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VOORWOORD 

 Het doornemen van de kopij is een aardige, afwisselende bezigheid voor Uw redactie! 
Alle fronten zenden in, wat uiteraard de veelzijdigheid van het leesmateriaal ten goede komt, en we 
hebben zoveel aanvoer dat we echt selecties op voorkeurbehandeling  moeten maken. 

Dank, dank en nogmaals dank aan alle schrijvers!  
Elke keer zal er wel wat in portefeuille moeten blijven - vol is vol en dat geldt zelfs voor Nauurklan-
ken. Onderwerpen die hun waarde in eerste instantie aan de actualiteit ontlenen komen het eerst aan 
bod.  
 Wat dit aangaat, U zult in dit blad artikelen aantreffen die nog betrekking hebben op de vorige 
zomer, zodat U zich kunt afvragen “Is dat nou zo actueel?”. En het antwoord is “Ja hoor!” De kopij 
daarvan was op het tijdstip van de vorige sluitingsdatum nog niet afgerond, dus evenmin in ons bezit.  
En bovendien dragen ze misschien het predicaat “opnieuw actueel” - dat kan ook nog. 
 We hebben interessantere zaken dan een VOORWOORD voor U, maar één ding willen we toch 
nog wel kwijt en dat is opnieuw een dankjewel. Dit vanwege het feit dat een heleboel kopij fantas-
tisch op tijd binnenkwam, zodat het een  klein beetje relaxed kon toegaan in de redactie. Héérlijk! 
 Wij hopen dat U zich door de volgende bladzijden dichter bij de natuur- en verder in de na-
tuurhistorie zult voelen; zo vergaat het ons vaak ook! 

De redactie. 
 
 



STUURPRAAT 
 
 
 
 
 Ja hoor, het is zo ver. Het  voorjaar is nu definitief begonnen en Uw bestuur gaat weer met 
nieuwe energie aan de slag. 
• De bestuurswisseling zoals voorgesteld op de ledenvergadering is nu gerealiseerd: Jenny Sondorp 

heeft zich ingewerkt op het gebied van de penningen en Micky Haselhoff heeft het secretarisschap 
van Wim Bijlsma overgenomen. Beide mutaties zijn aan de Kamer van Koophandel doorgegeven. 
Wel is het zo dat het bestuur nu weer uit zes leden bestaat, hetgeen in verband met stemmen eigen-
lijk niet kan. We zouden er dus best nog een “gewoon lid” bij kunnen gebruiken. 

• De jubileumcommissie is nu één maal bij elkaar geweest om de plannen voor de viering van ons 
vijftigjarig bestaan in 1996 te bespreken. We gaan dit vieren op  zaterdag 11 mei 1996 in de Eper 
Gemeentewoning, van 14.00 - 17.00 uur).  Leuk is, dat dit dan  exact vijftig jaar na de oprich-
tingsdatum is! 

• Alle details over de fotowedstrijd, waar U in de vorige “Stuurpraat” al over hebt kunnen lezen, 
worden in de volgende Natuurklanken bekend gemaakt 

• In de Eper Gemeentewoning is inmiddels de tweede kast gerealiseerd. Deze is voornamelijk be-
doeld voor het archief van de afdeling en voor de verdere eigendommen. 

• De sleutels van de kasten, die nu voorzien zijn van een “dikke knol” om per ongeluk meenemen te 
voorkomen, hangen op de afgesproken plaats. Het is wel belangrijk om er zorgvuldig mee om te 
gaan,  aangezien er een inbraak in de Eper Gemeentewoning is geweest en we de sleutels tijdelijk 
kwijt waren. 

 
 We hebben de eerste lezingen en excursies alweer met succes meegemaakt en willen U dan 
ook oproepen nu toch vooral van Uw belangstelling daarvoor blijk te geven. Met name ook als er 
vóóraanmelding gevraagd wordt. 
 Ons ledental is groeiende en de bekendheid van onze KNNV-afdeling neemt toe. Alles gaat de 
goede kant op, dus.  

Veel genoegen met onze verenigingsactiviteiten in deze mooie tijd en tot ziens! 
 

Het bestuur. 



DAGVLINDERS IN 1994 IN ONZE REGIO WAARGENOMEN 

(aanvulling en correctie op publikatie in Natuurklanken No.1 - 1995) 
 
 Nadat mij nog in januari 1995 lijstjes met waarnemingen bereikten heb ik nu een min of meer 
compleet overzicht kunnen samenstellen van de dagvlinders in een gebied dat zich globaal uitstrekt van 
Vaassen tot en met Hattem (N - Z) en oostelijk tot de IJssel, westelijk tot ± het Kroondomein en de 
Schietheide. 
 De meeste waarnemingen werden gedaan in eigen tuin. Dat is er oorzaak van dat aan aantal 
niet-cultuurvolgende soorten te weinig zijn genoteerd. Jammer, want dit zijn juist de vlinders die iets 
vertellen over voor- of achteruitgang van het gebied waar ze hun optimale leefmilieu vinden. Het zijn 
soorten als het Heideblauwtje (gevarieerde heidevelden), het Gentiaanblauwtje (Klokjesgentiaan), de 
Bosparelmoervlinder (bosranden met o.a. Hengel), het Hooibeestje (schraal grasland, heide), het 
Groentje (heide met bosbessen). 
In mindere mate geldt dit voor het Icarusblauwtje (bloemrijke terreinen, bermen), de Kleine vuur-
vlinder, de Argusvlinder (o.a. bloemrijke schrale bermen) en de Heivlinder (heide). Deze laatste vier 
soorten komen zwervend ook wel in de dorpen. 
 Door onbekendheid of determinatieproblemen zijn beslist ook de twee algemeen voorkomende 
Dikkopjes, namelijk het Grote- en het Zwartsprietdikkopje nauwelijks genoteerd. Wie erop let zal ze 
zeker tegenkomen. 
 Niet algemeen, maar toch in de dorpen met hun gevarieerde bomenbestand waargenomen, zijn 
drie kleine pagesoorten: de Sleedoornpage, de Eikepage en de moeilijk herkenbare Bruine eikepage. 
Hier geldt natuurlijk dat het nuttig is op hun aanwezigheid bedacht te zijn en op hun specifieke gedrag 
en kenmerken. 
 Heel algemeen waren in 1994 de drie witjes (Groot koolwitje, Klein geaderd witje en Klein  
koolwitje). 
BIJZONDERE SOORTEN. 
 Buitenshuis zag Mevrouw Trudy Looman aan de dijk bij het Kloosterbos een Groot geaderd 
witje. Ze kon hem heel goed bekijken. Dit witje wordt in Nederland als uitgestorven beschouwd, maar 
er kan weleens een zwervend exemplaar van elders worden gezien, zoals nu bleek. 
 Ook de twee Koninginnepages op verschillende plaatsen in Heerde gezien door de Heer Wies-
senberg, resp. de Heer Oosterveen zijn heel bijzonder. 
 En dan verschijnt er ineens een Grote Parelmoervlinder in een tuin van de Heer Koers op het 
Wapenvelder zand en een Duinparelmoervlinder op de Buddleja van Agès Herweijer in Epe. Wat een 
verrassingen! 
 De meest merkwaardige waarneming echter was die van Mevrouw Van ‘t Einde uit Hattemer-
broek, die op visite in Heerde daar in een tuin een Monarchvlinder zag! Een echte sensatie. Jammer 
genoeg heeft ze er geen foto van kunnen maken, maar vorm en kleur zijn onmiskenbaar. 
Aangezien de dichtstbijzijnde populatie van deze - van oorsprong Amerikaanse - soort leeft op de Ca-
narische eilanden en een kleine in Oost-Spanje, is het een raadsel hoe de Monarchvlinder in Heerde 
terecht gekomen is. Graag horen we dan ook of nog anderen deze sterke trekvlinder hebben gezien. 
DE TREKKERS. 
 Atalanta’s en Distelvlinders waren vrij goed vertegenwoordigd, vooral in de tweede helft van 
het seizoen, toen de in ons land opgegroeide generatie de gelederen kwam versterken. 
Elk jaar is het spannend of er ook weer Luzernevlinders in onze streek op hun trek langs zullen komen 
of zich vestigen. Dit jaar was het de Oranje Luzernevlinder. Er werden verscheidene exemplaren ge-
zien aan de IJsseldijk ter hoogte van Werve, door Mevrouw F. Nijhof. 
TWEE NU SCHAARSE SOORTEN. 
 Ook dit jaar waren de aantallen van de drie jaar geleden nog zo algemene Kleine vos vrij ge-
ring; in de tweede helft van de zomer kwamen er wat meer.  
Extra aandacht zou ik willen vragen voor het aardige Hooibeestje, dat in het hele land zowel in 1993 
als in 1994 erg schaars was. Het is in onze regio gelukkig nog op drie plaatsen waargenomen. Een vlin-
dertje om op te letten in de buitengebieden. 
 Maar ook van de Argusvlinder werden weinig exemplaren gezien  
 
We ontvingen in 1994 waarnemingen van: 



 Bob van Aartsen (BA); P. Baan (PB); C. Bodewes (CB); G. Daalder (GD); J. van Dalen (JvD); 
A. Ebens (AE); J. van ‘t Einde (vE); M. van Gelder (MvG); P. Groen (PG); N.A. van Hall (HC); M. 
Haselhoff (MHM); R. Heideveld  (RH); E. Hendriks (EH); A. Herweijer (AHS); B. Hilberink (BHi);        
H. Koers (Krs); E. Koopmans (EKG); T. Looman (Lo); F. Nijhof (FN); H. Oosterveen (HO); S. Rem-
melts (SRG); I. Stuve (IS); G.A. van Vemde (GV.-namens de Plantsoenendienst Vengtelarij); 
E.Vosselman (EV); J. Wiessenberg (JW); Louk Witkamp (LW); H. van Woerden (HvW). 
 Met dank aan de achtentwintig waarnemers die hun bevindingen inzonden, varierend van com-
plete dag-tot-dag-lijsten (petje af!) tot enkele losse waarnemingen per telefoon. 
 We hopen ook in het komend jaar op veler medewerking. 

Els Koopmans-Grommé. 
-.-.-.- 

 
LIJST WAARGENOMEN DAGVLINDERS REGIO VAASSEN/HATTEM 

 
Soort  1e en laatste waarneming Enkele waarnemin-

gen 
1. Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris  3/7  Lo. 
2. Zwartspriet dikkopje Thymelicus lineola 6/7  Lo                 5/8 EKG  
3. Groot dikkopje Ochlodes venata 27/6 Lo               28/7 HC.  
4. Koninginnepage Papilio machaon  27/7 JW.  29/7 HO. 
5. Oranje luzernevlinder Colias crocea  8/8 + 16/6   FN. 
6. Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 27/2 EKG       17/10 AHS.  
7. Groot geaderd witje Aporia crataegi  20/5  Lo. 
8. Groot koolwitje Pieris brassicae 18/4 RH           14/10 EKG  
9. Klein koolwitje Pieris rapae 10/3 RH              28/9 JvD  
10. Klein geaderd witje Pieris napi 22/4 HC              25/9 EKG  
11. Oranjetipje Anthocharis cardamines 22/4 BHi +EKG    1/6 HC.  
12. Groentje Callophrys rubi 24/4 EKG          6/7 MHM  
13. Sleedoornpage Thecla betulae  28/8 Lo + 5/9 EH. 
14. Eikepage Quercusia quercus  1/8 BA + 16/8 Lo. 
15. Bruine eikepage Nordmannia ilicis  5/7  Lo. 
16. Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 25/6 JvD             21/8 JvD  
17. Heideblauwtje Plebejus argus  13/7 SRG + 15/7 EKG 
18. Icarusblauwtje Polyommatus icarus 25/7 RH              7/8 EKG  
19. Boomblauwtje Celastrina argiolus 22/4 Lo              8/8 EKG.  
20. Heidegentiaanblauwtje Maculinea alcon ericae  aug. EKG. 
21. Atalanta Vanessa atalanta 18/4 GD         25/11 EKG  
22. Distelvlinder Cynthia cardui 27/6 vE           30/9  EKG.  
23. Kleine vos Aglais urticae 27/3 AHS     JW 14/10 Krs  
24. Dagpauwoog Inachis io 28/2 RH          25/11 EKG  
25. Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 22/4 EKG           9/10 HC.  
26. Landkaartje Araschnia levana 30/4 RH               8/9 EKG  
27. Duinparelmoervlinder Fabriciana niobe  7/8  AHS 
28. Grote parelmoervlin-

der 
Mesoacidalia aglaja  27/7 Krs. 

29. Bosparelmoervlinder Mellicta athalia  9/7 JvD 
30. Bont zandoogje Pararge aegeria 24/4 PB               1/10 HC  
31. Argusvlinder Lasiommata megera 30/4 MHM          16/8 HC  
32. Koevinkje Aphantopus hyperantus 1/6 MvG              3/8 EKG  
33. Hooibeestje Coenonympha pamphilus  5/7 MHM  23/7 HvW 

2/5 JvD. 
34. Bruin zandoogje Maniola jurtina 6/7 Lo                 9/8 SRG  
35. Heivlinder Hipparchia semele 24/7 Krs                 3/9 HC  
36. Monarchvlinder Danaus plexippus  24/8 vE 
 



FOTOWEDSTRIJD 

 

1. Beroepsfotografen zijn van deelname uitgesloten . 

2. Dia’s dingen niet mee, tenzij er een foto-afdruk van gemaakt is. 

3. Het maximaal aantal inzendingen per deelnemer is twee foto’s. 

4. Het minimumformaat is 9 x 13 cm. 

5. Men is vrij in de keuze zwart-wit  of kleur. 

6. Vermeldt U, als U landschappen fotografeert, de locatie. 

7. De bedoeling is dat de foto’s in “onze omgeving” genomen zijn. Hoe ruim dit genomen moet worden 

is niet  in een paar woorden te zeggen, maar kan bij de beoordeling een onderwerp van discussie blij-

ken. 

