders opgevallen. Namelijk dat ze zo fanatiek met hun staartjes kwispelden, 
als ze dronken.  
 In de vele tientallen jaren die sindsdien verstreken zijn heb ik zo te hooi en te gras gevraagd 
of iemand wist waarom bepaalde jonge dieren dat doen. Nooit een antwoord op gekregen. 
Mijn kinderlogica had simpelweg uitgedacht dat het moederdier de trillingen van het kwispelstaartje 
doorkreeg  en dat het gewoon betekende: “Schiet ‘ns een beetje op; ik wil vlugger.”  
Als  je de toevoer kunt blokkeren, kan je hem ook opvoeren  -  ja toch? 
 En nu kreeg ik niet zo lang geleden een kranteknipsel uit de NRC (van 17 maart jl.) toege-
schoven en dat betrof speculaties over de betekenis van staartbewegingen.  
Helaas niet van kalfjes, geitjes of lammeren, maar van sommige herten en antilopen. En ook niet bij 
het consumeren, maar bij de mogelijkheid zelf geconsumeerd te worden, dus niks kwispel.  

Evengoed vond ik het een leuk artikel.  
 Wàt de dieren precies met hun staarten doen staat niet duidelijk omschreven. Alleen dat “de 
onderkant van de geheven staart een duidelijk signaal vormt” bij nadering van roofdieren. Voor wie 
dat signaal bestemd is, voor soortgenoten of voor hun vijand, dat is men nog aan het onderzoeken, 
zeker. 
Is het tot de jager gericht, dan zou je het kunnen vertalen in: “Há! ik ben in veel betere conditie dan 
jij.” Het kan echter ook een alarmsignaal voor mede-gevaarlopenden zijn.  

Een open vraag dus, voor wat betreft de sociaal levende dieren. 
 Maar er is ook een onderzoek gedaan naar vergelijkbaar gedrag bij dieren die niet in groeps-
verband leven. Met name heeft men gelet op de Haas. Een bioloog van de Universiteit van Durham is 
zo ver gegaan dat hij vijfduizend uren in het open veld bij de hazen doorbracht en daarbij ontdekte 
hij: 
• Krijgt een Haas bij verrassing te maken met een jagende Vos, dan gaat hij onmiddellijk aan de 

haal.  
• Zit hij echter in het open veld en hij ontwaart een vos die hem ook in de gaten heeft - uiteraard met 

een duidelijk omlijnd plan in zijn mooie koppie - dan richt de Haas zich op zijn achterpoten hoog, 
hóóg op. Zijn witte buik lijkt daardoor twee maten groter . Hij spitst de oren, kijkt zijn belager 
ferm in de ogen en ------- de Vos druipt af.  

 Je kunt hieraan de conclusie verbinden dat de Haas zo hoog op zijn achterpoten gaat staan om 
de Vos beter in de gaten te kunnen houden. Dat wordt evenwel weersproken door het feit dat  een 
Haas onmiddellijk op de vlucht slaat als er in de verte niet een Vos, maar een hond aankomt. Dan be-
denkt hij zich geen moment en hééft het al op een lopen gezet. 
 Volgens de bioloog van Durham is het tonen van de witte hazeborst een signaal dat aan de 
belager moet duidelijk maken “je bent gezien en je kunt me onmogelijk te pakken krijgen”.   
De dieren moeten elkaar onderling dan toch wel feilloos kunnen inschatten. Vangt een vos het signaal 
op, dan ziet hij van achtervolging af . Geen van beide partijen hoeft zich nodeloos af te matten.  
 Maar aan een hond laat de Haas geen buik zien.  Als hij het vermijden kan zelfs  zijn staart 
niet. Nog sterker:  Als je een Haas laat kiezen krijgt geen hond ook maar een veegje van hem te zien. 
 Wij mensen kunnen daaruit leren dat vossen lang niet zo gevaarlijk zijn als honden. 

Maar ik weet nog altijd niet hoe het met die kwispelstaartjes zit. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



 Hoewel ik de meeste vlinderwaarnemingen niet direct bij huis doe, maar meestal op mijn fa-
voriete plekjes “ergens” in het veld, loop ik toch altijd ook de bloeiende Buddleia’s e.d. in onze buurt 
af voor de “cultuurvolgers”. En daar zag ik op een dag een 
kleine gele vlinder, die ik niet zo gauw herkende. Toch was het 
voor mij geen onbekende soort, integendeel! Het was de Ha-
gedoornvlinder, een mooie spannersoort, die ‘s avonds wel op 
licht komt. Nog nooit echter had ik dit vlindertje overdag ge-
zien, in tegenstelling tot andere nachtvlinders, zoals bijvoor-
beeld het Gammauiltje. En dan nog wel ijverig honing zuigend 
op een Buddleia, op een zeer hete julimiddag om drie uur 
(30°). 
 Grappig was ook zijn gedrag. Vinden we het Hage-
doornvlindertje ‘s nachts meestal met wijd uitgespreide vleu-
geltjes plat tegen het raam zitten, nu had het zijn vleugeltjes 
omhoog geklapt, zoals veel dagvlinders doen. Niet zo vreemd dus, dat ik de soort niet meteen herken-
de! 

Els Koopmans-Grommé. 

HAGEDOORN 



4JORDANIE 
 
 De natuur/cultuurreis was uitgeschreven door het tijdschrift “Grasduinen” en uitgevoerd door 
VCK Travel center. 
Onder leiding van een Nederlandse vogelkenner en een Jordaanse gids begonnen vierentwintig en-
thousiaste natuurliefhebbers op 27 maart 1994 aan een gedenkwaardige reis.  
Om te beginnen - zo werd ons bij aankomst in Amman verteld - bleken wij de eerste groep buiten-
landse toeristen te zijn, die speciaal voor de natuur naar Jordanië kwamen. 
We kregen een welkomstspeech van de directeur van het bureau voor toerisme en een versnapering in 
de bus naar het hotel. Een muziekgroep in klederdracht wachtte ons daar op en bracht ons onder vro-
lijke tonen naar binnen. En daar stonden de glazen champagne klaar. 
. 
  
 
 

 
We waren plotseling “VIP’s” geworden.  

 De volgende dag volgde nog een ontvangst in “The Royal Society for the Conservation of 
Nature” met een dia-lezing. Daar kregen we vast een voorproefje van al het moois (en het bijzondere) 
dat ons te wachten stond in de Jordaanse natuur. 
 ‘s Avonds volgde nog een tweede lezing met dia’s door een professor van de universiteit te 
Amman. Hij is niet alleen een internationaal bekend florist/determinoloog, maar bleek bovendien een 
ongelooflijk enthousiaste en vrolijke man te zijn. We hebben twee dagen onder zijn leiding diverse 
natuurgebieden doorzocht naar bijzondere orchideeën, eetbare wilde planten, enz. 
Echt zoeken hoefden we niet, want hij bracht ons naar afgelegen eikenbossen, waar je haast niet lopen 
kon, zo vol stond de bodem met orchideeën, Rode boterbloemen, cyclamen, anemonen, enz,enz.enz. 
Dan wist hij weer een naaldbomengebied met een totaal andere flora en tot slot een afgesloten gebied 
van 22 km², waar de Arabische Oryx (een grote witte gazelle), Onagers, diverse kleinere gazellen en 
Zwarte ooievaars worden gefokt, om ze voor uitsterven te behoeden. Vooral wat betreft de Oryx is dit 
een groot succes. De kudde is nu al zo groot dat een deel uitgezet zal worden in Syria en Saoedi Ara-
bië. 
 Een deel van onze reis ging ook naar beroemde overblijfselen van Romeinse steden, Arabi-
sche kastelen en een ± 3000 jaar oud, nog volledig bewoond dorp in de Dana-vallei. Onze Jordaanse 
gids wist natuurlijk heel veel te vertellen over de cultuur, zoals hij ook heel veel verhalen uit het Oude 
Testament tot levende geschiedenis maakte. Het Oude Testament is hun geschiedenisboek.  
We reden over de King’s Highway, waar Lot gevangen was genomen door drie koningen en stonden 
op de berg Hebron, waar Mozes begraven moet liggen. Abraham, Jacob en vele andere figuren uit de 
Bijbel werden onze dagelijkse (onzichtbare) metgezellen. 
 De chauffeur van onze bus was het toppunt van geduld. Als we in het langs rijden weer eens 
iets bijzonders zagen, stopte hij en reed voorzichtig achteruit totdat we vlakbij onze nieuwste vondst 
konden uitstappen. Hij ging dan maar vast koffie zetten, want binnen enkele minuten was zijn hele 
gezelschap in het veld of achter de rotsen verdwenen. 
Vriendelijk en vrolijk (kenmerkend voor de doorsnee Jordaniër), absoluut onbekend met planten of 
vogels, werd hij na een paar dagen op reis met natuurliefhebbers de beste speurneus voor alle bijzon-
derheden die we maar wensen konden. Hij zag als eerste een vogel en voor het eerst in zijn leven een 
Steppe-arend en een Frankolijn (wij ook trouwens). Onze eindlijst van vogels die goed gezien waren 
was indrukwekkend en bevatte tweeënzeventig soorten. 
 De reisroute volgde eerst de Jordaanvallei naar het noorden. Een vriendelijk ogende natuur, 
vruchtbaar en voldoende water. Tot de Golan Hoogvlakte bleef dat zo. Daarna bogen we oostwaarts af 
naar een woestijngebied. De professor had ons al voorbereid op wat we te zien zouden krijgen. Dit 
jaar namelijk geen dorre vlakte met heuvels, maar een grijsgroen tapijt van woestijnplantjes, allemaal 
volop in bloei. 
Eens in de  twintig jaar valt er genoeg regen in het voorjaar om dit wonder te verkrijgen. Dit jaar was 
er 400 mm. gevallen, een massa water. 
 De semi-woestijn bestaat uit heel fijne kleigrond, geen zand. Eigenlijk dus erg vruchtbaar, als 
er maar water was... Water, het grote probleem van het Midden Oosten en de angst van veel mensen 
in dit gebied, dat een volgende oorlog niet over olie, maar over het bezit van water zal gaan. 



 De woestijnplanten die wij zagen zijn laag, het blad meest grijzig-groen in diverse schakerin-
gen, stug en vaak stekelig. De bloemen zijn niet groot, noch buitengewoon kleurrijk. Het bijzondere 
zit hem meer in het feit dat in een paar weken tijd een gebied, ongeveer zo groot als Nederland, van 
dor en droog verandert in vruchtbaar, groen en bezienswaardig. 
 In de grond onder de struikjes zagen we ook massa’s ingangen naar holen van Woestijnratjes 
en Gerbils. Ook vond iemand een slaapplaats van een Woestijnpanter. De geur van het roofdier was 
nog zo sterk aanwezig en de omringende rotsen en kloven zo onoverzichtelijk, dat het veiliger geacht 
werd snel te vertrekken. 
 Na noord- en een stukje oostwaarts ging de reis naar het zuiden. Dobberen in de Dode Zee 
was leuk als onderbreking. 
 Toen het hoogtepunt van de reis: Petra. Een stad van ± 1000 v.Chr., gebouwd door de Na-
bateeën, met wat latere toevoegsels door de Romeinen, waar 30.000 mensen gewoond hebben. 
Na een tocht te paard door een heel nauwe scheur in het gebergte bereikten we een stad, die niet ge-
bouwd is van de grond af naar boven toe, maar uitgehakt van de bovenkant van het gebergte naar om-
laag. 
Magnifieke gevels (de gebouwen zelf bevinden zich in de rotswand), zo hoog als een vijf-
verdiepingen hoog flatgebouw. Tempels, regeringsgebouwen, grafwoningen, vergaderzalen, maar ook 
rotswoningen. 
De rotswoningen bestaan uit Nubische zandsteen met veel grillig gevormde mineraallagen erin. Die 
lagen hebben de prachtigste kleuren: geel, oranje, rood, blauw, groen, violet; en  deze lagen zijn als 
strepen, vlakken en golvende lijnen zichtbaar in de gevels en in de interieurs.  
Hier hadden we aan een hele dag rondlopen en kijken nauwelijks genoeg. 
 Tenslotte ging de reis nog naar de Negev Woestijn en het Negev Gebergte. Hier weer volop 
bloemen, zoals Zonneroosje, Cister, Zwarte iris, rood Vlas, oranje Papavertjes, gele Senecio. Ook een 
gele variant van het Komkommerkruid (Borage). 
 Na een rustdag aan de Golf van Acqaba (met een boottocht naar de koraalriffen, waar we gro-
te scholen vissen in allerlei kleuren en grootten zagen), kwam er een eind aan een vermoeiende, maar 
fantastische reis. 

Will Millenaar. 
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Weet U het nog?   
DE NATUURKLANKEN VAN DE 

VAKANTIEVERSLAGEN. 
Wij zien Uw bijdragen met hoog gespannen 

verwachtingen tegemoet. 