8. In principe kan iedere deelnemer zijn/haar foto’s t.z.t. terugkrijgen en we zullen ze heel zorgvuldig 

behandelen. Maar voor mogelijke schade of verlies willen we ons niet aansprakelijk stellen. 

9. Over de uitslag is geen discussie mogelijk. Ook zonder dat zal het al moeilijk genoeg zijn een keuze te 

maken! 

10. De “beloning” die we de prijswinnaar in het vooruitzicht stellen zal bestaan uit het plezier dat samen-

ging met het maken van de foto, de vreugde van het nummer 1 zijn,  de voldoening van iets bijzonders 

gepresteerd te hebben, het respect en/of de afgunst van anderen en een (bescheiden) cadeaubon van de 

KNNV afd. Epe/Heerde. 

11. Schrijf achterop de foto Uw naam en adres, de locatie en wat U nog meer nuttig oordeelt. 

12. Zet ook op de enveloppe iets waaruit de inhoud onmiddelijk blijkt (foto KNNV of zo). 

13. Uw inzending moet gestuurd worden naar: Marianne    (?) 

14. Als deze niet uiterlijk op ................................. in ons bezit is, doet hij niet meer mee. 



OUR GRAND OLD MEN 

Heimans en Thijsse, ‘t is met Uwe ogen 
dat ik mijn Nederland heb leren zien. 

Als kleine jongen van een jaar of tien 
heb ik Uw rijke boeken ingezogen. 
Uw Atalanta-sprookje was misschien 
de aanvang; maar mijn fantasieën vlogen 
verder. Het rietland vond ze diepgebogen 
over Uw nachtorchis in ‘t veenstramien. 

En vele jaren later leerde ik struinen 
met N.J.N.-ers in Uw blonde duinen 
en zag hun glorie, Thijsse, aan Uw hand. 
Gij Heimans, en Gij Thijsse, blijft de jeugd. 
Uw levenswerk werd Nederland tot vreugd 
die mij doortrilt zelfs in dit verre land. 

   Hein van Wijk. 
    10/4-45. 
Uit “Land der Vrijheid” (uitgave KNNV 1996) 
Gedichten geschreven in het SS Arbeitslager Kottern, 
een buitencommando van het concentratiekamp Dachau. 
 
 
OOIEVAAR 

Toen op een der korfbalmanden 
van de club “Ons Eibernest”  
eens twee ooievaars belandden 
was de wedstrijd mooi verpest. 

  Ivo de Wijs. 

OOIEVAAR 

Toen op een der 
korfbalmanden 
van de club “Ons Eibernest 
eens twee ooievaars 
belandden 
was de wedstrijd mooi 

verpest. 

Ivo de Wijs 



HOMMELS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onderzoek naar hommelkoninginnen wordt binnenkort afgerond, maar het signaleren van hommels blijft 
gewoon leuk en belangrijk. We hopen dan ook dat we er veel waarnemingen van doorkrijgen. 
Als geheugensteuntje hierboven nog de kenmerken die helpen bij het onderscheiden van de soorten. 

 



KLEINE HOUTOPSTANDEN IN DE GEMEENTE EPE 
 

 
 Zoals diverse leden weten inventariseer ik in opdracht van de gemeente Epe kleine houtop-
standen in het buitengebied. Ik doe dit werk al ruim een jaar. 
In de afgelopen maanden heb ik een goed beeld gekregen van de plantensamenstelling en onder-
houdskwaliteit van een groot aantal houtopstanden. In dit artikel zal ik nader ingaan op een aantal al-
gemene en specifieke onderzoeksresultaten. 
 In het overgangsgebied tussen Veluwemassief en IJsseldal kom je van oudsher veel houtop-
standen tegen. Ondanks het verdwijnen van honderden meters houtwal en houtsingel in de afgelopen 
decennia, liggen er verspreid over de hele gemeente nog altijd zo’n driehonderdvijftig kleine houtop-
standen. De meeste daarvan liggen op de wat hogere gronden, direct ten oosten van het Veluws bos-
gebied. Gronden, die vaak al eeuwenlang in gebruik zijn bij de landbouw. In oude landbouwgebieden, 
zoals Norel, Dijkhuizen, Tongeren, Schaveren, Westendorp en Gortel zijn dan ook heel wat groene 
landschapselementen aan te treffen. 
De vorm en oppervlakte van deze groene landschapselementen varieert nogal. De vegetatiestructuur 
bestaat echter steeds uit een duidelijke boom- en/of struiklaag. Houtsingels, houtwallen, struwelen, 
hagen, bomenrijen, bosjes en bosstroken kunnen daarom allemaal onder het begrip “kleine houtop-
standen” geschaard worden. 
De gemiddelde oppervlakte van de Epese houtopstanden is beperkt, nog geen tiende (0,1) hectare. 
Veel houtopstanden zijn slechts enkele meters breed. Daarnaast zijn er vaak nog maar kleine brok-
stukjes over van eertijds langgerekte houtopstanden. Lijnvormige houtopstanden, die langer zijn dan 
vijfhonderd meter en een breedte hebben van tien meter of meer, zijn derhalve zeldzaam geworden. 
 De westoever van het Apeldoornsch Kanaal en delen van de voormalige spoorlijn hebben 
daarom, alleen al vanwege hun grote lengte en breedte, een bijzondere waarde. Zij zijn bij uitstek ge-
schikt om natuurgebieden met elkaar te verbinden. 
Van west naar oost geldt hetzelfde voor het dal van onder meer de Klaarbeek, Verloren beek en Har-
tensche molenbeek. In deze beekdalen tref je een afwisselend geheel van beekbegeleidende beplan-
ting, bosjes en bomenrijen aan. 
 Niet alleen de lengte en breedte van houtopstanden zijn veranderd, ook het vegetatiebeeld van 
menige houtopstand is behoorlijk gewijzigd. Dit hangt samen met het verloren gaan van de oorspron-
kelijke gebruiksfuncties van houtopstanden. Houtwallen bijvoorbeeld, werden oorspronkelijk aange-
legd om als vee/wildkering en leverancier van geriefhout dienst te doen. Om de houtwal aan de on-
derkant goed dicht te houden, werden de aangeplante en spontaan opgekomen bomen en struiken ge-
regeld teruggezet. Eventueel ontstane gaten werden direct dicht geplant. Een beperkt aantal bomen 
(zogenaamde overstaanders) liet men volledig uitgroeien of men zette slechts een enkele maal af. 
Dit soort authentieke houtwallen met een dichte struiklaag en enkele overstaanders kom je anno 1994 
nog maar weinig tegen. Houtwallen met doorgeschoten bomen en struiken overheersen. 
 Ook deze houtwallen kunnen waardevol zijn, wanneer er naast jonge bomen ook veel oude 
bomen met brede kronen in de boomlaag voorkomen. Meestal is dit niet het geval. Alle bomen zijn 
vaak even oud en staan dicht op elkaar. Om toch voldoende licht te kunnen opvangen groeien ze 
voornamelijk in de lengte. Hoge bomen met dunne stammen en iele kronen zijn het gevolg. Voor laag 
blijvende struiken is nauwelijks licht beschikbaar. Een rijk ontwikkelde kruidlaag hoef je ook niet te 
verwachten. 
Aan de randen zijn de groeiomstandigheden vaak wat beter. Echter lang niet altijd. 
 Landbouwpercelen worden steeds intensiever gebruikt. Voor een uitgebreide kruidenvegetatie 
op de overgang van houtopstand naar landbouwperceel is geen plaats meer. De afrastering van wei-
landen wordt tot zeer dichtbij of tegen de eerste bomen van de houtopstand gezet. En bij het omploe-
gen van akkers wordt geen randje meer gespaard. Veel houtopstanden rijzen dan ook als een massief 
groen blok in het landschap op. Harde grenzen dus. 
 Dit wil echter niet zeggen dat houtopstanden gevrijwaard blijven van negatieve invloeden uit 
de omgeving. Integendeel, juist door hun geringe oppervlakte hebben activiteiten als bemesting en 
ontwatering al heel snel een nivellerend effect op de vegetatie. In met name de kruidlaag van smalle 
lijnvormige houtopstanden kom je veelvuldig soorten tegen die kenmerkend zijn voor onstabiele en 



voedselrijke om-standigheden. Ik doel dan op onder andere Zwarte nachtschade, Uitstaande melde, 
Perzikkruid, Grote brandnetel, Kweek en  Ridderzuring. 
 Veel interessanter zijn natuurlijk die vegetaties, waar in de struik- en kruidlaag diverse soor-
ten voorkomen die kenmerkend zijn voor kleine houtopstanden. Soorten, die gebonden zijn aan de 
specifieke groeiomstandigheden, die heersen binnen een houtopstand. 
Neem een houtwal. Bovenop de wal is het droog en vrij donker. Aan de randen daarentegen is het veel 
lichter en natter. Zeker wanneer er aan de voet van de wal een beek of sloot ligt. 
 Ook de ouderdom van de houtopstand is belangrijk. Evenals de ligging ten opzichte van de 
zon. 
In de al wat langer bestaande houtopstanden is door opeenhoping van bladeren en dood hout vaak een 
echte bosbodem ontstaan met een flinke strooisellaag. Op dergelijke bodems kunnen allerlei typische 
“oude bosplanten” als Veelbloemige Salomonszegel, Dalkruid en Witte klaverzuring gedijen. In het 
bijzonder op houtwallen kan het vegetatiebeeld van de noordzijde sterk verschillen met die van de 
zuidzijde. De zuidzijde staat vaak vol met droogte- en warmteminnende planten als Stijf havikskruid, 
Hengel, Struisgras en Bochtige smele, terwijl varens als Wijfjesvaren en Brede stekelvaren de noord-
helling prefereren. 
 Tenslotte moet ook rekening gehouden worden met het bodemtype, waarop de houtopstand 
gelegen is. In een natuurlijke situatie komen in een bos op droge, voedselarme grond heel andere bos-
sooorten voor dan in een bos op natte, voedselrijke grond. Ondanks de vaak intensieve menselijke 
bemoeienis (aanplanten van bomen en struiken, betreding, activiteiten in de directe omgeving) met 
kleine houtopstanden, blijven verschillen in bodemtype zichtbaar in de aard en soortensamenstelling 
van de (kruiden)vegetatie. 
 Er kan een aantal vegetatietypen worden onderscheiden: 

VEGETATIETYPE BODEMTYPE  KARAKTERISTIEKE SOORTEN 
1. eiken- berkenbos droog, voedselarm o.a. Bochtige smele 
   Blauwe bosbes 
   Lijsterbes 
   Struisgras 
2. beuken- eikenbos droog, matig voedselrijk o.a. Brede stekelvaren 
   Framboos 

Veelbloemige Salomonszegel 
   Witte klaverzuring 
   Klimop 
   Hulst 
3. iepenrijk eiken - essenbos nat, voedselrijk o.a. Gelderse roos 
   Inlandse vogelkers 
   Bosanemoon 
   Speenkruid 
   Nagelkruid 
   Dagkoekoeksbloem 
Goede voorbeelden: 
1 -  Rauwenhoffweg, Tongeren: eikenlaan, 400 - 750 meter ten westen van de kruising met de  
  Oostravenweg. 
 - Lankertsweg, Gortel; houtwal/brede bosstrook, direct ten westen van Gortelseweg. 
 - Hertenkampsweg, Emst; houtwal ten noorden van kruising met Bloemendaalseweg. 
2 - Rauwenhoffweg, Tongeren; hoge brede houtwal, haaks op Rauwenhoffweg, ten zuiden van bos
  gebied “de Koekenberg”. 
 - Elspeterweg, Vaassen; bosje ten noorden van viskwekerij “Het Hol”. 
 - Eperheemweg, Norel; houtwal, 200 meter ten noorden van kruising met Burgemeester Diepen-
  horstlaan. 
3 - Weteringdijk, Oene; houtsingel, 500 meter ten noorden van splitsing Weteringdijk/Koepad. 
 - Eierstreekweg, Vaassen, elzensingel, ten oosten van splitsing Eierstreekweg/Hemelweg. 
 - Dijkhuizerweg, Dijkhuizen, houtsingel aan het eind van doodlopende verharde weg (vroeger 
   Hoevenstraat. 



 De natuur- en landschappelijke waarde van nogal wat houtopstanden is sterk achteruit gehold. 
Er zijn echter ook houtopstanden aan te wijzen die steeds waardevoller worden. Deze moeten niet zo-
zeer temidden van landbouwpercelen gezocht worden, maar aan de randen van grote woonpercelen en 
langs grote verkeerswegen. Want steeds meer mensen met een flinke lap grond bij huis planten geva-
rieerde groenstroken aan. De soortensamenstelling komt vaak heel aardig overeen met wat van nature 
op de plek in kwestie zou kunnen voorkomen.  
Wanneer deze jonge houtopstanden op de juiste wijze beheerd worden (regelmatig dunnen) kunnen zij 
op termijn goede groeiomstandigheden bieden voor diverse boskruiden. Hetzelfde geldt voor de ruim 
vijftienjarige houtopstanden langs de A50. 
 Het in stand houden van een gevarieerd netwerk van houtopstanden dient echter voorop te 
staan. Houtopstanden geven immers nader vorm en inhoud aan het landschap. Daarnaast bieden zij 
goede onderkomens aan tal van planten en dieren. Houtopstanden die wat ligging en vegetatie betreft 
belangrijk zijn als verbindingszone tussen waardevolle natuurterreinen, dienen daarom als eerste aan-
gepakt te worden. De houtopstanden in kwestie dienen voldoende breed (minimaal vijf meter) en ruim 
ingerasterd te zijn. Met name aan de zuidzijde dient ruimte te worden geboden aan een brede mantel 
(struiken)/zoom (kruiden)-vegetatie. Het beheer dient gericht te zijn op het verder ontwikkelen van de 
struiklaag. Houtopstanden zijn vaak te klein om een rijk ontwikkelde boomlaag te herbergen. Regel-
matig dunnen is dan ook het devies. Uiteindelijk ontstaat er een gevarieerde houtopstand met bomen 
en struiken van verschillende leeftijd. Door bewust een aantal plekken (randen bijvoorbeeld) open te 
houden krijgen ook allerlei lichtminnende kruiden een kans om zich te vestigen en uit te breiden. 
 Op dit moment heb ik nagenoeg alle Epese houtopstanden met een bezoek vereerd. Ook ligt er 
een plan van aanpak klaar voor een geselecteerd aantal waardevolle houtopstanden. 
 Het wachten is nu op de politiek. Het college van B en W moet met goedkeuring van de Raad 
met geld over de brug komen. Pas dan kan het onderhoud en herstel van kleine houtopstanden (weer) 
opgepakt worden.  

Rowan Koster. 
 
 



TUSSEN HEUVELS EN RIVIER 
 

Een stukje over vijfentwintig jaar stukjes schrijven. 

 Het natuurbeschermingsjaar 1995 is een jubileumjaar voor onze rubriek Tussen heuvels en 
rivier  in Gelders Dagblad en Zwolse Courant. 
Voor het natuurbeschermingsjaar 1970 nodigde het toenmalige Noord Veluws Dagblad ons uit om 
een wekelijks natuurrubriekje te schrijven. Nu, dat leek ons leuk. We overlegden met een paar mensen 
en we begonnen met frisse moed. De eerste aflevering werd een soort beginselverklaring. Voor de 
aardigheid plaatsen we die nog eens hierbij. 
Er was een kleine kring min of meer vaste medewerkers en Els Koopmans, Bongerdpein 1, Epe, was 
het vaste contactadres met de krant Els zorgde ook voor een aardig kopje, waarin het N 70 logo ook 
een plaats vond. 
 N 70 ging voorbij, de natuur bleef en de krant vroeg of we de rubriek wilden voortzetten. Ook 
de Zwolse Courant had belangstelling en dat vonden we heel plezierig: tenslotte heette de KNNV-
afdeling onder wier naam we schreven Epe-Heerde. En het Veluwse landschap dat we lokaliseerden 
“tussen heuvels en rivier: houdt NIET ten noorden van Epe op: pas bij Hattem ontmoeten de heuvels 
en de rivier elkaar. 
 De krant heeft trouwens vaak moeite gehad met die naam. Tot voor kort maakte ze er zeker 
enkele keren per jaar “tussen heuvels en rivieren” van. Dan ging de naam blijkbaar het aardrijkskun-
dig inzicht van de (immer gehaaste) koppenmakers te boven. Overigens - al meer dan een jaar is de 
kop foutloos. 
 Met de opmaak van de kop heeft de krant heel wat gestoeid. DE krant? Na elke reorganisatie 
of fusie kwam er weer een nieuwe frisse aanpak en een opmaker die weer een heel eigen idee had. De 
kop van onze rubriek veranderde geduldig mee. Aan de inhoud veranderde weinig - net zo min als de 
natuur erg verandert. 
 Een andere oorzaak dat er weinig veranderde aan de rubriek is - en dat is na een kwarteeuw 
toch wel bijzonder - dat dezelfde mensen die aan de wieg van de rubriek stonden, zich er nog steeds 
voor inzetten. Verreweg de belangrijkste van die mensen is Els Koopmans-Grommé, nog steeds con-
tactpersoon, nog steeds de stimulerende kracht en nog steeds de illustrator, want bij elk wekelijks 
praatje hoort een plaatje.  
Dat is wel iets om eens even bij stil te staan. Ik denk zelfs dat het een unicum is:  een kwarteeuw een 
rubriek verzorgd door dezelfde persoon. Het komt in onze veranderlijke wereld steeds minder voor dat 
mensen vijfentwintig jaar op dezelfde plek zitten ... en wie van hen zou vijfentwintig jaar lang de 
energie en het plezier hebben om week in week uit, zonder mankeren ‘s maandagsochtends vroeg een 
artikeltje naar de krant te brengen? En dan hebben we nog niet eens de brede kennis van de natuur, 
waaruit Els voor een groot deel de artikeltjes kan putten. 
 Maar ook de andere kant: in hoeveel kranten zou zo’n rubriek alle commerciële en redactione-
le veranderingen vijfentwintig jaar lang overleven? 
 Heeft de rubriek, gestart ter ondersteuning van een natuurbeschermingsjaar, nu wezenlijk bij-
gedragen aan het behoud van de Veluwse natuur? In directe zin niet of nauwelijks, al werd en wordt 
er wel eens gewezen op een concrete aantasting of bedreiging - en dat was de primaire bedoeling van 
de rubriek ook niet. 
Nee, ik denk dat de grootste kracht van de rubriek ligt in het steeds weer vertellen over de leuke, klei-
ne, interessante en soms verrassende dingen die de natuur in het vertrouwde landschap van onze 
streek en soms zelfs onze eigen tuin te bieden heeft - voor wie de moeite wil nemen om erop te letten. 
 Wordt de rubriek veel gelezen? Kwantificeren laat zich dat natuurlijk niet. Maar vraagt de 
rubriek aan de lezers eens naar bijvoorbeeld een bepaalde vlinder of een plant te kijken, dan komen er 
altijd reacties. 
Onbedoeld, maar wel leuk is dat sinds jaar en dag het contactadres ook de vraagbaak is geworden 
voor mensen die zelf iets bijzonders gezien of gevonden hebben of met een probleem zitten, zoals een 
zielig jong vogeltje of een dierenplaag in hun tuin. 
Toppers in aantal waren ooit de reacties op de vraag naar groeiplaatsen van de Wrangwortel en naar 
Veluwse namen van wilde planten - daarmee de generalisatie logenstraffend dat boeren zich niet voor 
de natuur interesseren. 
 In Natuurklanken kan elk vogeltje zingen zoals het gebekt is, maar het kranterubriekje heeft 
zijn 



regels en beperkingen In de omvang worden we wel min of meer vrijgelaten. Maar een stukje wordt-
gauw te lang en dan hebben we kans dat de tekening niet kan worden geplaatst. En de inhoud stelt ook 
zijn eisen. Die moet liefst gaan over goed waarneembare zaken, niet te oppervlakkig maar ook weer 
niet te specialistisch. Even interesse wekken bij de gemiddelde krantelezer - het vraagt een journalis-
tieke pen. Els kan die beter vasthouden dan ik. Ik heb altijd het gevoel dat Els - soms door tijdnood 
gedwongen - even naar buiten kijkt, een plant of een vlinder of een vogel ziet en dan een artikel 
schrijft. Als ik een onderwerp heb - vaak reikt Els dat aan - moet ik eerst eens in een boek kijken; dat 
brengt me soms weer op een ander boek. Dan heeft het artikel minstens nog een paar uur in mijn ach-
terhoofd nodig om vorm te krijgen. Dan kost het nog een uurtje voordat het behoorlijk op papier staat. 
Vaak is het dan groot genoeg voor twee afleveringen, maar dat moet eigenlijk niet. Het leuke van dat 
“broedproces” is dat je je intensief met een onderwerp bezighoudt. De keerzijde, bij mij tenminste, is 
dat ik over dat onderwerp de eerste jaren niet meer wil schrijven. 
 En nu we toch wat op de persoonlijke toer gaan: we zijn natuurlijk - afhankelijk van onze be-
trokkenheid erbij - aan onze rubriek gehecht. Voor de medewerkers eraan is het een stukje van hun 
persoonlijk leven. De rubriek is daarnaast ook een onmisbaar stuk KNNV; het heeft de afdeling qua 
bekendheid en omvang bepaald geen windeieren gelegd. En tenslotte: de rubriek is ook een getuigenis 
van de binding die velen van ons hebben met het nog altijd rijke Veluwe landschap tussen heuvels en 
rivier. 
 

Henk Menke. 
 

 
 



EEN WARME ZOMER? JA, DAT WEL . . . .  
 

 De Wereld heeft geologisch gezien “recent” wel eerder warme perioden meegemaakt. Gedu-
rende de afgelopen 2,5 miljoen jaar hebben zich tal van grote klimaatschommelingen voorgedaan. 
Tijdens de afgelopen 730.000 jaar duurden ijstijden ± 100.000 jaar, maar de warme perioden daartus-
sen - ook wel interglacialen genoemd - “slechts” 10.000 - 15.000 jaar. 
Het interglaciaal waarin wij nu leven duurt al 11.400 jaar. Dit betekent dat deze ijstijd begon ± 9400 
v.Chr. Als we rekenen naar de kortste ijstijd (van 10.000 jaar) zouden we al 1400 jaar in een nieuwe 
ijstijd kunnen zitten.  
 Opmerkelijk is, zo betoogde Prof.Dr. Burkhard Frenzel van de Universiteit van Stuttgart op de 
Keulse expositie Geotechnica - 1993, dat tijdens de interglacialen die er de laatste 2,5 miljoen jaar 
zijn geweest, de temperaturen op de continenten gemiddeld 3o  hoger waren dan ze op dit moment 
zijn. In de poolgebieden waren de temperatuurvariaties naar boven zelfs nog hoger dan 3o  C. Gaan we 
daar weer naartoe? 
Maar gedurende de glaciale perioden was het overal op aarde kouder dan in de koudste interglaciale 
winters. De kou zorgde in grote gebieden voor droogtes die tot ineenstorting van hele ecosystemen 
leidden, waarbij de gletsjers van de ijskap grote delen van Noord Amerika, Noord Europa en Rusland 
met Siberië bedekten. 
 De koude veroorzaakte ook veranderingen in zeestromingen, waardoor in andere gebieden 
juist een sterke verhoging van de bioproduktie kon plaatsvinden. Met veranderende biotoop en de 
daarbij behorende fauna”verhuizing”.  
 Dan toch liever een warmere julimaand, zoals in de zomer van vorig jaar. 

Ep de Haan. 

  Deze gegevens werden ontleend aan een artikel uit de Leeuwarder Courant van 9/11/93.  
 Het onderstaand artikel namen we over uit kwartaalblad  1995 - 1 van Greenpeace. 

 

 

KLIMAATVERANDERING 
 ‘s Werelds belangrijkste klimaatwetenschappers waarschuwden ons al in 1990: als we de uit-
stoot van broeikasgassen in de atmosfeer niet snel drastisch verminderen, zal de aarde te maken krij-
gen met een ongekend snelle stijging van de gemiddelde temperatuur (2 - 5oC voor het jaar 2100). 
Hierdoor zullen de bestaande klimaatzones verschuiven. Bovendien zal het weer veel extremer wor-
den: meer perioden van droogte, meer hittegolven, meer overstromingen en meer en krachtiger stor-
men en orkanen. Dit versterkte broeikaseffect zal dus leiden tot (grote) veranderingen in het klimaat. 
Ook zal wereldwijd de zeespiegel met zo’n vijftig centimeter stijgen. De gevolgen zijn ingrijpend 
voor de soortenrijkdom (planten en dieren), de voedsel- en drinkwatervoorziening, de volksgezond-
heid en tenslotte de economie. 
 
 

Eveneens uit dezelfde kwartaalkrant van Greenpeace: 

NEDERLAND KEURT MILIEUVERDRAG GOED 
 Nederland en Duitsland hebben afgelopen jaar het Milieuprotocol van het Antarctica Ver-
drag formeel goedgekeurd. Het Milieuprotocol - waarover in 1991 overeenstemming werd bereikt - 
verbiedt onder meer de delving van grondstoffen, zoals aardolie en gas in Antarctica.  
Het protocol treedt in werking zodra alle zesentwintig consultatieve partijen het hebben goedgekeurd - 
de zogenoemde ratificatie. 
Tot nu toe is het protocol geratificeerd door dertien landen: Nederland, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, 
Noorwegen, Peru, Spanje, Zweden, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, Uruguay en China. 

Geert Drieman. 