LADY  
 Lady met haar glanzend zwarte haren was nadrukkelijk aanwezig in ons KNNV-kamp in 
Hongarije. Ze ging mee naar het voeren van de kippen, de eenden en het eigenzinnige Parelhoen. Ze 
joeg dit pluimvee de stuipen op het lijf als ze uit hun omheining waren ontsnapt en pakte soms een 
kuikentje op. Verder bewoog ze zich onderzoekend tussen de tenten door, nooit opdringerig, zoals het 
een lady betaamt, maar wel erg nieuwsgierig. Met al haar zintuigen op scherp probeerde ze de bijzon-
derheden van die vreemde Hollanders waar te nemen: Mensen in tentjes en andere woondingen, die 
heerlijk ruikende zaken aten. Dingen die op haar Hongaarse menu niet voorkwamen. Vacuüm verpak-
te hamburgers, bijvoorbeeld, sardientjes en kaas. Ze was heel blij met ons bezoek! 
Ze had na enige dagen zelfs aan één kampgenote haar liefde verklaard - een liefde die beantwoord 
werd. Eén keer vonden we zelfs vriendin Mia in het gras naast haar tent slapend en Lady heerlijk bin-
nen! 
Ze bewaakte overdag Mia’s tent en erf met luid commentaar tegen iedere argeloze kampgenoot. 
 De conversatie met Lady verliep wat moeizaam. Leg een Hongaarse hond maar eens in het 
Hollands uit wat wèl en niet gewenst is! Vervelend was het namelijk wel, dat wij terugkomend van 
een excursie soms de resultaten van haar nieuwsgierigheid over het hele terrein verspreid vonden: 
lege blikjes, lege margarinedoosjes, half afgeknaagde Goudse kaas en vieze papieren. Niet erg ladyli-
ke! 
Maar echt lastig was de gewoonte van deze lady om met verwoede ijver kuilen te graven. Je kon er ‘s 
avonds je enkels in verzwikken en de grasmat ging er lelijk kapot van. 
 En tóen kwam de ochtend dat ze alle overlast goed maakte. 

Bij het graven van haar zoveelste gat - en dit keer 
zelfs op Mia’s “erf” - vloog er ineens iets door de 
lucht. Het was een padje, of liever dé pad, de pad die 
al die dagen al door Annemarie, onze specialiste op 
het gebied van amfibieën, reptielen en zoogdieren, 
was gezocht: de Knoflookpad! 
Gewone pad, Geelbuikvuurpad, Groene-, Bruine- en 
Boom-kikker, Grote-, Kleine-, Alpen- en Vinpootsa-
lamander, Vuursalamander en Smaragdhagedis wa-
ren allemaal in volwassen staat gezien. Maar de 
Knoflookpad, hó maar! En dat terwijl in alle poeltjes 
de raar grote larven ervan rond zwommen en zelfs 

het geluid van de volwassen dieren er gehoord was! 
 Je stelt je een forse pad voor, maar het is een diertje dat met gemak in je handpalm past. 
Mooigevlekt is hij, met een beige, bruin en groen vlekkenpatroon op een gladde huid, als van een kik-
kertje. De achterpootjes zijn voorzien van een graafwerktuig, een harde plek, waarmee hij zich snel 
achterwaarts kan ingraven. De Engelsen noemen hem Spadefoot Toad! 
De ingraafdemonstratie heeft het arme dier vele malen moeten overdoen! Telkens kwam er weer ie-
mand aanhollen met een fototoestel om het fenomeen vast te leggen. 
Tenslotte verdween hij dan echt weer onder het zand op de bodem van de kuil. 
 Al die tijd huisde er dus een Knoflookpadje in ons kamp, ver van de poeltjes vol larven in de 
uiterwaarden van de rivier de Ipoly! Wie weet had Lady er al veel meer opgegraven? Zij kon geen 
kwaad meer doen, zelfs als ze midden in de nacht Hongaars blafte met alle andere honden uit het 
dorpje Ipolyvece. En dat zijn er heel veel! 

Els Koopmmans-Grommé. 
 
P.S. De in ons land zeldzame Knoflookpad is dit voorjaar ook in een tuinvijver in Hattem aangetroffen! (Zie vorige 
 Natuurklanken. EKG). 

 



LEEMKUILEN BIJ STAVERDEN. 
  (verslag  van de excursie van de Plantenwerkgroep op 13 juli 1994) 
  
Tussen het riet kleurt het geelgroen. Flinke trossen met gesteelde 
gele bloemen. Een bloemdek van zes bijna lintvormige gele blaad-
jes, allemaal met een groene streep op de rug, ook zes meeldraden 
met oranje helmknoppen op wollige steeltjes, een bovenstandig 
vruchtbeginsel, een knotsvormige stamper. Een typisch voorbeeld 
van een lelieachtige. De grijsbruine uitgebloeide stengels met de 
restanten van vorig jaar staan er nog tussen. De brede grasachtige 
bladeren steken in elkaar als bij een lis: het is de Beenbreek 
Narthecium ossifragum. Je waant je in een afgelegen buitenland en 
toch zijn we nauwelijks twintig kilometer van huis. 
 Op een warme zomerse dag lopen we in het terrein van de 
Staverdense leemkuilen. En al lopend ervaren we allemaal dat je in 
zo’n terrein gemakkelijk je benen kunt breken. Het zit er vol met 
gaten, die je pas in de gaten hebt, als je erin stapt. Dat ligt aan het 
terrein en zijn plantengroei. Doordat veel planten op bulten groeien, 
zoals het Pijpestrootje Molinia caerulea en de Veenbies Scirpus 
cespitosus germanicus, zitten daartussen flinke gaten. 
Hier ligt onder het dekzand uit de laatste ijstijd, een kalkrijk klei-
pakket. Het bestaat uit dunne laagjes zeer fijne en wat grovere 
(kei)leem, afgezet in een meerbekken tussen de Apeldoornse en de 
Garderense Stuwwal. Afhankelijk van de dikte van het zandpakket 

op de kleilaag komt het stagnerende regenwater in de buurt van het maaiveld. Vooral in de middenzo-
ne van het terrein komt dit regenwater in de buurt van de wortelzone. Doordat hier in het verleden 
leem is gewonnen (en tijdelijk opgeslagen) zijn bepaalde plaatsen met een uiterst dun laagje leem be-
dekt. Zo is een zeer gevarieerd terrein ontstaan, met naast elkaar droge en vochtige heide, heischraal 
grasland, voedselarme heidevennen en voedselarme tot matig voedselrijke kleiputten. 
 Wij mogen er op deze zeer warme julimorgen rondwandelen en we zijn al gauw enthousiast, 
vooral over de zeldzame planten die we te zien 
krijgen. In een kleiput begint het Loos blaasjeskruid 
Utricularia australis te bloeien. Iets bleekgele 
bloemen die boven het water uitsteken, onder water 
fijnvertakte blaadjes met speldeknopgrote blaasjes, 
die de plant gebruikt om kreeftjes en waterinsekten 
te vangen. Aan de rand van dezelfde plas twee an-
dere insektenetende plantjes: de Kleine- en de Ron-
de zonnedauw Drosera intermedia en D. rotundifo-
lia.. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door de 
combinatie van onderaan gebogen bloeistengel en 
langwerpige bladeren (Kleine zonnedauw) en de 
rechtopstaande stengel en de iets forsere ronde bla-
deren (Ronde zonnedauw). De Kleine zonnedauw 
groeit voornamelijk op open plekjes; de Ronde tus-
sen- en op het veenmos. 
 Uit de Orchideeën familie komen we enke-
le soorten tegen: de Welriekende nachtorchis Pla-
tantherea bifolia met zijn mooie witte bloemen, de 
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata en de Moe-
raswespenorchis Epipactis palustris, zo langzamer-
hand zeer zeldzaam op de Veluwe, maar hier   nog 
in een redelijk aantal aanwezig. 
   Bij de Zeggenfamilie komen we tot een negental soorten: Scherpe zegge Carex acuta, 
Sterzegge C. echinata, Ruige zegge C. hirta, Zwarte zegge C. nigra, Geelgroene zegge C. oederi 

 

 



oedocarpa, Hazezegge C. ovalis, Blauwe zegge C. panicea, Pilzegge C. pilulifera en Vlozegge C. pu-
licaris. De laatste is het opvallendst, maar wordt door verschillende mensen over het hoofd gezien. 
Opvallend doordat er maar één aartje is, waarvan de rijpe urntjes met een glanzend bruin kafje terug-
geslagen aan de stengel zitten. Over het hoofd gezien, doordat de planten maar tien tot vijftien centi-
meter hoog zijn en nauwelijks opvallen tussen de andere planten. In Nederland heeft deze plant de 
Rode Lijst 2 status.  
 Van de Russenfamilie vinden we acht soorten, maar de zeldzame Wijdbloeiende rus Juncus 
tenageia, die ook voor moet komen, vinden we niet. De Witte en de Bruine Snavelbies Rhyncospora 
alba en R. fusca zijn wel aanwezig. En, opvallender, het Veenpluis Eriophorum angustifolium met 
zijn mooie wollige pluimen.  
 Hij bloeit nog bijna nergens, maar hij 
staat er wel: de Parnassia Parnassia palustris, 
met knoppen als parels tussen het groen. Ook het 
Geelhartje Linum catharticum groeit tussen het 
gras en is nog onopvallender. Het plantje hoort 
tot de Vlasfamilie; de bloempjes zijn dan ook 
mini-vlasbloempjes met kleine gele vlekjes op de 
nagel van de overigens witte kroonblaadjes. 
Toevallig vindt iemand een Gewone vleugeltjes-
bloem Poligala vulgaris. Hier en daar staan de 
roze bloemen van het Heidekartelblad Pedicula-
ris sylvatica. De fijn verdeelde gekartelde bladen 
komen we daarna nog weleens tegen.  
De Stijve ogentroost Euphrasia stricta, met klei-
ne lipachtige bloempjes en met gele en paarse 
vlekjes op de overigens witte bloemen boven de gekarteld-gezaagde bladkransjes van telkens twee 
kruiswijze blaadjes, staat op verschillende plekken. 
 Op wat vochtiger grond vinden we veel ronde blaadjes-op-steeltjes: de Waternavel Hydroco-
tyle vulgaris. Daar staat ook de Wateraardbei Potentilla palustris met zijn bruinrode bloemen en forse 
handvormige blauwgroene bladeren.  Ook als de kroon al is verdwenen, blijft het bruinrode van de 
kelk nog opvallend aanwezig. 
 Op een kaal vochtig plekje groeit een onopvallend kruipend plantje. Kruipende, enigszins 
grijsgroene stengels met schubachtige blaadjes van enkele millimeters. Mos? Nee, een vertegenwoor-
diger van een sporendragende familie, de Moeraswolfsklauw Lycopodium inundatum. Nog vochtiger, 
in een met water gevulde leemkuil, liggen de drijvende bladeren van fonteinkruid. Na enig zoeken 
ontdekken we twee verschillende soorten, te onderscheiden aan de knik in de stengel onder het drij-
vende blad: Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans, met knik, en Duizendknoopfonteinkruid P. 
polygonifolius zonder knik. 
 Hemelsblauw, breed klokjesvormig, met groene strepen op de rug: de Klokjesgentiaan Genti-
ana pneumonanthe, een plant van het vochtig tot natte heidelandschap. Ze staan op enkele plekken. 
De veel zeldzamere Draadgentiaan Cicendia filiformis (met gele bloempjes), die hier ook voor zou 
komen, vinden we echter niet. 
 Warm, dat wel, maar schitterend en dan zo dicht bij huis. Voor veel van de tien deelnemers 
een kennismaking met enkele nooit eerder geziene planten. Dertien Rode Lijst-soorten op ruim hon-
derd waargenomen soorten. Heel leerzaam dus.  

Egbert de Boer. 

 



 
  

 De Bosrank of Clematis vitalba, die in de vorige Natuurklanken onder 
de loep genomen werd, voldoet nog het meest aan het beeld dat men in het al-
gemeen van lianen heeft, maar de alom bekende Klimop (Hedera helix) heeft ze 
ook. Er bestaan namelijk verscheidene typen lianen. Ze zijn benoemd op grond 
van de manier waarop ze “functioneren”.  
Zo bestaan er klimsystemen met behulp van vlechtende stengels, traliewerkvor-
mende stengels, windende stengels, rankende stengels --- en de Klimop, waar in 

dit artikeltje de schijnwerper op staat, bedient zich van hechtwortels. 
 Nog altijd wordt hier en daar gedacht dat deze klimmer schade toebrengt aan de gewassen 
waar hij zich aan hecht, maar lianen halen hun voedsel uit de grond en niet uit de gewassen die ze om-
strengelen. Ranken en pseudo-wortels hebben alleen maar een hechtfunctie.  
Het weelderig groeien van de Klimop als bodembedekker kan echter wèl ten koste gaan van andere 
gewassen. Door het wegvallen van hakhoutbeheer en bosbegrazing zijn de Zuurbes, het Rode peper-
boompje en de Rode kamperfoelie sterk achteruitgegaan. Dit is overigens niet alleen de schuld van de 
Klimop; ook de Bosrank uit de vorige Natuurklanken is debet aan de toenemende schaduw, waar on-
der andere laatstgemelde planten de dupe van zijn geworden. 
 De Klimop is links- noch rechtswindend, maar gebruikt  (lichtschuwe) hechtwortels om om-
hoog te komen. Het is een herfstbloeier en - te oordelen naar het bolderende insektenbezoek - moeten 
zijn bloemschermen exquize lekkernijen bevatten. Zijn bloei is dan ook niet zomaar iets. De plant 
moet zich acht tot tien jaren prettig gevoeld hebben op een warme, beschutte plaats, voordat hij be-
sluit tot bloei over te gaan. De bloemen, geelgroen van kleur, produceren veel nectar en de bessen rij-
pen pas in de lente, volgend op de bestuiving, die in het voorafgaande najaar plaats vond. Deze - 
blauwzwarte - bessen kunnen voor kinderen die ervan eten zonder meer gevaarlijk zijn.  
Als hij de kans krijgt kan de Klimop heel oud worden en zijn stamomvang kan wel oplopen tot zo’n 
vijfenzeventig centimeter.  
 Een goede eigenschap van deze mooie, groenblijvende 
plant is zijn gastvrijheid ten aanzien van broedende en schuilen-
de vogels. Ook Bosuilen zoeken er overdag beschutting in, ter-
wijl de Ransuil zich er graag ophoudt, omdat er een heleboel 
kleine zoogdieren zijn, die zich in zijn compacte begroeiing vei-
lig wanen. Met een Ransuil in de buurt dus duidelijk ten onrech-
te. 
 Onder de insekten die zijn bloemen bezoeken is, naast 
het gewone volk van wespen, bijen, vlinders en zweefvliegen, 
uiteraard ook de Klimopkever te vinden, verwant aan het 
Doodskloppertje. Een geruststellend verschil  is, dat de Klimop-
kever absoluut geen interesse heeft voor het eeuwenoude eike-
hout, in tegenstelling tot zijn neefje met de macabere naam. De-
ze versmaadt trouwens evenmin Klimop.  
 Ik heb ook eens ergens gelezen dat een dichte Klimop-
begroeiing met dankbaarheid ontvangen werd in hele, hele oude 
burchten en kastelen, die zonder centrale verwarming zaten en 
dus elke vorm van isolatie goed gebruiken konden. 
 Tot slot geeft de Hedera helix  nog reden van leven aan de - in Nederland zeldzame - Klimop-
bremraap, een halfparasiet, die zonder Klimop nog veel zeldzamer zou zijn.  
Of op z’n minst anders zou heten......... 