 
DE RIVIERKREEFT 

 
 
 Wie bij zijn buren op visite gaat komt soms nog eens vreemde dingen te weten. Zo overkwam 
dat ook mij, op die ene zaterdag, de 8e oktober 1994. Wat was het nieuws op die zaterdag? 
 Na over van alles en nog wat gepraat te hebben zei de buurman opeens: “Zal ik je eens een 
raar ding laten zien?” Bij deze uitspraak werd meteen mijn interesse gewekt. Ik zei: “Oké, laat maar 
zien!” 
De buurman liep achter naar de schuur en haalde daar een zwarte plastic emmer vandaan. “Hier,” zei 
hij, “kijk maar eens.” De emmer was zowat drie/kwart vol met water en op de bodem kroop iets rond. 
Ik kon eerst niet zien wat het was, maar toen de emmer in het licht werd gehouden bleek al snel dat 
het een rivierkreeft was, en wel een hele grote; het beest was wel handgroot. 
“O,” zei de buurman, je kent dus zo’n beest.” - “Ja,” zei ik, “maar alleen maar van plaatjes.” 
In het echt had ik ze nog nooit gezien en nu opeens zo’n grote! 
 Verder pratend bleek dat hij het beest moest bewaren voor een collega, want die wilde hem 
opeten. Die man had gehoord dat ze lekker moesten smaken. De buurman zelf vond het eigenlijk 
jammer van zo’n mooi beest en ik beaamde het. Het was ook jammer en eigenlijk moest het terug naar 
de plaats waar hij vandaan kwam. 
Deze plaats was de beek die stroomt door het gebied dat men “t Handel” noemt, gelegen tussen Emst 
en Vaassen. Dit is een kwelbeek en heeft naar mijn weten geen naam. Hij stroomt tussen de Smal-
lertse beek en de Nijmolensche beek, die recht voor Ütermöhlen ligt. 
 Donderdag 13 oktober had ik samen met de andere leden van de NBC een bijeenkomst bij 
Henk Menke thuis. Hier deed ik ook het verhaal. Henk gaf mij wat determineertabellen voor rivier-
kreeften, waarmee ik kon vaststellen om welke soort het hier ging. 
Bij determinatie bleek het om het Amerikaanse type - Orconectes limosus - te gaan. Duidelijke ken-
merken waren: 
1. Heel donker van kleur, bijna zwart, met groenig 

waas. 
2. Slank; borststuk niet verbreed. 
3. Lang ± 12 cm (zonder scharen). 
4. Scharen kort; de binnenranden glad. 
Een prachtig beest! 
 Meer dan een week heeft mijn buurman deze kreeft in de emmer in leven gehouden. Als 
voedsel heeft hij hem hondebrokken gevoerd, die met graagte werden opgenomen. Na die week werd 
hij opgehaald door de man die hem gevangen had. Deze heeft hem meegenomen naar Eerbeek, waar 
hij woont. 
 Naar ik later vernam heeft hij de kreeft niet opgegeten, maar losgelaten in de beek die door 
het dorp Eerbeek stroomt. En als alles goed is, zwemt hij daar nu nog. 

Rudi Heideveld. 

P.S.  Op 15 december sprak ik met Henk Menke over de namen van de Eper sprengen. Hierbij kwam ook weer 
de kreeft ter sprake. Henk zei: “Ja, ze worden al op meerdere plaatsen waargenomen.” Hij had kort geleden na-
melijk ook een melding gehad van een groene kreeft. Deze was gesignaleerd in de beek in Eerbeek. Ik vertelde 
hem toen mijn hele verhaal en dat de kreeft uit Epe in Eerbeek was uitgezet. Beiden waren we van mening dat dat 
deze melding weleens om dezelfde kreeft kon gaan.  RH. 
Aantekening van de redactie:  
In Nederland komen nog meer soorten rivierkreeft voor, maar alleen de Astacus astacus (Gewone rivierkreeft) is inheems. 
Het voorvoegsel “Gewoon” dateert uit eind vorige-, begin deze eeuw, toen de dieren in het zuiden en oosten van Nederland 
zeer algemeen waren. De kreeftepest, die rond diezelfde tijd toesloeg, maakte vrijwel een einde aan hun bestaan. Door ver-
vuiling van het water en nog veel meer rivierkreeft-onvriendelijke beheersmaatregelen is het  de soort praktisch onmogelijk 
gebleken  zich te herstellen. 
In 1977 begon men met de import - voor consumptie - van de Astacus leptodactylus (Turkse rivierkreeft). Deze heeft duide-
lijk meer weerstand tegen ongunstige leefomstandigheden en bovendien is de eierproduktie vier maal die van  de Astacus 
Astacus.  
Ook de Orconectes limosus (Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft) uit het artikel van Rudi Heideveld is eind 1900 voor con-
sumptie in Nederland ingevoerd. Deze soort is resistent tegen de kreeftepest, leeft in stilstaand en langzaam stromend water, 
kan vervuiling verdragen  en heeft dus in Nederland het grootste verspreidingsgebied. 

 



 
 
 
 
 
 
 

VELUWS WATER, HET MILIEU EN DE TOEKOMST. 
 De titel boven dit verhaal was ook de titel van de inleiding die gehouden is door het Wa-
terschap Oost Veluwe en het Zuiveringschap Veluwe samen, op 6 april jl. tijdens de jaarlijkse in-
formatieavond van de Vereniging Milieuzorg Epe. 
Het is daarom voor sommige KNNV-leden, die op deze avond aanwezig waren, al bekende kost 
geworden. 
 Tot op dit moment kennen we in de Oost-Veluwe twee organisaties die iets met het water 
te maken hebben. Het Waterschap Oost Veluwe zorgt voor het beheer van de hoeveelheid water. 
Dit houdt niet alleen in het keren van het water waar het niet gewenst is, maar ook het beheersen  
van de verschillende waterstanden. 
Het Zuiveringschap Veluwe zorgt voor de waterkwaliteit. Hij exploiteert waterzuiveringsinstallat-
ies, geeft vergunningen tot lozingen, spoort illegale lozers op en controleert tenslotte de waterk-
waliteit.  
 Voor ons op de Veluwe zijn twee zaken van belang op het gebied van het water: Het Wa-
terschap en het Zuiveringschap gaan fuseren en: alle inwoners (“ingezetenen”) gaan meebetalen 
aan de kosten van het “waterbeheer” en de “waterkering”. Dat laatste kan veel gaan betekenen 
voor het water, het milieu en de toekomst. 
 Tot dusver waren er bij het waterschap twee soorten betalers, de “eigenaren ongebouwd” 
(ofwel de boeren) en de “eigenaren gebouwd” (de huiseigenaren).  
Ondanks deze twee groepen was het beleid van het waterschap altijd sterk op het belang van de 
boeren ingesteld. Werden de machines groter, dan ging - waar mogelijk - de grondwaterstand om-
laag. Ondanks de mogelijkheid van verdroging die dit met zich meebracht. 
 Langzamerhand zien we dit veranderen., mede dank zij de activiteiten van de vereniging 
met de lange naam, die we gemakshalve de “Bekenstichting” noemen. 

Met de komst van de ingezetenen wordt de situatie weer anders.  
Zullen de belangen van (veruit de grootste meerderheid van) de inwoners, met of zonder eigen hu-
is, nu meer gaan tellen? Zal er meer rekening met het milieu worden gehouden?  
Dat zal afhangen van de samenstelling van het bestuur dat zal bestaan uit vertegenwoordigers van 
de drie eerder geneoemde soorten betalers. Als we naar het opgebrachte waterschapsgeld kijken 
dan wordt straks 34% opgebracht door ingezetenen, 32%  door eigenaren gebouwd en 34% door 
eigenaren ongebouwd. 
 Het gaat er straks dus om dat er in het (budgetcontrolerende) bestuur zoveel mogelijk ver-
tegenwoordigers komen, die wat meer evenwicht in de landbouw en milieubelangen brengen. Tot 
dusver is daar nog wel wat aan te verbeteren. 

Vereniging Milieuzorg Epe, 
Jan Polman. 



 
 

 Eén van de onderwerpen die het IVN op het landgoed Hulshorst onder de loep wil nemen zijn 
de amfibieën. Een manier om deze geteld te krijgen is het aantal bruiloftsgangers registreren. Hoewel 
dat niet voor de hand ligt brengen ze toch het grootste deel van hun leven op het droge door. Na half 
februari ontwaken ze uit hun winterslaap, kruipen uit de grond en trekken, gegidst door een inge-
bouwd kompas, naar de poel of sloot waar ze ooit hun jeugd doorbrachten. De na enkele jaren ge-
slachtsrijp geworden dieren doen in dat water aan de voortplanting. Bij kikkers en padden gebeurt dit 
doordat de vol met eieren zittende vrouwtjes door de kereltjes worden beklommen, die uitwendig het 
uitgestoten dril bevruchten. 
 De trek naar het water gebeurt meestal massaal in het donker en hangt vooral van het weer af. 
Regen en een milde temperatuur stimuleren de bruiloftsmars. 
Als er een weg moet worden overgestoken liggen de problemen voor het oprapen. Veel trage wande-
laars sneuvelen dan door het snelverkeer.  
Ook de Oudeweg, die het landgoed Hulshorst doorsnijdt, betekent een gevarenzone. De recreatiegids, 
Dirk Verhey, besloot daar in 1992 iets tegen te ondernemen. Een tijdelijke afrastering van dubbeltjes-
gaas liet de amfibieën daartegen botsen en in de daarvoor ingegraven emmers vallen.  
Meester Drost van de Beatrixschool te Hulshorst leidde een enthousiast groepje scholieren, dat gedu-
rende enkele weken elke ochtend de beesten uit de emmers visten om deze naar de andere kant van de 
weg te brengen. Deze “klaar-overs”, die aanvankelijk moeite hadden de glibberige dieren aan te pak-
ken, kregen er hoe langer hoe meer plezier in. In de weekends troonden ze trots familieleden mee naar 
“hun” oversteekplaats.  
Een goed begeleid initiatief om de jeugd - en daarmee de toekomst - in de natuurbescherming te be-
trekken en hen daarmee vertrouwd te maken. In 1992 werden op die manier vijfhonderddertig amfi-
bieën overgezet. In 1993 waren het er zevenhonderdvijfendertig en het afgelopen jaar vierhonderdvijf-
tig. Het aantal platgereden dieren bedroeg respectievelijk honderdvijftig, vijfenvijftig en veertig, 
waarbij de daling te danken was aan de verlenging van de afzetting. 
Op dit moment is de barrière voor 1995 alweer geplaatst. Autorijders worden met verkeersborden, 
waarop de tekst “overstekende padden” staat, attent gemaakt op de trage voetgangers. 
 Het IVN wil de helpende hand uitsteken door de registratie te verfijnen, kikkers en padden 
afzonderlijk te noteren (waaronder de eventuele verkeersslachtoffers) Mogelijkerwijs wordt later in 
het seizoen het verdere verloop op de paaiplaatsen in de vijver nagegaan.  
Een samenwerking die alleen maar voordeel biedt, niet alleen voor de helpers, maar ook voor de glib-
berige bruiloftsgangers. 

Aart Smit. 



 
 

 Het is maar een klein groepje op die 
koude, druilerige dag: vijf deelnemers en de 
excursieleider, Lammert Bonhof, uit Nun-
speet. Hij kent de omgeving al vanaf zijn kin-
derjaren, toen er op deze plek een rond huis 
stond met bijbehorend landgoed. De eigenaar 
had een eigen spoorlijntje naar Nunspeet en 
als ik het goed heb, mocht Lammert als jongen 
een keer met het treintje mee, omdat hij met 
een kind van de eigenaar op school zat. In elk 
geval is hij in “Het Ronde Huis” geweest. 
 Het landgoed is nu een onderdeel van 
de boswachterij Nunspeet van Staatsbosbe-
heer en ligt voorbij het bezoekerscentrum bij 

de Zandenplas, als men de verplichte rijrichting volgt vanaf de Eperweg. Eén van de wandelroutes 
daar draagt ook de naam Rondehuiswandeling. 
Het Ronde Huis is afgebroken; alleen van de kelder is nog wat over. En misschien stamt ook wel die 
pas gevelde iep uit die tijd. Daar groeide enkele dagen eerder nog een grote Iepzwam op, maar die was 
al weer onherkenbaar geworden. 
 De talrijke Suikermycena’s stonden er men hun kleine “besuikerde” 
hoedjes prachtig bij, groeiend op de schors van die iep. Denk niet dat dit de 
enige Mycena was, want uit de soortenlijst die Lammert bijhield blijkt dat we 
er nog zes andere gezien hebben. Maar om ze op een andere plek dan weer te 
herkennen..... 
 Een eindje verderop wist Lammert de Pijpknotszwam te staan, maar 
die leek ten prooi gevallen te zijn aan de hondentrainers in de buurt, die hun 
viervoeters toeriepen te volgen en dan weer te blijven, en zo meer. Er ont-
stond reeds enig verwijt ten aanzien van het toezicht op dit bosperceel, maar 
enkele meters verder stonden de Pijpknotszwammen en wel in volle glorie.  
 En zo was er nog zoveel te zien. De excursieleider lichtte de herken-
ningspunten van al die paddestoelen toe en ook hoorden we over moeilijke 
determinaties. Want zomaar een soortnaam noemen is er bij Lammert niet bij. 
Het moet wel verantwoord kunnen worden. 
 Het werd een leerzame excursie, waarbij de regen uitbleef en uiteindelijk vijfenzestig soorten 
genoteerd werden. 

Met dank aan de leermeester! 
Janus Crum. 

 

 



   
 
 
 Na een klein jaar stilte, volgend op een uitputtende vervolgserie naar aanleiding van de “Par-
kietenplant” in dit blad, komt er toch weer een vervolgje. 
Even in het kort de aanleiding tot deze serie: Frans van Noorden zag op een café-tafeltje in Duitsland 
een glas, aan de rand waarvan een rijtje “parkietjes” hing. Het bleken vruchten die - aan een krom 
steeltje opgehangen - inderdaad wel parkietjes leken. Ze zouden dan ook van de Parkietenstruik ko-
men - wat dat dan ook zijn mocht. 
Hij vroeg de lezers van Natuurklanken om inlichtingen over deze merkwaardige vruchten. Dit resul-
teerde in een indrukwekkende reeks commentaren, waarbij één ding duidelijk werd: Het ging om de 
vruchten van een Asclepias, of wel Zijdeplantsoort.  

 
 Toen ik bij Jannie Schakelaar in Epe als 
terrasplant een mij volkomen onbekende plant 
zag, had ik geen enkel idee wéér met een tak van 
deze illustere familie te zijn geconfronteerd. 
Tussen twijgen met smalle, Oleanderachtige 
blaadjes, die twee aan twee kruiswijs tegenover 
elkaar stonden, hingen, aan dunne steeltjes, 
merk-waardige bollen. Ze waren ongeveer zeven 
centimeter in doorsnede en droegen op hun 
lichtgroene oppervlak verspreide haren, die als 
stekeltjes uitstaken. De bolletjes waren papier-
achtig en leken van binnen hol, als een Chinese 
papieren ballon. Bloemen ontbraken op dat mo-
ment. 
 In november vroeg- en kreeg ik van Jan-
nie een stek van deze merkwaardige plant, plus 
een opengebroken “ballonnetje”.  
Dit ballonnetje moet bestaan uit vergroeide 
schutbladeren. Er bleek namelijk een banaan-
vormige vrucht in schuil te gaan, omgeven door 
een soort netje van vezeltjes. De vrucht zelf was 
opengebroken. Hij bevatte kleine bruine zaadjes, 
die keurig in rijen op zijdeachtig behaarde steel-
tjes stonden. 
Ik vroeg naar de bloemen, die er ongetwijfeld 
geweest waren. En daarna ging me een licht op! 
Jannie zei namelijk: “Ja, die leken wel wat op 
die van een wasbloem.”  Wasbloemen horen in 
de Asclepiasfamilie thuis! Zou het een.......? 
“Oh ja,” zei ze toen nog, “die dingen (vruchten) in de bol zijn een beetje krom. Mijn man heeft ge-
hoord dat de plant wel Papegaaienplant wordt genoemd.”  
En toen ik de stek in het water wilde zetten zei ze nog: “Er zit melksap in de stengels.” 
Jannie bleek een heel goede waarneemster te zijn! Mijn conclusie was dus   EEN ASCLEPIASSOORT!  
Maar welke? Misschien die van Frans?  

Ik houd me aanbevolen voor de oplossing! 
Els Koopmans-Grommé. 

 



 

Met ingang van 9 april 1995 heeft het Recreatieschap in samenwerking met de KNNV een bewegwij-
zerde publiekswandeling, uitgezet in het Kievitsveld, dit in het kader van het Europees Natuurbe-
schermingsjaar. Zes maal zal er elke tweede zondag van de maand gewandeld worden en iedereen die 
zin heeft om mee te doen is van harte welkom. Gegevens over aanvangstijden en verzamelplaatsen 
zullen door het recreatieschap worden bekend gemaakt via de dagbladen. Ook bij de VVV-kantoren 
zullen brochures over de route “op papier”verkrijgbaar zijn. 

De eerste drie wandelingen (april/mei/juni) staan onder leiding van de KNNV.  
De IVN verzorgt  de wandelingen van augustus/september/oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 

zondag  ALGEMENE EXCURSIE IN HET IJSSELGEBIED o.l.v. Henk Menke. 
9 april Deze excursie gaat naar Fortmond en of Uw speciale belangstelling nu uitgaat naar 
vo- gels, planten, insekten, ooibossen, rivierduinen --- of noemt U maar op: er is voor ie-
der-  een wat. De bedoeling is dat het een “drie/kwart-dag”excursie zal zijn, maar de duur 
is  mede afhankelijk van de rivierwaterstand.   LAARZEN MEE!! 
   Verzamelen Epe   parkeerplaats Albert Heijn  tijd 09.00 uur 
  Tweede verzamelpunt Wijherse veer tijd 09.30 uur 

 VOOROPGAVE BIJ HENK MENKE, TEL. 05780 - 13010 

Voorafgaand aan de dia-lezing over de Veluwe, hieronder omschreven, is er een 
 

 Vorig jaar bleek dit een doorslaand succes en er is om herhaling van dit evenement gevraagd. 
 Voordat de lezing van deze avond begint kunt U alles wat U uit Uw tuin kunt en wilt missen 
 naar de Eper Gemeentewoning brengen. Bij goed weer wordt alles onder de Rode beuk uitge-
 stald. Het alternatief - binnenshuis ruilhandelen - brengt met zich mee, dat de planten geen 
 modderboel moeten veroorzaken, dus graag alles in potten, plastic zakken, dozen, enz. 
   Aanvang 19.00 uur. 
   Plaats  wijst zichzelf, afhankelijk van het weer. 

donderdag  DIA-LEZING OVER DE VELUWE. 
20 april  De Heer L. Fraanje gaat een lezing houden over “De Veluwe in de voetsporen van  
  Jac. Gazenbeek.” Het wordt een zwerftocht over de Veluwe, van Harderwijk tot Arn-
  hem, een gebied dat ons allemaal toch wel zeer na aan het hart ligt. 
   Aanvang 20.00 uur. 
   Plaats  Brinkzaal, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

dinsdag  KORTE AVONDCURSUS WERKEN MET VOGELGELUIDEN. 
25 april  Wim van Waveren Hogervorst geeft ‘s avonds op geheel eigen wijze een cursus vo-
gel-  geluiden in de Werkschuur van de Gemeentebossen in Epe. Een goede voorbereiding 
op   de fietstocht van  “morgen”  en de excursie naar het Kievitsveld op 29 april a.s.  
  Omdat de locatie van de werkschuur bij vorige gelegenheden weleens tot vruchteloos 
  zoeken heeft geleid, verzamelen we ons bij het ijstentje aan de Dellen-
weg/Hertekamp   Epe.   Daarvandaan rijden we naar de werkschuur en maken, om al-
vast wat praktijk- 

A T T E N T I E ! ! !  
Voor donderdag 27 april had Wim van Waveren Hogervorst iets 
heel bijzonders voor U en ons in petto. Om privé redenen is het 
hem echter onmogelijk zich op deze datum vrij te maken. De acti-
viteit is dus verplaatst naar 

dinsdag 25 april a.s. 
Voor bijzonderheden: zie aldaar. 



  ervaring op te doen, een niet te grote wandeling in de nabije omgeving. Daarna begint 
  het serieuze werk. Nog even resumerend: 
   Verzamelen IJstentje bij Hertekamp. 
   Tijd  19.30 uur 
   Einde   op z’n vroegst 21.30 uur. 

woensdag  “NATUUROCHTEND” o.l.v. Els Koopmans-Grommé. 
26 april  Bij geschikt weer fietsen en wandelen we richting Weteringen om te horen en te zien, 
te   ruiken en te ondergaan, wat de natuur ons in velerlei opzicht te bieden heeft. 
  Bij minder goed weer zoeken we de bosgebieden westelijk van de Hoofdweg - Epe 
op. 
  Wie vaker onder de deskundige leiding van Els Koopmans een dergelijke excursie 
heeft   meegemaakt, zal zeker proberen ook dit keer weer mee te gaan. 
   Verzamelen  om 09.00 uur (met de fiets). 
   Plaats  “de Keet” tussen Epe en Heerde. 
   Uiterlijk om 12.00 uur zijn we weer terug op het punt van uitgang. 

zaterdag  VROEGE VOGELEXCURSIE 
29 april  Onder leiding van Wim van Waveren Hogervorst gaan we ook dit voorjaar weer heel 
  vroeg naar het Kievitsveld om vogels te beluisteren en bekijken. Best mogelijk dat de  
  cursus in de Werkschuur en de fietstocht met Els Uw kennis dermate hebben ver-
groot,   dat U er dubbel van geniet. 
   Verzamelen:om 06.00 uur. 
   In Epe op de parkeerplaats bij Albert Heyn om 0.600 uur. 
   In Vaassen: Kievitsveld (eerste parkeerplaats) om 06,15 uur. 

vrijdag  VLEERMUIZENEXCURSIE ZWOLSE BOS/HEERSTRAND - Frans Bosch. 
12 mei  Op verzoek van Staatsbosbeheer gaan we met de Zoogdierenwerkgroep proberen 
  te achterhalen welke soorten vleermuizen er momenteel in het Zwolse Bos voor- 
  komen. Het ligt in de bedoeling later nog naar het  Heerderstrand te gaan, waar we 
  waarschijnlijk wel meer soorten kunnen verwachten 
  Wie aan deze excursie wil deelnemen wordt verzocht dit op te geven aan 
    Frans Bosch, tel. 05780 - 20313. 
   Verzamelen op parkeerterrein bij Albert Heyn. 
   Tijd  21.45 uur. Duur ± 2 uur.   

zaterdag TWEEDE SEIZOENWANDELING IN HET WISSELSE VEEN. 
13 mei De tweede seizoenwandeling “aan de hand van Thijsse”, opnieuw onder leiding van 
Henk  Menke. We hopen op minstens zoveel enthousiasme als de vorige keer. 
 Juist voor hen die ook de eerste wandeling hebben meegemaakt zal het interessant zijn te 
 zien hoeveel er in die tussentijd al veranderd en gegroeid is. 
   Verzamelen  Parkeerplaats Berghoeve, Veenweg, Epe. 
   Tijd   09.00 uur. 
   De wandeling zal tot ± 12.30 duren. 

 
donderdag “DE WONDERE WERELD VAN HET KLEINE” - de Heer F.J. Siemensma. 
18 mei Dit is een dia-lezing die ons kleine en vaak onopvallende dieren en planten toont met hun 
 boeiendste kanten, zoals: de ontwikkeling van slijmzwammen, voortplanting van mossen
 en varens, ontwikkeling van een salamanderei, wonderlijke bouwsels van spinnetjes,  
spin- nen op vrijersvoeten, orchideeën als bedriegers, Mierenleeuwen.... enz. 
 Macro- en microdia’s in overvloeiprojectie. 
   Aanvang 20.00 uur. 
   Plaats  Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

Voor de aanvang van onderstaande lezing zal opnieuw een verkoping van overcomple-
te boeken uit het bibliotheekbestand worden gehouden. Als U om 19.30 uur ter plekke 
bent hoort U bij de degenen die de eerste keus hebben. 
Aan hen die helpen de beschikbare boeken te sorteren en uit te leggen wordt verzocht 
om 18.30 uur aanwezig te zijn. 



zaterdag THEMADAG GEWEST IJSSELSTREEK. 
10 juni Het onderwerp zal zijn “HOMMELS EN  HET HOMMELPROJECT VAN DE KNNV. 
 Programma: 
 09.30 uur Ontvangst met koffie in de Tuinbouwschool Frederiksoord, Majoor 
    Van Swietenlaan 15. 
 10.00 uur Opening door de gewestelijk voorzitter. 
 10.10 uur Inleiding door Manja Kwak over “Het Hommelleven” met zijn tal- 
   rijke bijzonderheden. Met name wordt aandacht besteed aan de wijze 
   waarop iedereen aan een hommelonderzoek kan meewerken. 
 11.25 uur Irene Tieleman vertelt over de organisatie van het hommelproject van  
   de KNNV en de voorlopige resultaten in 1994/95. 
 12.00 uur Lunchpauze. Soep en koffie tegen bescheiden vergoeding verkrijgbaar. 
 13.15 uur Onderzoek naar bloembezoekende hommels in de tuinen van de tuin- 
   bouwschool. Aan de hand van te maken aantekeningen wordt na afloop  
   het onderzoek besproken. 
 15.30 uur Sluiting. 
 In verband met de beperkte plaatsruimte is opgave bij de afdelingssecretaris noodzake-
lijk.  Wilt U deze dag bijwonen, dan dient dit  uiterlijk zaterdag 3 juni 
    opgegeven te zijn aan Ton Bode: tel. 05210 - 12074. 
 
zaterdag FLORISSANTE TUIN IN DALFSEN (Helaas op dezelfde dag). 
10 juni Dit bezoek aan een schitterende ecologische tuin is feitelijk een initiatief van de Planten- 
 werkgroep, maar via het algemeen programma willen we het extra onder Uw aandacht 
 brengen. De Heer H. Beuving verzorgt er een rondleiding van anderhalf uur. Hij heeft het 
 terrein in 1988 in bezit gekregen “als een steriel, aangeharkt gebakje”, zoals hij zelf zegt, 
 maar onder het motto de natuur kent geen afval heeft hij zich erop toegelegd een tuin te 
 ontwikkelen die zichzelf onderhoudt. Dan hoeft hij het niet meer te doen als hij er te oud 
 voor geworden is (ook dat zijn zijn eigen woorden). Er valt niet alleen een heleboel te 
leren  over flora- en fauna-ontwikkeling, elk plekje is bovendien een feest voor het oog. 
 De rondleiding kost niets, maar een kleine bijdrage als tegemoetkoming in kosten zal best  
 welkom zijn. Ter plaatse hebben we het daar nog wel over.  
 Er zijn ook open dagen en wel op 27 mei, 29 juli en 26 augustus. Toegang v.a. 16.00 uur. 
 
zondag SEIZOEN-EXCURSIE WISSELSE VEEN. 
2 juli De derde wandeling in successie over dit gebied. 
 Wie deze keer het voortouw neemt is nog niet helemaal zeker, omdat we in deze tijd van 
het 
  jaar nogal wat met vakanties te maken hebben. 
 