 
Micky Haselhoff-Marsman. 

(Naar o.m. een artikel uit “Tuin en Landschap”)  

 

 



 
 
 

DILEMMA’S BIJ VERKEER EN MILIEU IN EPE 
 

 In hoeverre wordt het milieu beter of slechter bij verandering van een bepaalde situatie? 
Vaak een moeilijk te beantwoorden vraag, omdat appels en peren niet bij elkaar kunnen worden opge-
teld. Neem nu het verkeer in de bebouwde kom, een onderwerp dat velen zal aanspreken. 
 Zoals bekend staan autoverkeer en milieuvriendelijk handelen op gespannen voet met elkaar. 
Jazeker, auto’s vervuilen de lucht omdat er, om ze te laten bewegen, brandstof in moet worden ver-
brand. De daarbij ontstane stoffen veroorzaken verzuring, vergroten het broeikaseffect, stinken en zijn 
schadelijk voor de volksgezondheid. 
 Maar autoverkeer met veel auto’s bij elkaar, zoals in de bebouwde kom, geeft nog een paar 
extra milieuproblemen. Auto’s nemen, zowel rijdend als geparkeerd, veel ruimte in beslag. Rijdende 
auto’s maken lawaai en vergroten de kans op ongelukken. Vandaar het streven in veel gemeenten om 
bepaalde straten of gebieden in dorp of stad af te sluiten voor autoverkeer. 
 Ook in de gemeente Epe kennen we dergelijke plannen. In het dorp Epe gaat een deel van het 
centrum dicht voor autoverkeer. Dit wordt dan omgeleid over een ringweg om het centrum heen.  
Veel geklaag en gekanker op voorhand alom. 
 Laten we proberen na te gaan wat de gevolgen van bedoelde maatregelen voor het milieu zijn. 
• Na het afsluiten van het centrum wordt daar de leefomgeving voor de voetganger schoner, stiller 

en veiliger. Een belangrijk pluspunt voor het milieu. 
• Maar via de rondwegen legt dezelfde hoeveelheid verkeer meer kilometers af, zeker als de rond-

wegen eenrichtingverkeer hebben. Dus er treedt in totaal meer vervuiling op dan vóór de afslui-
ting. Een minpunt dus. 

• De rondweg is ontstaan door bestaande wegen aan te passen. De aanpassing aan eenrichtingverkeer 
voorkomt grootschalige doorbraken en spaart de bestaande fraaie laanbomen. Een pluspunt voor de 
positieve bijdrage aan de leefomgeving door het behoud van het filterend vermogen voor stof en 
vervuilende gassen. 

• Helaas wel meer verkeer door deze straten. Een minpunt dus voor het (plaatselijke) milieu. 

 Hoe is nu de totale milieusituatie veranderd?  
Het lijkt erop dat de wet van behoud van ellende duidelijk opgaat. De ellende wordt alleen wat meer 
verplaatst: weg uit het centrum. 
 Een niet meegerekend positief milieu-effect is dat een aantal autorijders “uit ellende” zal ont-
dekken dat je je waarschijnlijk per fiets sneller en effectiever kunt verplaatsen in het dorp Epe. Dit 
effect is - hoe je de appels en peren ook tracht op te tellen - altijd positief 
De C02 -uitstoot van een fietser is gelijk aan die van een automobilist die zit te schakelen en te sturen. 
Let wel: wij schrijven hier over de personen en de bewegingen die ze maken. 
Trek je echter de vergelijking door tot de  voertuigen, dan kom je tot een heel andere conclusie. In 
tegenstelling tot een rijdende auto, vervuilt een dito fiets niets.  
De ellende-oplossing is dus aantoonbaar milieuvriendelijker. Het is alleen een buitengewoon slechte 
zaak dat de verkeersveiligheid voor de fietser op zoveel locaties in Epe alles te wensen overlaat. 

Conclusie.....? 
 
 
 



 

 Zieltogende Neushoornkever 
Een Neushoornkever heeft vreselijk verdriet, 
omdat men een Vliegend hert in hem ziet. 
Hij denkt: “Ben ik echt zo’n bedreigde soort,  
dat men van mijn naam nog nooit heeft gehoord?” 
   Inecka. 



Woensdagmiddag 8 juni. 
 Een bewolkte hemel, geen zon, maar ook geen regen; weinig wind, dus ideaal fietsweer. 
Op weg naar mijn favoriete plek, de visvijvers bij de Venz en aansluitend het Kievitsveld. Op zoek naar 
vogels en insekten. 
 Via de Deventerstraat neem ik het fietspad gelegen tussen de Grift en het kanaal noordwaarts. 
Vlak voor de sluiswachterswoning hoor ik plotseling rechts van mij in het struweel een vogel druk te keer 

gaan. Ik stop, pak de kijker en probeer hem te ontdekken.  
Dat heeft nogal veel voeten in de aarde. Mijn observatiegedrag heeft hem al-
leen maar nerveuzer gemaakt. Rusteloos vliegt hij tak op - tak af, van de ene 
struik in de andere en gaat telkens schuil achter het gebladerte. Niettemin 
wordt mijn geduld beloond: ik krijg hem enkele keren even in het vizier. 
Maar dan, welke vogel is het? Ik haal mijn oude vertrouwde "Kist" erbij en 
kom dan na enig dubben, afgaande op kleur en zang, tot de conclusie, dat het 
een Grauwe vliegenvanger moet zijn. 
 In de bocht van het pad, achter de sluiswachterswoning hoor ik de 
zang van de Zwartkop. Weer zo'n zenuwlijder! Ook hij zit geen moment stil. 
Na enig manoeuvreren met de kijker wordt hij dan toch gesnapt. Wat een 
druk baasje! Weg is hij al weer. 
Een paar Koolmezen, een Vink en een troep Spreeuwen laten zich even ver-
derop gemakkelijker observeren. 
Vanaf het zandpad langs de visvijvers zie ik een eenzame Aalscholver op zijn 
uitkijkpost hoog in een boom zitten. In de vijver zwemmen traag twee Knob-

belzwanen en een paartje Wilde eenden. En een Meerkoet "tjoekert" heen en weer. 
 En dan ben ik van het ene moment op het andere alle vogels vergeten. Naast mij, grenzend aan 
het water, op de bloesems van een braam en enkele Vuilbomen, wemelt het van de insekten. Behalve tal-
rijke bijen en bijtjes, zweefvliegen en libellen ook veel hommels. Aardhommels vooral, maar ook een en-
kele grote hommel met een roestbruine thorax en een zwart achterlijf, dat eindigt in een witte punt. Een 
Boomhommel? 
Gefascineerd sta ik te kijken naar dit nijvere gedoe. Beauties zijn er bij, zoals de Grote pendelzweefvlieg 
en de Glassnijder. 
 Een eindje verder groeien reeds bijna manshoge brandnetels, die ook over bezoek niet te klagen 
hebben. Na enig gesnuffel in mijn insektengids vind ik dan dat o.a. het Zwarte soldaatje, de Slijkvlieg en 
Schorpioenvliegen hier foerageren. 
 Ik vervolg mijn tocht en word dan vrij plotseling overvallen door een stortbui, die al enige tijd 
dreigde. Weg insekten.  
 Ik fiets huiswaarts, enigszins teleurgesteld door dit regenachtige intermezzo, maar toch ook wel 
met het prettige gevoel opnieuw van vele boeiende dingen in de natuur te hebben genoten. 

Bert Hilberink. 

 



    
    Wij verwelkomen als nieuwe leden: 

 
   De Heer G.L Schut en 
   Mevrouw E.C. Schut-Groeneveld, 
   Troelstrastraat 38, 
    8161 DT  Epe, 
    en 
   Mevrouw E.J. van Dongen van Leeuwen, 
   Prinses Irenelaan 24, 
   8051 AT  Wenum 



 
  
Op de Veluwe bieden ruim driehonderd eigenaren of beheerders van gebouwen aan de KERKUIL een 
geschikte verblijf- en broedplaats. Ruim de helft hiervan is regelmatig bezet door een solitaire Kerkuil 
of een Kerkuilenpaar. De Kerkuil is afhankelijk van deze spontane medewerking van mensen, die hem 
goed gezind zijn en hem vaak bewust een gebouw  beschikbaar stellen. Ondanks de enorme rotzooi 
die de Kerkuilen vaak in het gebouw maken, door het kwistig deponeren van grote hoeveelheden uit-
werpselen en braakballen. 
 Eigenaren of beheerders van gebouwen, waar sinds 1980 vijf of meer geslaagde Kerkuilen-
broedsels zijn uitgevlogen, ontvangen van de Kerkuilenwerkgroep Veluwe een oorkonde. 
Deze oorkonde wordt na het broedseizoen 1994 uitgereikt. 
 Op dit moment komen er op de Veluwe ruim achttien personen voor deze oorkonde in aan-
merking: in de gemeenten Apeldoorn (drie), Barneveld (drie), Brummen (één), Ede (één), Epe (twee), 
Ermelo (twee),Heerde (één), Oldebroek (één) en Voorst (drie). 
 Gelukkig is er nog een oorkonde voor een kerk. namelijk de Hervormde Kerk in Voorst. 

(Het bovenstaande is een persbericht van juli 1994). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In de afgelopen periode werden in ons gebied de volgende geringde vogels gevonden: 
 

vogelsoort ringdatum ringplaats vinddatum vindplaats leeftijd 

 

Kerkuil 110892 Nijbroek 14/07/94 Marle  682 

Boerenzwaluw 090693 Oldebroek 21/06/94 Epe 377 

      

        

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
donderdag DIA-PRESENTATIE OVER ONZE EIGEN OMGEVING 
22 september Behalve er zelf naartoe gaan is niets zo plezierig als mooie plaatjes bekijken van oor-
den   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 een beetje verder weg). 
   Tijd 20.00 uur 
   Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
 
zaterdag AVONDEXCURSIE HERTENBRONST 
24 september Op deze zaterdagavond gaan wij luisteren naar het burlen van de Edelherten. 
  Met een beetje geluk kunnen we ook nog iets van dit unieke schouwspel waarnemen. 
  De precieze locatie is nog niet bekend; misschien “het Aardhuis” in de omgeving van 
  Apeldoorn of een andere goede plek nabij een van de wildreservaten op de Veluwe. 
  In overleg met jachtopzichter E. Trachsler zoeken we de meest kansrijke locatie. 
   Vertrek Epe  19.00 uur.   
   Plaats    Parkeerplaats Albert Heyn. 
   Vertrek Vaassen 19.15 uur. 
   Plaats    hoek Dorpsstraat/Deventerstraat, 
       en van daar rijden we naar ons excursiegebied. 
  We streven ernaar de excursie om ca. 22.00 uur te beëindigen, e.e.a. afhankelijk van 
  wat we te horen en/of te zien krijgen. 
   Opgave voor deelname graag vooraf bij Erik Murris, tel. 05788 - 75823. 
 
 
zondag  HERFSTWANDELING IN TONGEREN 
2 oktober U kunt elders in deze Natuurklanken een artikeltje over Tongeren vinden, dat Mari-
anne   Faber uit allerlei naslag-materiaal heeft samengesteld. Daarin staat juist dat stukje ex-
  tra achtergrondinformatie, dat de wandeling nog boeiender zal maken. 
  We treffen elkaar aan het begin van het Van Maanenspad, schuin tegenover de Le 
Che-  valier school, waar U met fiets of auto kunt komen. 
   Vertrektijd (vanaf dit punt) 09.30 uur. 
 
 
donderdag PADDESTOELENLEZING MET DIA’S DOOR LEO KNOL 
6 oktober Voor de Paddestoelenwerkgroep is deze lezing al eerder gehouden en de aanwezigen 
  waren zo enthousiast, dat ze het jammer vonden dat niet alle leden deze voordracht 
  hadden bijgewoond.  
  De Heer Knol wil proberen om er iets nieuws bij te doen voor diegenen die al eerder 
bij   de lezing aanwezig waren. 
  Door passende muziek bij een gedeelte van de dia’s is deze lezing zo iets bijzonders 
dat   U hem niet mag missen! 
   Tijd 20.00 uur. 
   Plaats Brinkzaal, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

VAN 17 TOT EN MET 21 OKTOBER:  



 HERFSTKAMP IN ZUID LIMBURG. 
 