zaterdag OCHTEND-EXCURSIE NAAR HET LEUSVELD IN HAL (Zuid-west van Voorst) 
8 juli Dit landgoed is sinds 1970 in het bezit van de Vereniging Natuurmonumenten. 
 Er staat een landhuis op uit het eind van de vorige eeuw , maar het echt bijzondere van  
 dit terrein is dat het zowel prachtig oud loofhout bevat als boomsingels, houtwallen en 
 moerassige plekken. Het gebied is ook rijk aan zangvogels en vlinders, waarbij we in 
  het bijzonder de Kleine IJsvogelvlinder willen vermelden. Ook insektenmensen ko-
men   er dus volop aan hun trekken. 
   Graag vóóropgave bij  Marianne Faber, tel. 05780 - 27167 
       liefst tussen 18.00 - 19.00 uur. 
  Verzamelen in Epe Parkeerplaats bij Albert Heyn  om 08.30 uur.   
  Verzamelen Vaassen Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat om 08.45 uur. 
 
zaterdag LAATSTE SEIZOENWANDELING WISSELSE VEEN. 
2 sept. Ook voor deze excursie ligt nog niet vast wie de leiding zal nemen, maar wij maken dat 
  tijdig bekend. 
 



donderdag SPANNENDE AVOND-EXCURSIE. 
14 sept. Om het nieuwe seizoen te openen hebben we een avondwandeling in gedachten,  in een 
van  onze rijke bos/heidegebieden, waar ook in de duisternis van alles te beleven valt. We 
den- ken aan de hertenbronst en aan het opvangen van de signalen die vleermuizen uitzenden 
en  die met behulp van een bat detector  goed te beluisteren zijn. Een heel bijzondere erva-
ring. 
    Nadere bijzonderheden volgen. 

donderdag WAT DOEN DE WERKGROEPEN? 
28 sept. Op deze avond maken de werkgroepen duidelijk waar ze mee bezig zijn, maar ook indivi-
 duele leden kunnen dat doen. Dit kan door te vertellen over bevindingen, door het laten 
zien  van vondsten of verzamelingen, via foto’s of dia’s met een bijbehorend verhaal, kortom: 
 probeert U zelf te beoordelen wat voor anderen interessant is. 
 Neemt U wel royaal tevoren contact op met Lous Heine (tel. 05788-76628), want er  
 valt natuurlijk een heleboel te regelen om alles op zijn best te laten uitkomen. 
   Plaats Suite Epergemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe.  
   Tijd   20.00 uur. 

zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE  N.O.POLDER  o.l.v. Piet Bremer. 
30 sept. Deze excursie concentreert zich op het Voorsterbos, dat gelegen is in het zuid-oosten van
 de polder. Het bos is aangeplant (gezaaid) op een keileem- en zandbodem, een grondsoort 
 die voor de landbouw minder geschikt is. Er zijn (zeer) zeldzame varens en mossen te 
vin- den en ook voor paddestoelen is het een belangrijk gebied gebleken. 
 Niemand kan er beter over vertellen dan Piet Bremer, die ons naar de mooiste plekjes in 
dit  gebied zal leiden, gedurende een wandeling van ongeveer drie uur. 
   Verzamelen  VVV-kantoor, Pastoor Somstraat in Epe, 
   Tijd  08.30 uur. 
 Vooropgave bij  Marianne Faber, tel. 05780 - 27167, liefst tussen 18.00 - 19.00 uur 
    en uiterlijk op 23 september. 
 We willen proberen met zo weinig mogelijk auto’s te rijden en streven dus naar zoveel 
mo- gelijk gecombineerd vervoer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderwerpen voor de lezingen die het komend seizoen de revue zullen passeren zijn nog niet alle-
maal bekend. Plaats en  tijd kunt U voor dit jaar wel vast in Uw agenda zetten:  
   
12 oktober    Huiskamer Epergemeentewoning. 1996 
9 november    Suite Epergemeentewoning. 7 januari   Nieuwjaarswandeling. 
7 november     Huiskamer Eper Gemeentewo-
ning 

25 januari  Suite Epergemeentewoning 

30 november   Suite Epergemeentewoning. 22 februari Suite Epergemeentewoning  (Jaar-
verg.)  

 



14 december    Suite Epergemeentewoning. 14 maart  Suite Epergemeentewoning. 
 4 april Suite Epergemeentewoning. 
 



 
 

 Het kleinschalig gebiedje onder de rook van Nunspeet wordt doorsneden door sprengen en 
beken en heeft weggetjes die nergens heen leiden. Hier en daar een enkele stal met een uitloop naar 
een paardeweitje. De mest wordt als het ware naast de staldeur afgezet. Daarin bevinden zich de 
broedruimten voor Ringslangen. Als door een magneet worden deze reptielen door de ouderwetse, 
geurende mesthoop aangetrokken, zodat het geen zeldzaamheid is op een zonnige meidag een tiental 
Ringslangen aan te treffen, die daar hun bruiloft vieren. 
 De Ringslang is volkomen ongevaarlijk en niet bijtgraag. Een mannetje dat ik van het land-
weggetje verwijderde hield zich niet aan deze regel en hapte toch in mijn vinger, maar een Ringslang 
heeft zulke kleine tandjes dat hij niet eens door mijn vel heen kwam. Hij demonstreert tegelijkertijd 
zijn manier van verdedigen door een afschuwelijke lucht te verspreiden en zich dood te houden. In 
deze slappe toestand lijkt hij op een oud brokje goedkope tuinslang. Zijn bek is geopend. Als ik hem 
neerleg komt hij na enkele minuten weer bij zijn positieven en glijdt de beek in. 
 Een ander beest, een vrouwtje van zeker één en een kwart meter lang, heeft een dikke pad te 
pakken. Alleen de achterpoten van paddemans hangen nog naar buiten en die prooi verdwijnt, op het 
ritme van de spierbewegingen, langzaam maar zeker slanginwaarts. 
 Een paring neem ik niet waar, maar de eigenaar van dit kleinschalige paradijsje vertelt me dat 
hij een dag eerder twee slangen innig ineengekronkeld had aangetroffen. 
 Een Ringslang legt tien tot veertig eieren (hoe ouder het wijfje, hoe beter de produktie).  
De mesthoop lijkt een favoriete ruimte te bevatten, want het vorige jaar (1993) had de eigenaar er een 
klomp slangeëieren gezien zo groot als een voetbal. Deze waren beslist door meerdere wijfjes bij el-
kaar afgezet. Slangegebroed op een kluitje. 
 Als alles naar wens verloopt zal er dit najaar een aantal nieuwe Ringslangetjes het levenslicht 
zien. Het zal aan de eigenaar niet liggen, want die laat de mesthoop waarin de eieren worden gestoofd 
onberoerd. Er dreigt echter een ander gevaar. Volgens de milieu-eisen moet de mest worden uitgere-
den in een grote cementen bak met een afvoer voor het mestvocht. Gevreesd wordt dat daardoor de 
Ring-slangen hun broedplaats kwijt zullen raken.  

Het lijkt ons, dat er best ontheffing kan worden verleend, maar of dat zal lukken? 
Aart Smit. 

Aantekening van de redactie: Dit artikel hebben we al bijna een jaar in portefeuille. Het is geschreven naar 
aanleiding van de eerste excursie van de Werkgroep Vissen Amfibieën Reptielen., begin mei 1994. Destijds werd 
het in eerste instantie door plaatsgebrek niet geplaatst, en daarna had het aan actualiteit verloren, zodat we 
besloten het te bewaren voor het volgende voorjaarsnummer van Natuurklanken. Dit dus. 

 



 
Plaats van handeling: Een tafel in de Eper Gemeentewoning, vol met mos van de Plantenwerk-
groep. 
Bezigheid:  Het uitpluizen en determineren van deze mosplakkaten. 
Bijkomstigheid: Het vóórkomen van allerlei kleine tot zeer kleine beestjes, die uit het mos 
over    de tafel vluchtten of onder de binoc zichtbaar werden. 
 Omdat ik als insektenvrouw te boek sta, word ik geacht al dat kruipspul van spinnetjes en 
 torretjes te kennen. Niet dus.  
 
De schorpioen. 
 “Els, wéér een beest!” roept iemand. 
En kijk, dat is nu eens een beestje dat ik wèl ken. 
Het is heel klein, kleiner dan een volwassen vlo of 
bladluis. Maar toch zijn duidelijk te herkennen 
twee pieterkleine schaartjes, net als van een kreeft. 
Ze steken aan lange, draaddunne armpjes vooruit.  
Verder heeft het nog acht pootjes en het lijkt pre-
cies een mini-schorpioen. Alleen maar de beruchte 
stekelstaart ontbreekt. 
Loepen zijn er voldoende aanwezig om dit alles 
beter te kunnen zien. Maar het wezentje kan heel 
hard lopen. Het stopt echter abrupt als het voor een 
toegeschoven blaadje komt en dreigt hevig met 
zijn schaartjes. Het doet ons, grote mensenwezens, belachelijk aan.  
Dan gebeurt er iets ongelooflijks: Het diertje rent net zo snel achteruit als eerst vooruit, de kop nog 
steeds dreigend naar ons toegekeerd. Zo verdwijnt het weer in het “woud” van mos. 
 We zijn gewend al dat kleine krieuwelspul maar “insekt” te noemen, maar de acht poten plus 
scharen vertellen ons al dat dit geen insekt kan zijn, maar iets dat verwant is aan spinnen en kreeften. 
Het is een Bastaardschorpioen of Valse schorpioen. Een derde leuke naam is nog Boekschorpioen 
(Chelifer cancroides), vanwege zijn voorkomen in huis, tussen oude boeken, papierresten, enz.. Je ziet 
ze zelden, omdat ze zich goed weten te verschuilen. Ze gaan vanuit hun schuilplaats op jacht en van-
gen allerlei kleine diertjes, die overigens ook groter kunnen zijn dan zijzelf. Ze eten ze letterlijk met 
huid en haar op. Niet zoals spinnen doen, die hun prooi alleen uitzuigen. 
 Hoe klein ze ook zijn, ze kunnen zich over grote afstanden verplaatsen. Net als wij kennen ze 
namelijk weg- en luchtvervoer. En dat al veel langer dan wij en stukken goedkoper. Ze liften namelijk 
met een ander dier mee. 
Zo overkwam het ons laatst, dat er zo’n Boekschorpioentje letterlijk uit de lucht kwam vallen, op onze 
eettafel, toen we naar een lastige bromvlieg sloegen. Het had, met één schaartje aan de vliegepoot ge-
klemd, een luchtreis gemaakt. Ook mieren, hooiwagens, e.d. dienen als taxi voor het Boekschorpioen-
tje. Er zijn er weleens acht tegelijk aan de lange poten van één Langpootmug gezien. 
 De scharen zijn ook nuttige dingen om een nestje mee te bouwen. Van houtrestjes, zandkor-
reltjes, e.d. wordt met behulp van een soort zijde, dat ze zelf spinnen, een piepkleine “iglo” gebouwd. 
Die dient als bescherming, wanneer het dier gaat vervellen (dan is het erg kwetsbaar), of als het wijfje 
eieren gaat leggen. Het geheel is niet groter dan een flinke speldeknop. 
 Het wijfje kent ook broedzorg. Het draagt de eitjes in een door haarzelf vervaardigd mem-
braantje mee. Als de jongen uitkomen blijven die ook bij de moeder, door zich aan haar vast te hou-
den. Ze groeien doordat ze van de moeder een soort vocht drinken, dat zeer voedselrijk is. Het wordt 
gevormd uit afbraakprodukten van moeders eierstok. Je zou zeggen: ze krijgen moedermelk! Pas na de 
eerste vervelling gaan ze zelfstandig op roof uit.  

Allemaal wonderlijke zaken dus. 
Wat ik echter haast nog wonderlijker vind, is de volharding van onderzoekers, nodig om dit allemaal 
vast te stellen, waar het zo’n nietig wezentje betreft! 

Els Koopmans-Grommé. 
Literatuur:  Thieme’s Nieuwe Insektengids van Michael Chinery e.a. (blz.300), en 
  Encyclopedia of Insects and Arachnids van Michael Tweedie e.a. 

(Zie verder volgende bladzijde). 
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Bovenstaande plaatjes - hopelijk komen ze voldoende duidelijk door - laten zien hoe de nestbouw van 
de Boekschorpioen in zijn werk gaat. Eerst wordt met losse stukjes bouwmateriaal een funderinkje 
gelegd. Vervolgens wordt dit materiaal met “zijde” gebonden tot een homogene massa die tenslotte 
een perfect uitgevoerd, gesloten koepeltje vormt. 
 Nog even terugkomend op de plantenwerkgroep-avond waar dit verhaal begon, het is ook mo-
gelijk dat de soort die toen uit het mos kwam lopen de z.g. Mosbasterdschorpioen (Neobisium mus-
corum) was. We zijn op die avond uiteraard niet tot echte determinatie gekomen. 

EKG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



OP ZOEK NAAR DE KNYSNA-LOERIE 
 
 

 In november ‘94 bezochten we Zuid-Afrika, waar het dus nog lente was. Op zich een vreemde 
gewaarwording, want - om maar iets te noemen - het koren is pas gemaaid en voorlopig wordt er niet 
gezaaid, omdat de zomer te droog is. 
 Wanneer je dit prachtige land voor het eerst bezoekt, maak je vergelijkingen met andere lan-
den. Het lijkt op Griekenland, op de Canarische eilanden en het is in elk geval mediterraan met sub-
tropische gebieden. Maar het is toch in alle opzichten totaal anders. Een geheel andere planten- en 
dierenwereld wordt je voorgeschoteld. 
Als we het reliëf van het land bekijken, dan valt op dat er alleen langs de kust een smalle strook laag-
land te vinden is. De hoogtelijn gaat er tot 200 m. Dit laagland gaat over in een bredere strook met 
hoogten tot 1000 m. Vervolgens rijzen er bergen op met hoogten van 3500 m. die het centrale deel 
van Zuid-Afrika, een droog plateau, omvatten. Alleen in het noordwesten vindt men een uitstulping 
van de laagvlakte, het Kalaharibekken genaamd. 
 In het oosten loopt de warme Agulhasstroom van noord naar zuid en schenkt Natal een sub-
tropisch klimaat. In het westen loopt de koude Benguealastroom van Zuid naar Noord en is mede ver-
antwoordelijk voor de woestijnvorming aldaar. 
 De meeste regen valt in het oosten en zuidoosten en neemt af in westelijke en noordwestelijke 
richting. Dit patroon geldt in het bijzonder voor de Kaapprovincie. We hebben ons vanwege de ge-
weldige uitgestrektheid van Zuid-Afrika beperkt tot dit gebied en met name het Kaapschiereiland, de 
zuidoostelijke kuststrook, “Tuinroute” genaamd, en het Hottentots-Hollandnatuurgebied. 
 De eerste dagen zagen we de prachtigste vogels, soms echte juweeltjes, rondvliegen. Een van 
de eerste dingen was een Zuidafrikaanse vogelgids kopen.  
Zestig nieuwe vogelsoorten heb ik kunnen determineren. Slechts enkele waren hetzelfde als in Euro-
pa. 

HET KAAPSCHIEREILAND. 
 Steeds verkenden we vanuit een centraal punt in een dag of drie de omgeving. Hier was onze 
uitvalsbasis, het dorp Vishoek. De eerste dag reden we door natuurreservaat “Natuurtuin Kaap die 
Goeie Hoop”. Dit reservaat is 36.000 ha groot; er groeien vijftienhonderd verschillende soorten wilde 
planten, waaronder meer dan honderd heidesoorten. De protea’s zie je bij bosjes in het wild. Qua ha-
bitus doet de struik vanuit de verte denken aan rhodo’s, maar met zeer helle kleuren. De mooiste soort 
is  de Rotea cynaroides, ook “Suikerbossie” genaamd, in rood-gele kleurstelling met een toefje wit bij 
het opengaan. Wel dertig centimeter in doorsnee. Er zijn meer dan honderd soorten protea’s, van de 
meest onooglijke tot de prachtexemplaren die we zelfs in Nederland kunnen kopen. 
 Van het genus Leucospermum komen vijftig soorten voor. Ook bekend als “Speldekussen-
protea’s”, een naam die slaat op de bloemvorm. Verder veel soorten lelies, irissen en orchideeën.  
Het gebied ten noorden en oosten van Kaapstad is een wildeplantengebied in optima forma. Dit sluit 
mooi aan bij het reservaat van het schiereiland. Over dat “Fijnbos” later meer. 
 Onderweg naar de Kaap noteer ik: bavianen (bobbejanen), Struisvogels, ibissen met zwarte 
hals, kop en snavel - rest wit, genaamd “Schoorsteenveër” (Threskiornis aethiopicus aeth.), Visarend, aal-
scholver, “Witbors-duiker” (Phalacrocorax carbo lucidus), ganzen en meeuwen. 
 Dan staan we aan de voet van Kaap die Goeie Hoop, een ervaring om nooit te vergeten. 
In het reservaat komen tweehonderdvijftig vogelsoorten voor en bijna honderd soorten zoogdieren. 
Het meest opvallende dier was de Bontebok, een zeldzame antilopesoort, die weer in aantal toeneemt. 
 Bij het plaatsje Soetwater zagen we de eerste “Kwikkies” (Kaapse kwikstaart) en zwarte 
scholeksters. Nog indrukwekkender waren de staarten en lichamen van de grote walvissen die uit de 
branding opdoken en zelfs spoten. Vermoedelijk was het de  “Zuidelijke Regtewalvis”, die hier in de 
baaien vertoeft om te kalven en daarna te paren. 

DE TUINROUTE. 
 Een paradijselijke tocht langs prachtige helderwitte stranden of rotskusten met steile wanden. 
Vanuit de auto zie je kilometerslange onder je de prachtigste afgronden van tientallen meters diep. En 
dan overal die prachtig groene zee, een gevolg van de rijke groei van zeewier en zeegras. Er is zoveel 
te zien dat ik me echt moet beperken in het noemen van wat we te zien kregen. 



 Landinwaarts zagen we twee groepen kraanvogels neerstrijken in tarwestoppels. Omdat ik in 
Rügen honderden kraanvogels gezien heb, was er geen twijfel mogelijk. Dit waren kranen, en wel de 
“Bloukraan” (Tetrapteryx paradisea). 



 We zijn gevorderd tot Swellendam, een van de oudste nederzettingen. Het stratenplan is op 
Amerikaanse leest geschoeid en niet zo knus als de oud-bouw in onze dorpen en steden. De overdadi-
ge bloei van paarse Jacarandabomen maakt veel goed, evenals vele in Kaaps-Hollandse stijl gebouw-
de huizen, waaronder het Drostdij-museum. 
 Bij ons bungalowtje horen we urenlang een onbekende vogel prachtige geluiden maken. Hij 
zit in de hoge bomen, maar ik krijg hem niet te zien. Aan de altijd vriendelijke Zuidafrikaners, die je 
overal tegenkomt uiteraard, en ook in dit park, vraag ik naar de naam. “O,” verzekert men mij, “dat is 
de Piet-mij-vrouw”. Een koekoek met een rode borst, Cuculus solitarius. 
Het Zuidafrikaans is een verrukkelijke taal en men geeft de vogels vaak namen die verwijzen naar het 
geluid dat ze voortbrengen: “Hadeda-ibis” (Haghedashia hagedash hag.), de “Hoep-hoep” (Hop), “Kakel-
aar” (Phoeniculus purpureus), “Bont kiewietjie” (Hoplopterus armatus), vier soorten “Klop-kloppies” en twin-
tig soorten “Tingtinkies, alle van de familie van de Cisticola’s. rietzangers enz. 
 In het Bontebokreservaat zien we Bontebokken, Rode hartebeesten, Bergquagga’s (Bergze-
bra’s), Grijze ree. Vanwege de hitte zoeken we bescherming onder een “groene doringboom” en daar 
hangen zeker tien bolvormige nesten van de Kaapse wewer (Ploceus capensis olivaceus). 
 In de namiddag rijden we over een stoffige rode zandweg, heuvel op heuvel af, er komt geen 
einde aan. Alle wegen zijn afgerasterd - hier ook. Op elke paal zit een vogel, zwermen tortelduiven en 
gewone duiven vliegen op (bosduif met rode vlek om het oog, Groot ringduif, Rooiborsduifie en ande-
re soorten). Het wemelt overal van de duiven. Ik mis ze erg, met name de bosduif met z’n rode masca-
ra, die riep steeds “koekoekoe....roekoe” of “Koe-roe-ke-kuk-roekoe”. In beide gevallen ligt de klem-
toon op de laatste klank roekoe. De vogel roept dat versneld, neemt er een loopje mee. 
 We zien nog meer: Struisvogels, Parelhoenders, Blouvalkie (Elanus caruleus), buizerds, Swart-
kopreier (Ardea melanocephala). Om de vijftig meter zou je moeten stoppen, zoveel vogels zie je op deze 
rustige, afgelegen weg. Ik besef dat alleen al de drukte in Nederland veel bijzondere vogels verjaagt, 
afgezien van andere biotoopverstoringen. De vogelrijkdom in de Kaapprovincie is ontzaglijk; we we-
ten niet waar we kijken moeten. 
 Maar er wacht nog een speciale vogel op ons. Bij aankomst zeiden Afrikaners het al: “De 
Knysna-loerie, die moet je zien!” 
Daarvoor moeten we de Tuinroute vervolgen naar de Tsitsikammabergen, voorbij Knysna (spreek uit: 
naisna. In het lagunegebied bij Wilderness vinden we een bungalow aan een meer. We zien er groep-
jes Koereigers laag over het water vliegen. Duidelijk vallen op de donkerbeige veren op rug en borst 
en op de kop. In Plettenberg zien we een kolonie langs de snelweg in hoge bomen.  
Onze Bosluisvoël - Bubulcus ibis, zoals de vogelgids ze noemt - hebben hun kolonie dichtbij Knysna 
in een soort boomgaard temidden van metershoge regentonnen op ijzeren stellages. 
In het water zien we een Dodaarsje, het Kaapse duikertje (Podiceps ruficollis capensis), de fuut, maar de 
Koningriethaan (Porphyrio porph). die hier voorkomt krijgen we niet te zien. Bleshoender (Fulica cristata) 

met rode knobbel op de kop, Zilverreiger - “Klein witreier” genaamd en aal-
scholver, genaamd “Rietduiker” (Phalacrocorax africanus afr).  
 Verschillende keren zag ik bruine vogels met lange staarten - nu krijg 
ik ze echt in beeld: Kaapse suikervoël (Promerops cafer). Behalve de lange staart 
bij het mannetje is vooral de gele stuit het belangrijkste kenmerk. De staart is 
bijna driemaal de lichaamslengte en als je ziet hoe elegant de mannetjes hun 
staart dragen! Alle sugar birds zien er mooi uit en hebben een lange, naar be-
neden gebogen snavel. Ook het Rooikeel suikerbekkie (Chalcomitra senegalensis) 
was prachtig van dichtbij. 
 Deze suikervogels - ze zuigen nectar uit bloemen - zijn de voorboden 
van de vogel die ik nog steeds zoek, de Knysna-loerie. Het biotoop begint er-
op te lijken. Nog eerst even een paar andere juweeltjes: de Rooikaffervink 
(Euplectes orix orix), diepzwart met iriserend oranjerood, vrij algemeen en broe-
dend in hangende nesten in hoog riet. 
Drie geel-zwarte vogels hebben het mij lastig gemaakt, namelijk twee wevers: 
Swartkeel-geelvink (Ploceus velatus arondinarius) en de Bontrugwewer - (Ploceus 
cucullatus spilonotus).  
 Er staan zoveel geel-zwarte wevers in de gids dat ik mijn determina-
tie liet afhangen van twee stelregels, die ook voor Europa gelden: 
 a. Klopt het verspreidingsgebied? 

 



 b. Denk niet aan de zeldzaamste soort, maar wel aan de meest voorkomende. 
In de Kaapprovincie staat er vaak “Kaapse” voor de namen en dat is veelzeggend. Ook bij de flora zie 
je dat. Een bewijs, eens te meer, hoe uniek die uiterste zuidwesthoek van Afrika is.  
De derde geelzwarte met iets groene vogel was de Swartkop-wielewaal (Oriolus larvatus larv.) Het geluid 
- “pheeeoooo” - was niet mis te verstaan. 
 Onze verste reis voerde ons naar Stormsriviermond in het Tsitsikamma Nasionale Park. Een 
gebied om een heel nummer van Natuurklanken mee te vullen. De zee beukte er op de kust en deed 
het water huizehoog opspatten. Dag en nacht die constante dreun van water tegen rotsen, rustgevend 
voor de toeristen in de bungalowtjes. 
 Moest in dit gebied de Knysna-loerie gevonden worden? 
We sloegen een voetpad in dat uitgehakt was in een rotsachtige heu-
vel, begroeid met bomen: Geelhout (Podocarpus falcatus), IJsterhout - 
Olea capensis macrocarpa, Kaapse stinkhout (Ocotea bullata). 
 Opeens was daar de lang verwachte vogel............ 
 Dit vertelt het gidsje :  
“ IN DIE WOUD IS EEN VAN DIE KLEURVOLSTE VOËLS DIE KNYSNA-LOERIE - TAURACO 
CORYTHAIX TE SIEN. LUISTER VIR SIJ KORR KORR KORR KORR WAT LUID TUSSEN DIE BOME 
OPKLINK. ‘N MENS KAN DIE VOËL UITKEN AAN DIE KUIF, DIE PRAGTIGE GROEN KLEUR EN 
DIE DIEP WIJNROOI VAN DIE VLERKE IN VLUG. DIT KOM LANGS DIE OOSKUS VOOR VANAF 
KNYSNA TOT IN OOS-AFRIKA EN IN OOS-TRANSVAAL.” 
 Het was een echte openbaring de vogel met zijn grote drie-
kante kuif. Hij is zo groot als een papegaai, waar hij een beetje aan 
doet denken. Voor mij was deze loerie het hoogtepunt op vogelge-
bied tijdens deze reis. 
 Het wordt tijd het inheemse woud van Knysna (65.000 ha) 
te verlaten. Er zwerven daar vier olifanten rond. We hebben ze daar 
niet gezien. Op een andere plek in de bergpas, Seeweweeksepoort, 
hadden we bijna een olifant onder de auto... het was een Klipdas, de 
kleinste olifant, althans familie ervan. 
 Het laatste deel van de reis vertoefden we in het Fijnbos-
gebied, waarover later meer. 
Bij het afscheid nemen van de beheerder van het bungalowparkje zei deze: “En kom jij volgend jaar 
weer naar Suid-Afrika gekuier?” 
 Misschien dat enkele lezers van dit verslag hierop wel willen antwoorden.  