 
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- 
  secretarissen tijdig op de hoogte zijn van het aantal deelnemers. 
  Opgave uiterlijk 1 oktober a.s. bij  
    Tjalling van der meer te Harderwijk. 
    Tel. 03410 - 20199. 
 
zondag  VOGELEXCURSIE VELUWEMEERKUST DOOR ADRIE HOTTINGA. 
16 oktober Vorig jaar werden daar bij de nationale vogeltrekdag vele soorten waargenomen,  in 
  deze zelfde periode, dus de verwachtingen zijn ook nu weer hoog gespannen. 
   Verzamelen bij het VVV-kantoor in Epe.  
   Tijd 8.30 uur 
  Afhankelijk van wat we waarnemen duurt de excursie tot ongeveer 14.00 uur.  
 
donderdag “EUROPA AAN ZEE”, DIA-LEZING DOOR  HENK MENKE. 
27 oktober Op deze avond toont Henk Menke ons dia’s die hij van de kusten van Europa ge 
  maakt heeft. Het is niet de bedoeling dat er ontzettend diep wordt ingegaan op de vor-
  ming van deze kusten, maar ongetwijfeld zullen we veel interessante dingen te horen 
  en te zien krijgen. 
   Tijd 20.00 uur 
   Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
zaterdag PADDESTOELEN EXCURSIE MET LAMMERT BONHOF. 
29 oktober Wij gaan op zoek naar paddestoelen in de omgeving van “Het Ronde Huis” in Nun
 -  speet, waar wij al eerder bijzonder aardige vondsten hebben gedaan. 
   Verzamelen bij het VVV-kantoor in Epe. 
   Tijd 09.10 uur. 
  De eigenlijke excursie zal van start gaan om 09.30 met als vertrekpunt het begin van 
  de toeristische weg (Soerelseweg) bij Nunspeet. Deze plek bevindt zich zo’n honderd 
  meter vóór de afslag naar de autoweg (A 28), aan de linkerkant van de weg. 
  Denk aan loep, spiegeltje, scherp mesje en eventueel boeken. 
  
donderdag FOSSIELEN EN GESTEENTEN UIT DE OMGEVING VAN ZWOLLE 
10 november Voordracht van de Heer Bauke Terpstra over de geologische geschiedenis van het ge-
  bied rond Zwolle, met nadruk op de pleistocene zoogdieren. 
  Onder zijn stereo-microscoop kunnen wij, behalve zijn eigen vondsten, misschien ook 
  vondsten van leden bewonderen. Eenieder die in onze omgeving fossielen heeft ge-
von-  den en daar meer over wil weten, wordt van harte uitgenodigd deze mee te brengen. 
  Onder leiding van de Heer Terpstra zal een en ander dan gedetermineerd kunnen wor-



  den. Het belooft weer een heel interessante avond te worden en we hopen dan ook op 
  een grote opkomst. 
   Tijd 20.00 uur. 
   Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
zondag  BEZOEK AAN HET NATUURHISTORISCH MUSEUM TE NIJMEGEN 
20 november Omdat er afspraken gemaakt moeten worden over de rondleiding is het nodig dat we 
  ruim te voren weten hoe groot het aantal deelnemers is. U kunt zich voor deelname 
  opgeven bij Marianne Faber, tel. 05780 - 27167, rond etenstijd, 

VÓÓR 30 OKTOBER A.S. 
  Ook met betrekking tot vervoer kunt U met haar afspraken maken. 
  De kosten bedragen  f  3,- per persoon.  
  Houders van een jaarkaart hebben gratis toegang. 
   Vertrek uit Epe  13.00 uur. 
   Plaats   Parkeerplaats Albert Heyn. 
   Vertrek uit Vaassen 13.10 uur. 
   Plaats   Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat. 
 
donderdag DE AVOND DÓÓR DE LEDEN VÓÓR DE LEDEN. 
24 november Hebt U in Uw vakantie natuurfoto’s, -dia’s, tekeningen, aquarellen, enz. ge 
  maakt en wilt U anderen daar van laten meegenieten, dan wordt U van harte  
  uitgenodigd vóór 1 november contact op te nemen met de coördinator, Dik  
  Koopmans (tel. 12083). Ook vondsten van stenen, schelpen, etc. willen anderen  
  vast graag zien. 
  We hopen op een leuke en gevarieerde avond! 
   Tijd 20.00 uur 
   Plaats Huiskamer Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
zondag  OCHTENDEXCURSIE OUDE NAALDBOSSEN 
11 december Na het leerzame bezoek aan het pinetum “Schovenhorst” in Putten leek het ons een
   goed idee om in eigen omgeving onze naaldbossen eens wat beter te leren 
kennen. 
  Daartoe hebben we op deze zondagmorgen een wandeling gepland in het bos/heide- 
  gebied van onze gemeente, in de omgeving van de Dellen - Eperholt - Renderklippen.  
  De juiste locatie en de route worden nog voorbereid. 
  De excursie zal worden geleid door de Heer R. Philipsen, verantwoordelijk voor- en 
  deskundig op het gebied van het bosbeheer in de gemeente Epe, of de Heer L. Ronde
  om, aan wie dezelfde kwaliteiten bij de stichting Het Gelders Landschap mogen wor-
den   toegeschreven.  
  Zij die meer willen weten over het ontstaan van de naaldbossen op de Veluwe, hun 
  ontwikkeling, afhankelijkheid, groeiplaats en bijbehorende landschappelijke- en fau-
na-  aspecten mogen deze interessante excursie niet missen. 
   Verzamelen Vaassen Kruising Dorpsstraat/Deventerstraat. 
   Tijd   08.45 uur. 
   Verzamelen Epe  Parkeerplaats Albert Heyn 
    Tijd    09.00 uur. 
  Vanuit het trefpunt in Epe rijden we gezamenlijk naar de Ossenstal of de werkschuur 
  van het  Gelders Landschap aan de Dellenweg.    
  De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur. 
  Opgave en inlichtingen over vervoer en eventueel andere bijzonderheden bij 
     Erik Murris, tel. 05788 - 75823.  
 
 
 
...... 



.Verlies van broeihopen 
   
 Voor de Ringslang zijn broeihopen belangrijk om de eieren in te kunnen leggen. Door de al-
gemene opruimwoede komen afvalhopen van bijvoorbeeld mest, tuin- en keukenafval steeds minder 
voor. In onze regio was er een aantal mesthopen van voornamelijk paardemest bekend als broeihopen 
voor Ringslagen. 
Helaas kozen de gemeentelijke milieudiensten 1994 als speerpuntjaar voor het saneren van mestho-
pen. In het kort betekent dat, dat een mesthoop van ca. 1 m3  niet zonder vergunning aangehouden mag 
worden. Zo’n mesthoop moet of verwijderd of onderkelderd en ommuurd worden, waarna men een 
vergunning kan krijgen tot het houden ervan. 
 Zoals helaas bijna altijd het geval is, hebben de mensen die met het grijze milieu bezig zijn 
weinig kennis van het groene milieu. Gelukkig hebben ze er wel begrip voor en er zijn na overleg 
vaak wel compromissen te sluiten. Zoals een afspraak om broeihopen niet voor september te verwijde-
ren, in verband met het uitkomen van de eieren, en de het wat ruimer hanteren van de 1m3-norm. 
 Behalve als broeihoop voor Ringslangen zijn mesthopen ook ideaal voor Hazelwormen, kik-
kers, 
padden, slakken, wormen en insekten, en daardoor ook weer geschikt als foerageergebied voor Egels, 
muizen en Dassen. 
 Het is heel goed mogelijk om zelf broeihopen aan te leggen. Vooral in gebieden waar de 
Ringslang voorkomt is dat aan te bevelen. Hier volgen enkele praktische adviezen voor de aanleg van 
zo’n broeihoop: 
• Grote broeihopen zijn beter dan kleine. U dient echter rekening te houden met het feit dat voor ho-

pen vanaf ca. 3 m3 een vergunning nodig is. Minimaal moet een hoop ca. 1,50 x 1,20 x 1 m (hoog) 
zijn. 

• Als materiaal kunt U het beste afval uit de directe omgeving gebruiken, zoals blad, tuinafval, stro- 
rijke mest (paarde-, konijne-, geite- of schapemest), slootafval, zo mogelijk met wat takken er 
doorheen om het geheel wat luchtig te houden. 

• Het is aan te bevelen om de hoop om de paar jaar opnieuw op te zetten. De beste tijd om dat te 
doen is in april of in september/oktober. De kans op verstoring van eieren van de Ringslag of van 
overwinterende dieren is dan het geringst. 

 Het blijkt dat de Ringslang zich ook wel aanpast aan de moderne tijd. Een paar jaar geleden 
vond ik namelijk Ringslangen en Ringslangeieren onder een stuk zwart landbouwplastic. 

 Harry van Diepen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Hoewel het jaar al een heel eind gevorderd is, kunnen we U toch nog van harte de vissenka-
lender 1994 aanbevelen. Deze kalender bevat namelijk twaalf schitterende foto’s met beschrijvingen 
van de volgende soorten:  Riviergrondel, Beekforel, Baars, Snoek, Brasem, Aal, Karper, Zeelt, Gras-
karper,  Blankvoorn,  Bittervoorn en  Kleine Modderkruiper. 
 De kalender is verkrijgbaar bij Harry van Diepen voor slechts  f  5.-  . 



Hoe vals is de Valse salie? 
Teucrium scorodonia 

 
 
 
 

Jarenlang kende ik de Valse salie 

eigenlijk alleen van de houtwallen 

in de omgeving van het Vossen-

broek bij Emst. Twee jaar geleden 

vond ik echter ook planten aan de 

andere kant van de Dorpenweg tus-

sen Emst en Epe. En afgelopen zo-

mer ineens een flinke populatie in 

de berm van een zandweg, namelijk 

langs de Tongerenseweg. 

Maar zijn er nog meer? Wie weet! 

 

 

 

 

 

Allereerst iets over de bloemen. De kleur is licht groenachtig 
geel. Ze staan alleen boven kleine schutbladen die weer paars-
gewijs aan de stengel staan. Onder elke bloem zit dus een klein 
blaadje. Tezamen vormen deze bloemen een eenzijdige tros. De 
bloem is een lipbloem, maar dan zonder bovenlip, zo ongeveer 
als een Witte dovenetel, waarvan de bovenlip is verwijderd. Ook 
de kelk bestaat uit twee lippen; de bovenste ongedeeld, omhoog 
geklapt en ongeveer rond, met een scherpe tand en de onderste 
met vier tanden, waarbij de twee middelste tanden veel spitser 
zijn dan de twee buitenste. Opvallend aan de kelk is verder nog 
een bobbeltje - een soort verzakkinkje aan de onderkant van de 
kelk. 
Doordat er geen bovenlip is, zijn de meeldraden en de stijl extra 
goed te zien. Het gaat om vier roodbruine meeldraden: twee lan-
ge en twee korte, en een witte stijl met twee stempels. Bij veel 
andere soorten uit de Lipbloemenfamilie liggen deze verborgen 
onder de bovenlip. 
Wie de bloem beter bekijkt zal echter ontdekken dat de natuur ons bedriegt. De bovenlip van de kroon 
is er wel, maar waar deze bij andere Lipbloemigen een kapje vormt, is hij hier gespleten en vormt zo 
twee extra tanden aan weerszijden van de onderlip.Na de bloei zitten er vier bruine zaden in de kelk. 
 De bladeren staan kruisgewijs aan de stengel. Ze zijn gesteeld en langwerpig eirond. De rand 
is meer gezaagd dan gekarteld, Opvallend is het oppervlak van de bladeren. Doordat de nerven diep 
liggen is de voorkant enigszins bobbelig, terwijl de nerven aan de achterzijde extra goed zichtbaar 
zijn. Als je dat eenmaal weet, kun je de planten zelfs vegetatief herkennen.  

 

 



Wie goed oplet zal ontdekken dat tussen de bloeiende planten ook nog de bruine restanten staan van 
de bloeistengels van vorig jaar, veelal met de verdroogde kelken nog duidelijk zichtbaar. 
 In Nederland groeit de plant op droge voedselarme zwak zure grond. Hij is te vinden in de 
zoom van loofbossen, in/langs hakhoutbosjes en langs zandachtige wegen en dijken, meestal in de 
halfschaduw. In zwaardere schaduw en op open plekken zijn de planten minder vitaal. In onze omge-
ving staat hij op soortgelijke plaatsen, waarbij gezegd moet worden dat hij bepaald niet algemeen is. 
 Waarom Valse salie? Het geslacht Salie behoort ook tot de Nederlandse flora. Hiertoe be-
hoort de Veldsalie met zijn opvallende blauwe bloemen. Deze groeit op enkele plaatsen nog langs de 
grote rivieren, ook in onze omgeving. Maar onze plant behoort tot een ander geslacht. Het “valse” 
slaat dus op het feit dat de plant geen echte salie is, niet tot hetzelfde geslacht hoort. Boven het ge-
slacht staat in de flora dan ook Gamander. Het woord “Gamander” is een verbastering van chae-
maedrys, wat “kleine eik” betekent. De bladeren van de echte Gamander (Teucrium chamaedrys) lij-
ken op eikebladeren. De wetenschappelijke naam van de Valse salie luidt Teucrium scorodonia. 
Vroeger werd de plant ook wel “Wilde salie” genoemd. 
 De Atlas van de Nederlandse Flora meldt de Valse salie uit onze omgeving na 1950 uit twee 
uurhokken. Ik kom momenteel tot negen km-hokken uit vijf verschillende uurhokken. Wie er meer 
weet kan het aan mij doorgeven. Bij voorbaat bedankt! 

Egbert de Boer, 
Vlierstraat 6, 

8171 BC  Vaassen, 
tel. 05788-72292. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 De heerlijke zomer met zijn warmte (soms te), zijn vakanties en zijn ongeregelde tijden (óók 
soms te) is weer bijna voorbij, als U dit nummer in de bus vindt. 
De herfst met zijn frisse ochtenden, prachtige kleuren en rustgevende nevels roept ons op om weer 
geregeld mee te doen aan de diverse activiteiten. 
Het bestuur en de excursie- en lezingen commissie bieden U weer het nieuwe programma aan. 
 Wilt U, als dat gevraagd wordt, U wèl even opgeven, zodat er niet vergeefs gewacht hoeft te 
worden? 
 Dan is er nog plaats vrij in ons Herfstkamp. U weet wel, altijd heel gezellig en in een uitgele-
zen mooi stuk van Zuid Limburg, van 17 tot en met 21 oktober (zie vorige Natuurklanken). 
De accommodatie is uitgesproken goed. Dus geen behelpen! en goed te verwarmen! 
Ook maken we verscheidene programma’s: voor mensen die graag alles willen zien en voor diegenen 
die graag wat meer doorwandelen en voor diegenen die graag wat rustigere aan willen doen is er altijd 
de gelegenheid om heerlijk thuis te lezen of naar Maastricht of Aken te gaan. 
En ook al was U mee naar Rügen begin oktober, dan kunt U hier nog fijn (en goedkoop) nagenieten en 
uitrusten. 
 Denkt U er nog eens over na en zeg niet meteen “dat is toch niets voor mij (ons); aan zulke 
dingen doe ik niet mee.” 
 Voorts wordt er gewerkt aan het in orde maken van de grote kast voor archief en bibliotheek. 
Zodra die klaar is horen diegenen ervan, die zich opgaven om iets voor de bibliotheek te gaan doen. 
 We hopen elkaar binnenkort weer geregeld te ontmoeten. 
 U weet toch dat de “boeken” waarin alle waarnemingen genoteerd staan voor iedereen ter 
inzage zijn? Mogelijk kunnen wij die ook een plaatsje geven in de bibliotheek. 

Het bestuur. 



LANDGOED TONGEREN 

 De naam Tongeren wordt al in het jaar 1025 genoemd als nederzetting. Vele geslachten heb-
ben eraan bijgedragen dat Tongeren is geworden wat het nu is. Er bestaat een omvangrijk archief, 
waaruit blijkt hoe groot de liefde van alle eigenaren voor dit bezit is geweest. 
 Aanvankelijk bestond het bezit uit boerderij en grond, maar door huwelijken werd het aan-
merkelijk uitgebreid. De latere bewoners stammen af van de Veluwse boer Toenis Warners, die met 
zijn vrouw, Steventje, een boerderij verwierf op Tongeren. 
Hun kleindochter Steventje bracht het bezit mee bij haar huwelijk met Jan Bosch Nuck, die tot een 
geslacht van kooplieden en burgemeesters behoorde en die niet onvermogend was. 
Eén van hun nazaten, Cornelia Maria de Meester, trouwde in 1762 met Jan Hendrik Rauwenhoff, vu-
rig patriot en burgemeester van Elburg. Dit patriottisme kwam hem uiteindelijk duur te staan, want hij 
werd ter dood veroordeeld. 
Gelukkig werd dit vonnis omgezet in levenslange verbanning naar Kampen, maar Rauwenhoff moest 
daardoor wel zijn geliefde Tongeren verlaten. Toch werd hem toestemming verleend om enkele 
maanden per jaar op zijn landgoed te verblijven. 
In 1812 liet Rauwenhoff een begraafplaats aanleggen, waar behalve leden van de familie ook schoon-
familie en enkele goede vrienden begraven liggen. In 1812 was hij reeds eenentachtig jaar en hij ver-
wachtte de eerste te zijn die er begraven zou worden. Zijn dochter is hem echter voorgegaan. 
 In die tijd waren er op het platteland nog allerlei tradities. Zo werd een sterfgeval bij alle bu-
ren en bekenden aangezegd door de naaste mannelijke buurman. Was de gestorvene tevens imker, dan 
werd zijn overlijden ook aan de bijenvolken aangezegd. Van het sterfhuis werd voor elk raam  één 
luik gesloten en het andere afgehaakt. 
Alleen de mannen gingen mee naar de begrafenis. De vrouwen bleven thuis. 
 Over een deel van Tongeren loopt ook nog de Korrenbergweg, waarvan een gedeelte vroeger 
deel uitmaakte van de zogenaamde lijkweg. De gestorvenen uit Nunspeet werden langs deze weg en 
via Wissel, veelal lopend, naar Epe, naar de kerk en de begraafplaats gebracht. Nunspeet had in die 
tijd nog geen kerk. 
 Kleinzoon Jan Hendrik Rauwenhoff overleed in 1833 en in 1845 hertrouwde zijn weduwe 
met Charles le Chevalier, een weduwnaar zonder kinderen, die eerst voogd en later liefhebbend vader 
voor de kinderen Rauwenhoff werd. 
Le Chevalier liet allerlei experimenten op landbouwkundig gebied uitvoeren, waarbij hem het verho-
gen van de welvaart der Tongerense boeren voor ogen stond. Hij kocht bijvoorbeeld een heel goede 
stier, die hij - voor het verkrijgen van een  gezonde veestapel - bij de boeren ter dekking aanbood. Ook 
deed hij zeer veel aan verbetering van de grond, door allerlei proeven met bemesting, bijvoorbeeld 
leem (uit de leemcule, as, roet, wollen lompen (ja ècht, ook de eiken langs de Molenweg zijn daarop 
geplant en doen ze het niet prachtig?) 
Guano, in 1844 uit Engeland verstuurd, had uitstekende resultaten, maar bleek te duur. 
Verder gebruikte hij al lupine als groenbemesting en hij voerde uit Amsterdam schepen met bagger 
aan via de Zuiderzee en het kanaal. De boeren konden er in Epe zoveel van gaan halen als ze wilden. 
Vaak stelde hij de mest (later ook kunstmest) gratis ter beschikking als de boer het niet betalen kon of 
het niet kon halen omdat hij alleen een os als trekdier had. 
 Hij besefte ook dat goed onderwijs voor boeren belangrijk was. Samen met de eigenaar van 
Welna diende hij bij de gemeente Epe een verzoek in tot het stichten van een school. Ondanks tegen-
werking van de Gemeenteraad werd in 1867 toch begonnen met de bouw van een school en een on-
derwijzerswoning op het landgoed. In 1868 werd uit zestig sollicitanten de onderwijzer B.H. Wessel-
dijk gekozen, die toen drieëntwintig was en in dertig jaar van de Tongerense school de modernste van 
Gelderland wist te maken. 

 



 Le Chevalier liet veel bos aanplanten. In het veen berken en op de drogere grond dennen; in 
totaal drieëntwintig hectare. Ook liet hij een kwekerij voor eiken aanleggen en bij de begraafplaats 
plantte hij acacia’s. Ter verfraaiing van het landgoed pootte hij Weymouths dennen, Moseiken, kas-
tanjes en Thuja’s en nog is het gedeelte achter het “grote huis” een mooi wandelgebied met prachtig 
grote eiken, hulst en een fraaie onderbegroeiing van Dalkruid en Salomonszegel. Er werd altijd ver-
teld dat er kabouters woonden en men kan zich dat zelfs nu nog voorstellen. 
Helaas is een deel van de exoten weer verdwenen.  
 Er werden allerlei tradities in stand gehouden in het oude Tongeren. Kwam er bijvoorbeeld 
een engagement in de familie, dan werden er zoveel krentenbroden besteld als er gezinnen waren en 
het jonge paar reed rond om kennis te maken en een brood te brengen. 
Een ander gewoonte was dat, als tijdens het rogge maaien een dame die niet tot de familie behoorde 
op het land liep, één van de bindsters haar schoenen afstofte en zei: 
    Juffrouw, met Uw verlof, 
    Uw schoenen zijn vol stof. 
    En ik ben wel genegen 
    Ze voor U af te vegen. 
 Dit legde de “afgestofte” dame de verplichting op een krentenbrood te schenken. 
 
 In 1907 werd het gehele landgoed ingebracht in een naamloze vennootschap, om te voorko-
men dat in de toekomst Tongeren versnipperd zou worden. 
• Het oude huis kwam in 1909 aan Johanna Cornelia Rauwenhoff, getrouwd met L.C. Baron Van der 

Feltz. 
• L.W.E. Rauwenhoff woonde op West Raven. 
• Anna Rauwenhoff kreeg de Korrenberg, en 
• Willem Rauwenhoff kreeg Het Hull, dat in 1935 werd afgebroken. 
 
Bij alle opvolging van eigenaren is één ding gelijk gebleven: de liefde voor Tongeren en de wens het 
voor toekomstige geslachten in stand te houden. Daarvan mogen wij nu nog mee genieten. 

Bewerkt door Marianne Faber. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 Een paar weken geleden keek ik naar een natuur-vogelfilm op Duitsland I, over de vogels in de 
Sierra Nevada (Spanje). Het was een bijzonder interessante film, waarin de vogels van verschillende bio-

topen (bos,  vlakte, rotsen, water, enz.) getoond werden en ook lang in 
beeld bleven, zodat ze echt goed bekeken konden worden. Als laatste 
kwam de Blauwe rotslijster aan bod. 
Nu moet ik eerst nog vertellen dat ik wèl steeds in/bij mijn tuin een 
Zanglijster had gehóórd, maar gezien had ik hem nooit. 
 Vanwege het warme weer had ik alle ramen open. De Spaanse 
lijster (een prachtig dier: blauwe kop, rug en staart) zong vol overgave 
- hield op .... kopje scheef om te luisteren..... en ja hoor! In mijn tuin 
bij het vijvertje twee Zanglijsters die antwoord gaven aan de Blauwe 
lijster. Daarna ook zij kopje scheef en luisteren. Toen zong de Span-
jaard weer en het leek of hij opnieuw op antwoord wachtte. Hij kréég 
het van mijn Zanglijsters! 

Het was een leuke, gekke toestand, die zeker wel vier minuten duurde.  
Agnès Herweijer-Smit. 

 
 

 Ze zijn er allemaal en eigenlijk waarschijnlijk het hele jaar door. In de eerste plaats de Grote bon-
te specht. In elk seizoen hoor je het kjiek-geroep en het voedselgeklop op de boomstannen, en je ziet de 
vogels op de voertafel. 
Ook dit voorjaar natuurlijk geroffel en zeker drie paren in de omgeving van huis en hof.  
De Groene specht broedt niet meer zo dichtbij sinds de oude spechtenflat in elkaar gezakt is. Die flat was 
een dode beukeboom waarin Grote- en Groene spechten gaten hadden gehakt. 
Trouwens, de laatste jaren mochten de Groene spechten niet meer in de flat. Dat mocht niet van de 
Spreeuwen, die in dezelfde nestholte wilden broeden. Die Spreeuwen bewaakten en bezetten dat hol 
voortdurend. De veel grotere spechten gaven het op. 
Wij zijn pas gerust als we de schallende roep horen. Het territorium is dan weer in bezit genomen. 
 De Zwarte specht komt geregeld kru-kru-kru!  voorbij of zit  klia  in de uitkijkboom. Ook tref je 
hem of haar wel eens op de grond aan, waar dan een stobbe bewerkt wordt. In het voorjaar komen man en 
vrouw een boom op ‘s buurmans terrein inspecteren. De vogels maken daarbij heel vreemde geluiden.  
De boom is overigens al verschillende keren afgewezen. 
 Maar het meest kijken we uit naar de Kleine bonte specht. Hij 
komt elk jaar zo in maart. Elke morgen wordt er dan geruime tijd op de 
TV-antenne getrommeld. Soms komt er antwoord of een tweede 
spechtje laat zich zien. Als de kleine guit er in april nog is denken wij: 
“Nu, nú gaat het lukken; er komt vast een nest.” Elk jaar gaat het weer 
niet door. Even plotseling als het begon houdt het roffelen op. Het vo-
geltje laat zich niet meer zien of horen. De Eiken komen in blad - voor-
bij. 
 Dit jaar op 3 juli een grote verrassing: één keer luid geroffel op 
de antenne. Bliksemsnel de kijker erbij gehaald en ja hoor, een ge-
streepte rug en zonlicht dat het petje schetter-rood doet oplichten. 

 We blijven kijken, met meer hoop voor het volgende jaar. 
Louk Witkamp. 

 

 
 



 
 

 
 

 Sinds een paar jaar zijn we in het gelukkige bezit van een Kerkuilen-echtpaar, in het voorjaar 
aangevuld met meestal twee of drie jonge uilen. 
De uilen vertoeven in hun speciale “uilenkast” of in de nok, of op de hanebalken van de veldschuur, die 
op een slordige tien meter afstand van onze woonboerderij staat. 
 Onze “veestapel” bestaat tevens uit een tien jaar oude maar zeer actieve Labrador en een nauwe-
lijks twee jaar oude Heidwachtel (jachthond), wat schapen en kippen, een geit en een poes. Al deze dieren 
verdragen elkaar onderling prima, maar - uitgezonderd de honden - “hebben” ze niet echt iets met elkaar. 
Behalve onze Kerkuil-familie met de honden! 
 Elke avond is het prijs: De Kerkuilen maken zich klaar voor de nachtelijke jachtpartijen en zitten 
te krijsen in de veldschuur. De honden slaan aan en stormen naar buiten....... waarop de uilen direct stil 
zijn. De honden gaan nu onder de uilen staan blaffen dat het een lieve lust is. En je hoort de uilen ze bijna 
uit-lachen! 
Dan plotsklaps duiken de uilen naar beneden en scheren vlak over de ruggen van de blaffers de nacht in. 
De honden als een speer hen volgend. En dan maar in de wei liggen wachten tot het spelletje zich in om-
gekeerde volgorde herhaalt..... 
 Jammer genoeg heeft het uilemannetje tijdens de eerste strenge vorstperiode in november het 
loodje gelegd. Onze Heidwachtel kwam ‘s morgens heel voorzichtig met hem aandragen, hard bevroren, 
maar zonder een veertje gekrenkt, zoals het een goede jachthond betaamt. 
 Gelukkig rouwen Kerkuilen niet zolang, want binnen een week had onze Kerkuil-in alweer een 
nieuwe minnaar gevonden. En ook de gevleugelde liefde tussen onze honden en de nieuwe bewoner bleek 
liefde op het eerste gezicht. 

 Marja Brummer. 
 



 Een vreemde schermbloem, die je in de Neder-
landse flora niet zomaar kunt vinden, bleef me van de zo-
mer van 1993 af intrigeren. Toen kwam deze sierlijke 
plant spontaan in onze tuin op.  
Of dat echt zo spontaan was weet je tegenwoordig niet 
meer. Wilde-planten mengsels en achteloos weggegooide 
zaadrestjes uit een windjack, waar je het tijdens een na-
jaarsvakantie ingestopt hebt, staan soms jaren later op. En 
dan ben je de herkomst al lang vergeten. 
 Toen de mooie witte schermbloem dit jaar, nu 
samen met een aantal soortgenoten, zelfs tussen de terras-
tegels, opkwam, heb ik niet gerust voor ik hem op naam 
gebracht had. Via twee onvolprezen Zwitserse flora’s: het 
plaatjesboekje van Thommer en de schoolflora van Binz 
vond ik zijn naam eigelijk heel gauw. Het kantachtige 
omwindsel, de zeer fijne witte bloempjes en de bladvorm 
waren goede kenmerken. 
Het bleek Ammi majus te zijn 
 Terug naar de Nederlandse Heukels en Heimans 
en Thijsse, om te zien of er een Nederlandse verwant in 
stond. Niks verwant, maar de plant zelf! In kleine letter-
tjes vermeld, weliswaar, maar tòch! Er bleek zelfs een 
Nederlands naamkaartje bij te horen: Akkerscherm. 
 Deze plant uit het Middellandse Zee gebied is een 
zeldzame adventief (aanvoerplant) in Nederland. 
Hóe hij er ook gekomen is, toch leuk zoiets in je tuintje in 
Epe te begroeten. 
 Zijn portret gaat hierbij.    
  Els Koopmans-Grommé. 
 
 
 

  
 Ons erf ligt in een “paddetrek-route” en in ons eerste voorjaar hier (1987) was dat overduidelijk 
te merken. Je kon ‘s avonds buiten niet meer normaal lopen, want de grond leefde letterlijk van de 
schommelende paddelijfjes. Er kwamen ook massa’s rit en - zoveel episodes verder - massa’s kleine pad-
jes. 
 Het volgende jaar begon de klad er al een beetje in te komen. Veel padden, ook weer het zacht-
grommige gemurmel in de vijver, opnieuw veel rit -- maar dat begon hier en daar ondoorzichtig uit te 
vlokken, zo’n beetje als gestold eiwit, en rotte dan weg. 
 Sedertdien is het steeds verder bergafwaarts gegaan. We hebben het water laten analyseren, tot 
drie keer toe en er kwam niets bruikbaars uit. Elk jaar werd het aantal padden kleiner, uiteraard, en van de 
vele tientallen restten er dit jaar nog maar dertien. De toestand was dus werkelijk nijpend!  
Een extra portie “zuurstofplanten” werd aangedragen en een pompje voor de broodnodi-
ge circulatie. En met het oog op de libellen die ook van onze vijver houden en de onge-
breidelde eetlust van hun nazaten, hebben we alle snoeren rit zorgvulidg overgeheveld in 
een grote, met ijzersterk horregaas gevoerde korf. Deze hingen we in de vijver, met de 
bovenrand minstens vijftien centimeter boven de waterspiegel uitstekend, “helemaal vei-
lig voor de gevreesde larfjesvleeseters”, want die blijven onder water.   
 Ook dit jaar werden een heleboel zwarte paddekraaltjes “blind”, maar niettemin 
werden onze zorgen gehonoreerd met tien- en misschien wel honderdtallen blij rond-
zwemmende kommaatjes.  

 

 



Met de groei lukte het eerst niet zo best, maar - na enig vergelijkend onderzoek - kwamen we tot de con-
clusie dat dát aan de heersende kou van dit voorjaar kon liggen. Wij konden dus rustig slapen. 
Totdat we in de gaten kregen dat het aantal happende bekjes aan de waterspiegel hard terug liep.  
 We gaven het op - er moest dus toch iets met het water zijn en wat, daar was niet achter te komen. 
De laatste drie larfjes, die net een aanduiding van achterpootjes begonnen te vertonen, heb ik bedroefd en 
met weinig hoop in het hart naar een stopfles met leidingwater laten verhuizen. En daarin groeiden ze en 
daaruit kropen ze. En toen zijn ze hun wijde wereld ingetrokken, waar die ook mag liggen.En om hun 
hoofdstuk  af te sluiten heb ik hun “kraamkamer” uit de vijver gevist........ 
In het slik dat zich op de bodem ervan gevormd had bewogen zich loom VIJF VOLGEVRETEN 
LIBELLELARVEN - of “nimfen” zoals die dingen geloof ik heten. Loeders! zo heb ik ze genoemd. Ik heb ze 
terug gekiept in de vijver en hun bezworen dat ze er alleen nog maar uit mochten komen in het formaat 
van een klein helicoptertje, omdat ik ze anders plat zou slaan. 
 Is het toeval dat er momenteel zulke enorme libellen rond ons huis zwieren?  

En zouden er volgend jaar  nog padden zijn? 
Ik ben me alvast aan het bezinnen op een echt veilig badje voor hun kleinen. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

 

 

 



NOG NOOIT EEN KERKUILENJONG GEZIEN? 

 Nee, niet de Dutch Birding vogellijn zette ons op het spoor van Kerkuilenjongen. 
Als nieuwkomers in deze mooie regio hadden wij het genoegen om op uitnodiging van Harry van 
Diepen een stukje Kerkuilenzorg te mogen meemaken. 
 Op 18 juli volgden we gedrieën de met ladder opgetuigde auto van Harry en echtgenote naar 
ons doel: Kerkuilen met jongen. 
De eerste boerderij (nabij Emst), een voorbeeld van een boerenbedrijfje zoals slechts in onze herinne-
ring bestaat, had in de open hooischuur twee strategisch geplaatste nestkasten. Eén voor het broedge-
beuren. De aanwezigheid van de tweede is van belang omdat het vrouwtje na een korte periode niet 
meer bij de jongen slaapt. Tevens kan de tweede kast dienst doen voor een volgend broedsel. 
 Als eerste inspecteerde Harry de kast, waardoor de ouder van het nest vloog. In de beginnende 
schemering zagen wij de Kerkuil wegscheren. Met zijn onmiskenbare silhouet een belevenis op zich! 
 Na geklauter op trap (U weet wel op die auto) en over hooizolder konden we de jongen zien. 
Wat een prachtbeestjes die je met hun “Kerkuilengezicht” angstig vanuit hun hoekje aanstaarden. Drie 
in totaal, en ± vier weken oud. 
 Daarna richting Terwolde, waar op het grote, modern ingerichte bedrijf door de belangstelling 
van de eigenaar een plekje voor uilen was vrijgehouden. 
Ook hier weer twee nestkasten, een wegvliegende ouder en ditmaal twee jongen in de kast. 
En als extraatje: een Steenuiltje op het dak van de boerderij. 
 Voor ons een bijzondere vogelbelevenis en voor Harry een succesvol resultaat voor al zijn 

werk. 

Resie en Fred Broekman. 



NACHT VAN DE KLEINE VLINDERTJES 

Verslag van een nachtvlinder-excursie op De Hoge Heide, o.l.v. Bob van Aartsen. 

 Als je maanden tevoren een datum moet prikken voor een “vlindernacht”, mag je er rustig van 
uitgaan dat - als de nacht daar is - niet alle factoren voor het welslagen zullen meezitten. Ik herinner 
me een soortgelijk evenement in de tuin van de familie Koster, toen het zo koud was dat de kleur van 
een Lindepijlstaart visioenen opriep van lekker warme erwtensoep en ik ernstig jaloers was op het 
behaaglijke pelerientje van de Tienuursvlinder. 
 Het weer op de late avond van 5 augustus 1994 had ons doel niet beter kunnen dienen: het 
was zoel, windstil, de hei was aan zijn bloei begonnen en er was “geen storende maan”. (Een consta-
tering die onmiddellijk gedoodverfd werd als wel heel weinig romantisch, maar wie denkt er nou aan 
romantiek als er nachtvlinders bestudeerd moeten worden?!) 
 Maarrrrr....... hier begon de malheur. Er waren niet zoveel boeiende nachtvlinders.  
Hiermee zou ik misschien dit verslag al kunnen besluiten, ware het niet....  
Ja, ware het niet dat er misschien toch wel iets meer in zo’n mini-expeditietje zit, dan alleen maar het 
signaleren van exclusieve fladderaartjes. Alleen het wachten erop is namelijk al zo leuk. En al vlogen 
er dan ook slechts alledaagse (of allenachtse?) beestjes op het lokkende licht af, ze zijn niet zo saai als 
ze op het eerste gezicht lijken. Juist in dat ogenschijnlijk vreugdeloos bruin/beige vind je de gaafste 
decoratietjes. Ik ken een gitaarbouwer die voor de parelmoer-inleg van 
zijn instrumenten inspiratie vond in de vleugeltekening van het Grasuil-
tje. En het Gammauiltje, met zijn zilveren sierseltjes en fraaie punkkuif 
is niet minder mooi, als je even de moeite neemt hem ook echt te zien. 
 Dat dit seizoen zoveel vlinders het laten afweten - zo heeft Bob 
ons verteld - is niet zozeer te wijten aan de slechte zomer van vorig jaar, 
maar veel meer aan de nattigheid die in de lente en vroege zomer 1994 
heerste. Toen zijn er grote aantallen poppen verschimmeld en misschien 
ook wel rupsjes verdronken. Maar gelukkig is dat geen reden tot paniek; 
de natuur heeft zo zijn methodes om de populatie weer op peil te bren-
gen. Door het ontbreken van voldoende voedselaanbod, bijvoorbeeld, 
hebben ook een heleboel natuurlijke vijanden het loodje gelegd; dat is 
alvast één gunstige omstandigheid. Althans voor de vlindertjes.  
 Ofschoon we hoofdzakelijk te maken kregen met kleine priegel-
tjes -  we hoorden en  passant dat alleen Nederland al zo’n twaalfhonderd soorten micro lepidoptera 
herbergt- waren er ook grotere bezoekers. Als eerste een paar gezellig mollige Huismoedertjes - die 
kenden we allemaal. En toen een stuk of wat Brandvlerkvlinders. Ik ben weer vergeten welke van de 
twee soorten het was,  maar ik heb wel geleerd hoe ze van elkaar te onderscheiden zijn. Door een mi-
nuscuul wit garnerinkje namelijk, dat bij de een wigvormpje heeft en bij de andere een langgerekt, 
gepunt zoompje vormt. En schitterend mooi dat ze zijn, in hun beschaafde kleurstelling!    
 Wat ik maar gek vond was dat de witte lakens ook vol zaten met Rugzwemmertjes - Notonec-
ta glauca. Ik heb niet kunnen ontdekken of ze ook op hun rug vliegen. Vind trouwens dat ze in het 
water moeten blijven, al was het alleen maar om hun Nederlandse naam recht te doen. Van de Lang-
poot- en gewone muggen zal ik maar geen melding maken; die hebben we allemaal in overvloed. Wel 
volgt ter completering van dit verslag nog de opsomming van een handvol vlindersoorten die die we 
determineerden. De lijst is niet compleet, want er klonken klanken die ik zo slecht verstond → noteer-
de, dat ik ze niet meer tot iets wetenschappelijks herleiden kon.  
Ja, en wij wetenschappers spreken nou eenmaal niet graag Nederlands in ons vakgebied, zodat er 
hoofdzakelijk Latijnse namen vielen...... Zodoende. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 
 
 
 

P.S. Vlak voor het ter perse gaan van dit blad gaf Bob van Aartsen ons nog een volledige lijst van 
 de op 5 augustus genoteerde waarnemingen.  
 Ik neem terug wat ik geschreven heb over “niets bijzonders”. Alleen die prachtige namen al! 

 



 De Nederlandse namen die we konden vinden hebben we er ook maar bijgezet. 
MHM. 

  
M a c r o ‘ s 

Lasiocampa quercus  L. (Hageheld) Lymantria monacha  L. 
Tetheella fluctuosa Hb. Eilema lurideola  Zck.*  (Nonvlinder) 
Drepana falcataria L. (Berkeneenstaart)         “      griseola  Hb. 
Xanthorhoe montanata D&S. Ochropleura plecta  L. 
Euthis prunata  L.  Agrotis exclamationis  L. 
Perizoma alchemillata  L.  Noctua pronuba  L.  (Huismoeder) 
Eupithecia goossensiata Mb. Lycophotia porphyrea  D&S. (Porfiervlinder) 
       “           icterata  Hw. Diarsia brunnea  D&S. 
       “                   pumilata  Hb.       “      rubi  V. 
           “                 nanata  Pr. Anarta myrtilli  L.  (Roodbont heidevlindertje) 
Semiothisa notata  L. Cerapterix graminis  L.  Grasuiltje 
           “               liturata  Cl.  (Gerimpelde vlinder) Acronicta rumicis  L.  Zuringvlinder 
Pachycnemia hippocastanaria  Hb. Phlogophora meticulosa  L.  (Agaatvlinder) 
Ematurga atomaria  L.  (Heidespanner) Cosimia trapezina  L.  (Hyeana) 
Alcis repandata  L Autographa gamma L. 
Pheosia gnoma  Fabr. (Berkebrandvlinder)  Xestia baja  D&S 
Noctodonta dromedarius  L.       “     c-nigrum  L.  (Zwarte c-uil) 
    Xestia castanea  Esp.  

 
M i c r o ‘ s 

Paramesia gnomana  Cl. Pandemis corylana  F. 
Argyroploce palustrana  Z. Crambus tristellus  Sch. 
Acentropus niveus  Ol. Scoparia lacustrata  Panz. 
Aristotelia ericinella  Zell.  
 
*  De rups van dit (beer)vlindertje leeft van korstmossen en die gedijen niet in vervuilde lucht. 
  Het verdwijnen van de Nonvlinder uit een bepaalde omgeving is dus een slecht teken. 
** Deze waarneming gold als de beste van de avond. De Xestia castanea is zeldzaam! 



   
 

In de afgelopen periode werden in ons gebied de volgende geringde vogels gevonden: 
 

vogelsoort ringdatum ringplaats vinddatum vindplaats leeftijd 

Kerkuil  110892  Nijbroek 14/07/94 Marle  682 

Boerenzwaluw 090693  Oldebroek 21/06/94 Epe  377 



ZOMERVOGELS 
Of we het nu prettig vinden of niet, de zomer begint op zijn einde te lopen. En dat betekent onder an-
dere dat de gegevens over teruggekeerde zomervogels verwerkt moeten worden.  

Hebt U de lijst ingevuld? En ook al ingezonden?  
Zo niet, dan willen we U er graag aan herinneren dat wij grote prijs stellen op de gegevens die door 
Uw medewerking vergaard kunnen worden. Als U bedoelde lijst nog in Uw bezit hebt, wilt U dan zo 
vriendelijk zijn die rechtstreeks te sturen aan 
   Wim van Waveren Hogervorst, 
   Zwartelandstraat 38, 
   8162 HD  Epe. 

     Wij danken U! 
 

   

VLINDERLIJSTEN 
Eenzelfde herinnering willen we richten tot de invullers van de vlinderlijsten. Wel-
iswaar lijkt het er hier en daar op of de kapelletjes nu pas goed op dreef komen,  
maar het is misschien toch ook niet gek om alvast iets met de vlinderlijsten te gaan 
doen.We hopen er een heleboel van binnen te krijgen. 

Ook hiervoor onze dank. 



 
Plantenwerkgroep 

 
12 september Huiskamerbijeenkomst. Thema: Waterplanten 
  20.00 uur.  
  Plaats Eper Gemeentewoning. 
21 sepember Ochtendexcursie Kievitsveld. 
 Verzamelen 2e parkeerplaats aldaar om 09.30 uur.. 
  Leiding Henk Menke. 
       Egbert de Boer,   tel. 05788 -  
2292 
       Henk Menke,   tel. 05780-13010 
       Mariet van Gelder,  tel. 05782 - 3024. 
 

Werkgroep VAR 
 
7 sept.   
  Werkgroepavond. Onderwerp o.a. inventarisatie 1994. Video. 
   Aanvang 19.00 uur in de Eper Gemeentewoning. 
2 nov.  Werkgroepavond. Bespreking plannen 1995 en een dialezing. 
   Aanvang 19.00 uur in de Eper Gemeentewoning. 
 

Vogelwerkgroep 
 

7 sept.  Werkgroepavond. Het grootste deel van deze avond zal in het teken staan van de 
   excursie naar Rügen en Falsterbo.  
  Na de pauze een video of diapresentatie over een interessant vogelonderwerp. 
   Aanvang 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning. 
1 t/m  Vogelexcursie naar Rügen en Falsterbo. 
5-9 okt.  Er zijn nog steeds plaatsen vrij. 
  Informatie bij Harry van Diepen, tel. 05780 - 15114. 
   Vertrek ca. 08.00 uur met minibusjes. 
16 okt.  Excursie naar de Veluwerandmeerkust o.l.v. Adrie Hottinga. 
   Vertrek om 08.45 uur bij VVV-kantoor te Epe. 
   Einde excursie ca. 13.00 uur. 
2 nov.  Werkgroepavond. Resultaten van de vogelinventarisaties 1994. Bespreking  
  plannen voor het nieuwe seizoen. 
   Aanvang 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning. 
 
 
 

Paddestoelenwerkgroep 
 

 Er is nog geen echt omlijnd plan voor een gemeenschappelijke excursie, behalve “de algeme-
ne” in Nunspeet met Lammert Bonhof op 29 oktober (zie programma). 
Hopelijk doet een flink aantal leden van de werkgroep daaraan mee. Er kunnen dan alvast agenda’s 
getrokken worden.  
 An Westerweel gaf de tip: De Schovenhorst in Putten, waar de kansen op aardige vondsten 
weleens “voor het oprapen” liggen. Binnenkort kunnen de leden van de Paddestoelenwerkgroep in elk 
geval een “overlegconvocatie” verwachten. 
 

Insektenwerkgroep 



 
 Er is een plan om opnieuw een schijnwerpertje voor nachtvlinders op te zetten, maar deze 
keer in de tuin van Inecka Stuve of Mick Haselhoff. Omdat redelijk weer bij zo’n aangelegenheid on-
ontbeerlijk is, is het niet mogelijk nu al een datum te noemen. Het worden korte termijn afspraken, 
waarvan de leden van de Insektenwerkgroep in elk geval bericht krijgen. 
 Zijn er ook anderen in zo’n vlinderavond geïinteresseerd, laat ze dan contact opnemen met 
Agnès Herweijer (05780-13703, zodat ze ook op de hoogte gehouden kunnen worden. 

 
Zoogdierenwerkgroep 

 
 
 
 

 De leden van deze werkgroep zullen allen persoonlijk benaderd worden, wanneer er een acti-
viteit op handen is. Niet-leden die eveneens geïnteresseerd zijn, kunnen zich in verbinding stellen met 
Frans Bosch (zie binnenkant achterblad), zodat ze te zijner tijd ook een berichtje kunnen ontvangen. 

 
 
 



ANTWOORDT DE NATUUR? 
Begint de natuur antwoord te geven op het dreigend gevaar van 

 inteelt bij verschillende plantesoorten? 
 

 Ik heb wat gegevens vergaard uit het proefschrift van Drs. Hans-Peter Koelewijn (Rijks Uni-
versisteit Utrecht, met betrekking tot de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hertshoornweegbree  Plantago coronupus. 
Mogelijke vormen bij deze plantesoort bleken te zijn: 
 a. “Normale” tweeslachtige exemplaren. 
 b. Planten met alléén een stamper. 
Meer informatie: 
• De Hertshoornweegbree kan voorkomen op droog duinzand, groene stranden, hoge schorren. 
• Op droog grasland, op tredplaatsen, op de zeedijk. 
• De bladen van de lage, tweejarige of overblijvende (zelden éénjarige) plant zijn veerspletig (tot 

lijnvormig bij kleine planten). Ze staan in een rozet tegen de grond gedrukt en zijn kaal of fijn be-
haard. Vaak zijn de bladen enigszins vlezig. In Zuid Europa worden ze wel als sla gegeten. 

• De aren zijn cilindrisch, de stelen rolrond. 
• De schutbladen zijn eirond met een spitse punt. 
De bloemen saan in een lange aar en zijn geelbruin, 3 mm lang. 
 Bij de Hertshoornweegbree, die vooral aan de kust is te vinden, kan het aantal planten met 
alleen een stamper oplopen tot 30%. Deze planten blijken enkele voordelen te hebben boven de plan-
ten met stuifmeel en stamper. 
De mannelijke, steriele planten hebben stuifmeel nodig van de tweeslachtige (en daardoor géén last 
van inteelt). 
Tweeslachtige planten kunnen aan inteelt lijden door zelfbestuiving. 
De stuifmeelloze planten blijken ook meer zaden te leveren, die gemiddeld meer voedsel bevatten dan 
die van de tweeslachtige soorten. 
Vraag 1. Is dit misschien een antwoord van de natuur op de  mogelijkheid van inteelt? 
Vraag 2. Welke plantesoorten hebben dezelfde “afwijking”? 
Vraag 3. Kan deze mogelijkheid door kweek ingebracht worden bij “Rode lijst planten”? 
Nog een vraag over Rode-lijst planten:   
  Probeert men deze van verschillende vindplaatsen al door klonen en daarna kruisbe-
stui-  ving sterker te maken en te vermenigvuldigen, om deze daarna weer uit te zetten als 
de  biotoop daar nog geschikt voor is? 

Wie kan op al deze vragen antwoord geven? 
Ep de Haan. 

 
 

 



WIE  O  WIE? 
 
• Wie heeft meegedaan aan de paddestoelen-excursie van Ruud Knol, in en om de Motketel in 

Vaasen, op  26 september 1993? 
  
• Wie heeft er toen foto’s gemaakt, of : wie weet wie er toen foto’s gemaakt heeft? 
  
• Wie is die foto’s kwijt of: wie weet wie die foto’s kwijt is? 
 
 Op vooralsnog onnaspeurlijke wijze is een aantal kiekjes van bovengemelde excursie terecht 
gekomen in een KNNV-bibliotheekboek! Dit boek staat niet te boek als “uitgeleend”, na de bewuste 
datum, dus...?? 
 Nog afgezien van het feit dat we de rechtmatige eigenaar graag van dienst willen zijn, zodat 
hij/zij niet meer hoeft te zoeken, zijn we er ook ontzettend nieuwsgierig naar, hoe de foto’s terecht 
gekomen zijn op de plaats waar ze zijn gevonden. 
 Graag een telefoontje naar Mick Haselhoff; die heeft ze in bewaring. 
 
 En nu het toch over zoeken gaat, nóg een vraag:  
 
Wie heeft, of: wie weet wie heeft, het boek 

VLINDERS VAN EUROPA, 
van David Carter en Roger Phillips, uitgegeven bij Spectrum, eerste (enige?) druk 1983. 

Hiermee is de vraag nog niet compleet, want het belangrijkst is dat de bezitter ervan er zelf niet veel 
waarde aan hecht, of het mogelijk dubbel heeft (???? Dat kan toch gebeuren). 

Als het er nog maar een beetje acceptabel uitziet, mag het de nieuwprijs kosten. 
Ook hiervoor telefoon naar Mick: 05780 - 21410. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Alle in deze rubriek opgenomen waarnemingen komen voor rekening van de waarnemers. 
 
Dat waren deze keer: EKG Els Koopmans-Grommé, MvG Mariet van Gelder, JvD de Heer 
Van Dalen, EdB Egbert de Boer, IS Inecka Stuve, SRG Suzan Remmelts-Geerling, FB Frans 
Bosch, RH Rudi Heideveld, AE Anca Ebens, RK Rowan Koster, Mevr. A.L. Bakhuis, AHS 
Agnès Herweijer-Smit, Mevr.L.Witkamp, Bhi Bert Hilberink, KB Kees Blom, DD Daphne 
Dikkers, MHM Micky Haselhoff-Marsman. 
 
De waarnemingen die U niet aantreft zijn wel genoteerd in het archief. Alle vlinderwaarne-
mingen gaan ook door naar de Vlinderstichting. 
 
VOGELS 
 
Aalscholver       
12/6 Dood ex. oever zandafgr. plas    
 Tongeren.  RK.      
 
         
         
        
        
Boomleeuwerik       
20/5 2 ex. heide Zwolse Bos. AE.     
 9/6 Bergweg Petrea.      
        
Boompieper 
 9/6 4 ex. Zang, Witte Berg Petra. AE.     
        
Boomvalk      
5/6 Roept. Zwolse bos. AE     
8/6 Richting Molenweg; roept. AE.        
    avond. RK.  
Buizerd 
9/6 juv. Petrea achter Witte Berg, gezien en      
 gehoord. AE.         
    13/7 idem   
Fluiter         
22/5 Petrea Middenlaan. AE.        
      
Gierzwaluw      
10/5 1 ex.  Petrea bij Bergweg.  AE    
21/7 8 ex. vertrokken. Veel gezien.  AE. 
        
Grauwe vliegenvanger       
 8/6 Vaassen. BHi        
          
Groenpootruiter        
23/7 Afgepl. ged. Wiss. Veen. EKG         
   
Havik.           



23/7 Tongeren. JvD 
15/7 Juv. 1 ex. gezien. Er was een broedpaar 
 aan de Norelholtweg. L. Witkamp. 
 
Kerkuil 
 1/8 Wiemanstr. Emst, laat op de avond. RK. 
 
Kievit 
23/7 Ruim 100 ex. Wiss.Veen Epe. EKG. 
 
          
Kleine bonte specht 
 3/7 Op antenne Norelholtweg Epe. 
 L. Witkamp. 
 
Kleine karekiet 
13/7 1 ex. Wiss.Veen Epe. EKG. 
 
Lepelaar 
12/7 1 ex. Wiss.Veen. EKG. 
13/7 idem 
18/7 idem. Ontsnapt uit dierentuin Wissel? 
 
Ooievaar 
16/7 Schokkerweg Emst. A.L. Bakhuis. 
  
Regenwulp 
23/7 Enkele ex. roepend over Oostravenweg 
 Epe. RK. 
 
Rietzanger 
11/5 Zang Wetering Wapenveld. AE. 
 
Rode Wouw 
 5/6 Achterna gezeten door Zw. kraai, 
 Vaassen. EdB. 
 
Roodborsttapuit  
15/6 Witte Berg Petrea. 
       
Specht    
16/7 2 juv. ex. met rood voorhoofd.  AHS.   
        
Spotvogel         
18/5 Lagestraat Wapenveld. AE.     
21/5 Wetering Ziebroekseweg. AE.     
            
Steenuil        
21/7 1 ex. Wisselseweg Epe. EKG.     
        
Tapuit        
15/7 Bij gemaal Wetering Wapenveld. AE.      
     
Tortelduif       
10/6 Schobbertsweg bij Apeld.Kan. RK.        
    
Tuinfluiter         
23/5 1 ex. de Rolders Wapenveld. IS.       
Wielewaal        
29/5 1 x gehoord Kloosterbos. AE.  



11/6 Gehoord, Vaassen. Bhi.        
17/6 Gehoord, de Rolders Wapenveld. IS      
         
Zanglijster      
19/7 Zit op kers in tuin en reageert op zang      
 van Rotslijster uit Spanje op Duits TV-     
 programma.Tuin Heerde. AHS.        
 
Zwarte Roodstaart         
13/7 Leemputten Staverden. Veel  ex., 
 Wapenveld. AE.       
 
Zwarte specht 
20/5 Vak 11 Zwolse Bos. AE.     
16/6 Witte Berg Petrea. AE.     
 
 
INSEKTEN 
 
Bonte bessenvlinder 
29/5 Tuin Heerde. MvG. 
 
Bosparelmoervlinder 
23/6 Tongeren Epe. JvD. 
 
Duinparelmoervlinder 
 7/8 Op Buddleya tuin Pelzerpark. AHS. 
 
Eenhoornmestkever 
23/6 Mann. ex. Epe Tongeren. JvD. 
 
Gammauiltje 
juli 1994  Veel meldingen van grote hoeveel- 
 heden in Epe, Heerde en Wapenveld. 
 
Gehakkelde aurelia 
 8/7 Tuin ZW-Epe. SRG. 
19/7 Tuin Belvédèreweg Epe. MHM. 
 
Gentiaanblauwtje 
13/7 Leemputten Staverden. SRG. 
 
Groentje 
 1/6 Tuin Heerde. MvG. 
 
Heideblauwtje 
13/7 Leemputten Staverden. Veel ex. 
 soms slachtoffer Rondbl.zonne- 
 dauw. SRG. 
 
Heivlinder 
13/7 Leemputten Staverden. SRG. 
 
Kleine vuurvlinder 
30/7 Ruim 100 ex. border tuin  
 de Rolders, Wapenveld. IS. 
 
Neushoornkever 
21/6 Kwam uit de lucht vallen (letter- 
 lijk) in tuin Quickbornlaan. KB. 



 
Paarse schallebijter 
30/7 2 ex. Tuin Belvédèreweg.  
 ‘s Nachts. MHM. 
 3/8 1 ex. Tuin Belvédèreweg.  MHM. 
 
Parelspanner 
19/7 1 ex. Tuin Wapenveld in de avond. 
 IS 
 
Pistooltje 
22/7-9/8 Steeds weer ex. Tuin Epe. SRG. 
 
Platbuiklibel 
18/7 1 ex. blauw  
19/7 2 ex. bruin. 
 Tuin Epe. MHM. 
 
Rietvink (drinker) 
23/7 Drinkt van waterdruppel op blad van 
 Malva in border tuin de Rolders, Wa- 
 penveld. IS. 
 
Weidebeekjuffer 
23/7 Smallertsbeek Wiss.Veen. EKG. 
 
Wolbij  Antidium manicatum 
 4/7 Veel ex. op Hartgespan en Bos- 
 andoorn. Tuin Epe. EKG. 
 
* Verder werden nog gezien door diverse waar- 
nemers: Koevinkje, Bruin zandoogje, Bont Zand- 
oogje, Kl. Geaderd Witje, Groot Koolwitje, Land- 
kaartje, Boomblauwtje, Groot Dikkopje, Atalanta, 
Zwartsprietdikkopje, Citroenvlinder, Dagpauw-  
oog, Kleine Vos en Huismoeder. 
 
         
 
     
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
REPTIELEN EN AMFIBIEËN 
 
Adder 
16/4 3 ex. Het Greveld. RH en FB. 
24/4 1 juv.ex. 20 cm. FB 
 
Gladde slang 
16/4 1 ex. Het Greveld. FB. 
 
Hazelworm 



23/5 1 ex. 12 cm. Tongeren. JvD. 
13/6 1 ex. Tongeren. JvD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZOOGDIEREN 
 
Vos 
13/6 1 ex. Molenweg Anna’s Hoeve. RK. 
 1 ex. Brongebied Tongerense beek. RK. 
11/7 Norelholtweg Epe. L. Witkamp. 
16/8  Beukenlaan Epe. MHM. 
 
 



 
 

 
 
 
In de maand juli van dit jaar las ik in de 
Volkskrant een  interessant artikel over een 
onderzoek dat in het Tjeukemeer gedaan is 
naar het voorkomen aldaar van watervlooien. 
Een onderwerp waar ik zelf nou niet direct 
opgekomen zou zijn, maar dat na lezing een 
vraag bij me deed rijzen. Misschien dat er le-
zers van Natuurklanken zijn, die er hun ideeën 
over hebben. 
Het desbetreffende onderzoek is gedaan door 
de bioloog Drs. P. Spaak van het Nederlands 
Instituut voor Oecologie in Nieuwersluis. Bij 
dit onderzoek werd een tot nu toe onbekende 
soort watervlo ontdekt.  
 
De beide bekende soorten zijn: 

• de Daphne galeata, ± 1,4 mm. lang; 
• de D. cucullata, die een lengte heeft van ± 0,9 mm. 
Beide soorten wapenen zich op hun eigen manier tegen hun vijanden, o.a. de vissen. 
  De grotere soort is beter zichtbaar dan de kleine en wordt relatief gemakkelijk gevangen door 
verschillende soorten vis. Dit ondervangt de Daphne galeata door zich snel voort te planten. 
De kleine soort valt minder op en krijgt ook minder nakomelingen. Beide soorten houden zich zo-
doende goed staande. 
 In het voorjaar en de zomer, als er een gemiddelde hoeveelheid vis is, doet zich iets merk-
waardigs voor. De kleine en de grotere soort paren met elkaar en brengen een hybride voort van 1,1 
mm. lang, die beider eigenschappen in zich verenigt. De soort is vlug en vruchtbaar. In deze periode, 
het voorjaar en de zomer (van gemiddelde temperatuur), is 80 à 90% van de aanwezige watervlooien 
hybride. Als er erg veel vis is (en veel jonge vis), zoals tijdens een heel warme zomer, dan is de kleine 
cucullata het talrijkst. 
Als de vis in het najaar en de winter trager wordt, verliest de kruising het voordeel en wordt de grote 
en zich sneller voortplantende gleata dominant. De wijfjes produceren dan de z.g. wintereitjes, die 
bevrucht moeten worden. De schaal daarvan is extra stevig en beter bestand tegen droogte en koude. 
Deze eitjes brengen in het voorjaar mannetjes en wijfjes voort (dit tegen inteelt).  
 In gunstige voedselperioden ontwikkelen zich in het wijfje de - onbevruchte - eieren (parthe-
no-genese), waaruit weer wijfjes voortkomen, zodat de voortplanting snel voortgang kan vinden. (Dit 
gebeurt o.a. ook bij plantluizen). Dit “kopiëren” neemt af, zodra er vermindering van voedsel plaats 
vindt. De onderzoeker heeft het bestaan van de hybride kunnen aantonen met een chemische analy-
se, waarmee verschillen in het erfelijke materiaal zijn op te sporen. 
Vraag: 
 Zou, vóór het paren van beide soorten, in het voorjaar en de zomer, als de eitjes bevrucht 
 worden, waaruit de hybride ontstaat, door het wijfje van de ene soort een geurstof verspreid
 worden, waardoor een mannetje van de andere soort aangetrokken wordt? 
 
In dat geval zal de geur vermoedelijk verspreid worden door een wijfje van de grotere soort watervlo, 
die er belang bij heeft dat er meer hybriden gevangen worden dan dieren van haar soort. 
(Bij “vleugelloze” wijfjesvlinders, o.a. de Witvlakvlinder, wordt een sterk feromoon verspreid om het 
mannetje te lokken. Zou hier iets soortgelijks spelen? 

Ep de Haan. 

 



 
 
 Na een tweetal inventarisaties in 1993 op het landgoed Vosbergen in Heerde en langs de 
Hoeveweg in Epe, groeide de wens om eens een werk- en/of excursieavond te houden, helemaal in het 
teken van de zeggen. 
Dan maak je een jaarprogramma, je plant een werkavond en een excursieavond, beide in de mei-
maand. Maar dan...? 
 Verzamel je wat zeggen om op de werkavond met behulp van de Flora te determineren? Ik 
ben bang dat je een hele avond nodig hebt voor  één zegge. Mijn Flora vermeldt negenenvijftig soor-
ten met nog wat ondersoorten en het lijkt allemaal wel erg veel op elkaar. 
 Gelukkig bood Henk Menke uitkomst. Hij wou wel wat schrijven over zeggen en op de avond 
zelf wou hij er wel wat over zeggen. (Kunt U het nog volgen?) 
 Zo werden op de werkavond toch verschillende zeggen gedetermineerd. Henk had een deter-
minatietabel gemaakt van de zeggen die in onze regio voorkomen. Dat zijn er drieëntwintig, waarvan 
één zeer zeldzaam is. Dat maakt de keus al heel wat makkelijker. Alleen jammer dat het eerste deter-
minatiekenmerk erg moeilijk te zien is, namelijk of de vrouwelijke bloem twee of drie stempels heeft 
(dit probleem geldt overigens ook voor de Flora). 
 Zeggen horen bij de familie van de Cypergrassen en hebben veelal een driekantige stengel. De 
zeggebloempjes zijn eenslachtig en meestal zitten de mannelijke en vrouwelijke bloempjes in aparte 
aren. De aren zijn dan verschillend - de mannelijke aren zitten bovenaan. Ook kunnen er mannelijke 
en vrouwelijke bloempjes in dezelfde aren voorkomen. 
 Al met al was het een leerzame en geslaagde avond, die zelfs wat mensen trok van een andere 
afdeling. 
 Bij toeval hadden we op 25 mei een excursie gepland in het Wisselsche Veen. Na toestem-
ming van het Gelders Landschap hebben we ook wat rondgestruind op het landje van Jonker en ge-
lukkig had ik de zeggentabel bij me. We hebben hem intensief gebruikt, want we vonden maar liefst 
acht verschillende soorten, te weten: 
• Carex paniculata -  Pluimzegge 
• Carex echinata - Sterzegge 
• Carex nigra  - Zwarte zegge 
• Carex ovalis  - Hazezegge 
• Carex panicea - Blauwe zegge 
• Carex rostrata -  Snavelzegge  
• Carex curta  - Zompzegge 
• Carex lasiocarpa - Draadzegge. 
Vooral de Draadzegge is een zeldzame soort in onze regio, maar hij was toch uitgebreid aanwezig. 
 Tevens vonden we Kleine valeriaan en Moerasvergeet-me-nietje. In een afgeplagde wei naast 
het landje van Jonker vonden we Bronkruid (Montia fontana). 
 

 Blijft nog over onze eigenlijke zeggenexcursie. 
Maandagvond 30 mei gingen we met elf personen naar landgoed Vosbergen. Het landgoed is onge-
veer  veertig hectaren groot. Het 16e-eeuws kasteeltje is bij de meesten van U wel bekend. Ook liggen 
er op het landgoed drie oude boerderijen. De Drie Heerder beken verzamelen zich hier en monden 
tenslotte uit in het Apeldoorns kanaal. 
 Uit ervaring wist ik dat er langs de Molenbeek tussen ijsbaan en kasteel verschillende zegge-
soorten voorkomen. De eerste soort die we vonden was de IJle zegge (Carex remota), een soort die je, 
als je hem eenmaal gezien hebt, gemakkelijk herkent. Hij vormt een pol, heeft erg kleine verspreid 
staande aren en wordt zo’n dertig tot zestig centimeter hoog. 
 De Zwarte zegge kwam veel voor. Hij vormt uitlopers en daar hij hier vochtig staat was hij 
zeker wel vijftig centimeter hoog. Deze soort kun je echter ook vinden op droge zandgrond, maar daar 
blijft hij dan beduidend kleiner. Gewoonlijk heeft deze zegge maar één mannelijke aar, met soms nog 
een kleine tweede aan de voet. 



 Er stonden veel pollen met Elzenzegge (Carex elongata), en hier een daar een Zompzegge 
(Carex curta). Beide soorten vormen pollen. De Elzenzegge staat 
doorgaans wat schaduwrijker en is grasgroen van kleur, tegen de 
Zompzegge die grijsgroen is en waarvan de aren licht- tot geel-
groen zijn. 
De Moeraszegge (Carex acutiformis), vorig jaar nog weinig aan-
wezig, had zich nu door middel van zijn uitlopers flink uitgebreid. 
 We zijn hetzelfde pad weer teruggelopen, maar zochten nu 
aan de grachtkant. Daar vonden we enkele exemplaren van de 
Blaaszegge, met zijn mooie opgeblazen aren. 
Er stonden verschillende pollen van de Stijve zegge (Carex elata), 
een moeilijk te herkennen soort, want hij lijkt veel op de Scherpe 
zegge (Carex acuta). 
De Stijve zegge bloeit erg vroeg, is grijsgroen en het schutblad 
steekt niet boven de bloeiwijze uit. De Scherpe Zegge daarentegen 
is grasgroen en het schutblad steekt duidelijk boven de bloeiwijze 
uit. 
Ook stonden er aan deze kant veel Pluimzeggen, een grote pollen-
vormende soort met gemengde aren. 
 Tot zover de waterkanten. Nog even op het schouwpad van het Kanaal kijken naar Hazezegge 
en kleine exemplaren van de Zwarte zegge. Wat hadden we weer een geluk! Laten we onderweg nog 
twee soorten vinden, namelijk Pilzegge (Carex pilulifera), een kleine pollenvormende soort die je 
overal vind in de Veluwebossen, en een andere soort voor droge grond, maar nu met uitlopers: de 
Ruige zegge (Carex hirta), met behaarde bladschijf en urntje. 
 Zo kwam het totaal op elf verschillende soorten.  We konden dus met recht spreken van een  

ZEGGEN-EXCURSIE. 
Mariet van Gelder. 
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