B. Koster. 

 



 
 Indirect heb ik als kind nog van de “grote Thijsse” les gehad. Toen mijn tante Antje op de 
Amsterdamse Kweekschool voor onderwijzers zat, nam ze zus Jo, die later mijn moeder werd, mee 
naar buiten. Ze moest de opdrachten van haar biologieleraar, Jac.P. Thijsse, uitvoeren. Samen zochten 
de zusjes naar Fluitekruid en Dotterbloemen. 
  Dat was in de tijd dat je lopend van je huis in Amsterdam meteen buiten was. 
 Ik hoorde van haar ook over de merkwaardige dubbelbloemige vorm van de Knolsteenbreek, 
een stinzeplant van de binnenduinrand, die “Haarlems klokkenspel” werd genoemd. Ik wist hoe 
Speenkruid en Klein hoefblad er uitzagen; ze groeiden aan de rand van onze woonwijk langs de sloot 
en op het opgespoten zand. Vogelmelk bloeide op de dijk vlakbij. Mijn moeder wist hun namen en 
leefwijze. Voor een kind is iemand aan wie je iets over je vondsten kan vertellen van grote waarde! 
 Haar kennis was natuurlijk maar gering, maar vormde wèl de basis voor mijn speurzin naar 
steeds nieuwe planten. Een onderwijzer op de lagere school wist nóg veel meer en bij hem kon ik óók 
met mijn vondsten te rade gaan, al zat ik zelf niet in zijn klas. 
 Mijn vader, die de tuinplanten in ons kleine tuintje bij naam kende, gaf me op mijn verjaardag 
een kostelijk boekje, dat toen net uitgekomen was. Het heette “Het Wandelboekje” en was geschreven 
door E. Heimans en Jac.P. Thijsse. Het was een rijk bezit voor een kind met belangstelling voor de 
natuur. Ik heb het nog steeds! 
Er staan niet alleen planten in beschreven en afgebeeld, maar ook dieren als hagedissen, stekeltjes en 
allerlei insekten, die je al wandelend kunt ontmoeten. 
In een aantal hoofdstukken staat beschreven welke dingen je in een bepaalde maand kunt verwachten 
in  verschillende landschappen. Toen was zoiets heel nieuw. 
Mijn enthousiasme, als ik buiten iets vond uit het “Wandelboekje” was natuurlijk groot. Er was toen 
veel te vinden. Zelfs planten uit de duinen groeiden om de hoek op ons speelzandje. Loogkruid bij-
voorbeeld, Blauw walstro en massa’s Zandkool, waarvan ik nog steeds de weezoete koolgeur herken. 
 Ons gemeentelijk grasveldje stond vol Wilde peen en toen er niet genoeg geld was voor het 
onderhoud werd het zo weinig gemaaid, dat het vol bloemen stond. Wilde Peen was er maar één van. 
Geen wonder dat we toen weleens een Koninginnepage in ons tuintje zagen! 
 Een mooie aanvulling op mijn “Wandelboekje” vormde de serie Verkadealbums, waarvan er 
veel door Jac.P. Thijsse werden geschreven. We verzamelden er ijverig de bonnen en plaatjes voor. 
We hebben in die jaren vast veel koek en beschuit gegeten, want we kregen ze allemaal vol! 
 Wat heb ik gesmuld van albums als “Texel”, en “De grote rivieren”. De mooie gekleurde 
plaatjes waren een waardevolle aanvulling op de zwart/wit tekeningen die we kenden. 
Het album “De bloemen en haar vrienden” heeft me denk ik het meest geboeid. Thijsse neemt je hier-
in als het ware aan de hand mee op onderzoekingstocht. 

Even een fragmentje uit “De bloemen en haar vrienden”: 
  “Van onze tuinplanten zijn vooral Akelei, Monnikskap en Ridderspoor voor de hommels bij-
zonder aantrekkelijk. Door de jongste onderzoekingen weten we nu ook wel zeker, dat de blauwe 
kleur voor de hommels een heel aangename beteekenis heeft en ze bezoeken dan ook veel liever de 
gewone ouderwetsche blauwe Akeleien dan de gele of oranje, die met hun buitengewoon lange sporen 
ook eer op vlinders zijn berekend. 
 De gewone Akelei heeft hangende bloemen, de opening naar beneden. De talrijke meeldraden 
en het half dozijn stempels steken juist buiten de bloem uit en als nu de hommels komen, om hun kop 
te steken in de zakvormige gespoorde kroonbladeren, dan grijpen ze zich aan die meeldraden en 
stempels vast en kunnen zoo stuifmeel versjouwen van bloem tot bloem. Het komt dan weer te pas, dat 
in één en dezelfde bloem de helmknoppen en de stempels niet precies tegelijk rijp zijn. Ik heb voor de 
aardigheid wel eens de uiteinden van de sporen van de Akelei afgeknipt en als dan een hommel de 
bloem bezoekt, dan zie je door de gaten een heel eind oranje tong in de lucht zwabberen. Platzak gaat 
de hommel dan verder, maar dat neemt niet weg dat hij toch nog wel eens naar diezelfde bloem terug 
komt. Probeer het maar eens.” 
 

DE PLANTENBIJBEL 



 Determineren met de dikke flora van Heimans en Thijsse (afgekort de H en T) heb ik nooit 
hoeven leren. Deze “plantenbijbel” raadpleeg ik nog steeds voor allerlei aardige bijzonderheden, 
hoewel daarna de degelijke “Heukels” hèt determineerboek werd. 

ONDER WATER 
 Door een oom met siervissen kwam ik in het bezit van een flink aquarium, wel oud maar niet 
lek. Stel je even voor, een echt aquarium, dat ik met hulp van mijn vader volgens alle regels der kunst 
inrichtte! Ik had zojuist het boekje “In sloot en plas” van Thijsse in bezit gekregen en hunkerde ernaar 
al die vreemde zaken te zien die erin beschreven werden. Aan planten en bewoners komen voor zo’n 
koude bak was niet moeilijk. Slootjes en plassen genoeg in de buurt, met schoon water en veel le-
vends erin. 
 Een Spinnende watertor had ik al gauw. Een enorme tor die via zijn sprieten lucht naar zijn 
buik leidt. Ik zag hem dat laatste ook echt doen!  
Ik ving eens twee Bittervoorntjes en een paar Zoetwatermosselen. Een Bittervoorntje legde, net zoals 
in het boekje, door middel van een lange legbuis haar eitjes in de mantelholte van de mossel. En dat 
zo maar, vlakbij op je vensterbank! 
 Waterplanten waren er zat, zoals Waterpest, Hoornblad, Sterrekroos en allerlei andere kroos-
soorten. “Onder kroos hangen soms de merkwaardige zoetwaterpoliepen. Als hydra’s met lange 
vangarmen vangen ze allerlei klein spul.”  Iets van die strekking las ik in dat wondermooie boekje. En 
werkelijk, na enkele scheppen kroos in mijn bak gekiept te hebben, zag ik enige dagen later dat zich 
écht zo’n wonderlijk groenig wezentje in mijn waterwereldje had gevestigd! Uren zat ik het met mijn 
primitieve “brandglas” te bekijken: Ik zag hoe hij zijn vangarmen bij verstoring snel introk en dan net 
een stokje leek; hoe hij later een langswippende watervlo verlamde met de netelcellen in zijn vangar-
men, van waaruit hij onzichtbare gifpijltjes schieten kan. 
 En dan die “schimmelplek” op de ruit, die uit vele tientallen mosdiertjes bleek te bestaan! 
 Eten en gegeten worden, het gewone patroon in de onderwaterwereld vond ik eng, maar toch 
boeiend. 

VOGELS 
 De komst in ons gezin van “Het Vogeljaar” van Jac.P. Thijsse, waarin hij zoveel vertelde over 
allerlei soorten vogels, hun gedrag, hun zang, was ook een gebeurtenis van belang. Ik weet nog dat we 
dankzij de goede beschrijving van deze vogel onmiddellijk de Grote lijster herkenden, die ons luid-
keels verkondigde dat het voorjaar al in februari begint. 
Een paartje broedde al in maart in een hoge populier op ons pleintje. 

WANTROUWEN 
 Heel boos ben ik geweest, toen een onderwijzer op de Uloschool een zogenaamd “vrij opstel” 
van mij wantrouwde. Ik had daarin over mijn vele ontdekkingen en belevenissen in de natuur verteld.  
Ik zou het, beweerde hij, thuis wel ergens uit hebben overgeschreven! 
Ik was niet zo’n erg ijverige leerling voor de school, misschien vandaar zijn wantrouwen.  
Toch heb ik nooit spijt gehad van mijn mindere leerprestaties, want voor mijn verdere leven heb ik 
juist in die tijd een onschatbare hoop kennis en belangstelling opgedaan! De boeken van Heimans en 
Thijsse hebben mijn liefde en vooral bewondering voor de natuur opgewekt en gevoed. 

GELUK 
 Van verwondering naar bewondering, van bewondering naar nieuwsgierigheid en van nieuw-
gierigheid tenslotte naar een beetje kennis. Maar vooral naar een beetje geluk, dàt is waaraan Jac.P. 
Thijsse en zijn enthousiaste medeschrijvers voor mij hebben meegewerkt. 

Els Koopmans-Grommé. 



 
Ontmoeting in het nieuwe jaar, 2 januari 1995. 

 De pinda’s in onze tuin worden druk bezocht door mezen. Meestal gaat dit er nogal heftig aan 
toe. Vanmorgen zat er echter een Pimpelmeesje aan de pinda’s, dat naar mijn mening te sloom bezig 
was. Even kijken of er soms iets aan de hand was. 
Tot mijn verbazing liet ze zich zo pakken. Ik kon gewoon haar teentjes losmaken, die om het pinda-
korfje geklemd zaten. Voor mij viel er niets te ontdekken, wat niet goed aan haar was. 
 Met mijn handen vormde ik een warm holletje met een rond gaatje voor de uitkijk. Daardoor 
zag ik het blauwe kopje naar buiten kijken. Bealve een paar zachte, vast goed bedoelde pikjes in mijn 
hand bleef het meesje rustig zitten. 
 Toen ik dacht haar voldoende verwarmd te hebben vouwde ik mijn handen open. Mijn gast 
keek nog even rustig in het rond en vloog toen....... rechtstreeks naar de pinda’s. 
Nog even heb ik haar verrichtingen gevolgd. Even later vloog ze over de heg. 

 Pimpelmees, het ga je goed in het nieuwe jaar. 
To Crum-Hendriks. 

Iets soortgelijks. 

 Het is deze winter korte tijd heel koud geweest, rond de jaarwisseling of daaromtrent.  
In een vaas naast de open haard hadden we een paar lange takken met hazelaarkatjes staan. Op een 
gegeven moment, het was al laat in de avond, hoorde ik een flauw geritsel uit die richting en onwille-
keurig keek ik op. Eerst zag ik alleen dat de bengelende katjes wat wiegelden, maar opeens ontdekte 
ik dat er een Koolmeesje op een van de takken zat. Net als het Pimpeltje van To Crum liet het diertje 
zich zonder enige onrust oppakken. Ook ik kreeg een paar kleine pikjes en ook ik kon niets zieks of 
zieligs aan het puntgave vogellijfje vinden.  
Hoe was hij in de kamer terecht gekomen? Het was zo koud dat ik wel zeker weet dat er geen buiten-
deur open had gestaan. Door de schoorsteen leek onwaarschijnlijk, want dan was er vast roet mee naar 
beneden gekomen en bovendien, het vogeltje was brandschoon. Kom er maar eens achter. 
 Ik heb hem in het hart van een conifeer in de beschutting van de garage gezet. En had vervol-
gens een slapeloze nacht, omdat ik bedacht dat ik hem veel beter nog wat langer ter observatie binnen 
had kunnen houden..........  

Koolmees, ik hoop dat je het gered hebt, voor dit jaar en wat nog volgt. 

Micky Haselhoff. 



DODELIJKE VALKUILEN 
 

 
 Kuilen met steile wanden zijn vaak dodelijke valkuilen voor amfibieën en reptielen. Ook 
andere dieren, zoals loopkevers en kleine zoogdieren vallen vaak in zo’n kuil en kunnen er dan met 
geen mogelijkheid meer uitkomen.  
Let er eens op;  probeer de dieren eruit te halen. en neem maatregelen waardoor ze er niet meer in 
kunnen vallen. Of maak een voorziening zodat ze er zelf uit kunnen kruipen.  
 Dodelijke vallen zijn bijvoorbeeld wildroosters, springkuilen op hondetrainingsveldjes, 
watergaten, vijvers met steile oevers, putringen die geen water bevatten (als er wel water in zit 
verdrinken er vaak weer andere dieren in), zwembaden, etc. Vaak is het maar een kleine moeite om 
deze vallen veilig af te sluiten of veiliger te maken. Let er eens op. 

Harry van Diepen. 



OPEN VELDWINKELDAGEN 
Zaterdag  22  april  1995  van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Zondag  23  april  1995  van 10.30 tot 15.30 
in de Veldwinkel op de Oudegracht 237 te Utrecht 

GROTE NATUURBOEKEN ACTIE 
met vele speciale aanbiedingen 
VERKOOP ASSORTIMENT 

zaden, boeken, geschenkartikelen, enz. 
EXCURSIES 

zaterdag om 11-13-15 uur 
zondag om 11-12-13 uur 

STINZEPLANTENTENTOONSTELLING 
HOMMELPROJECT 

laatste mogelijkheid voor inlevering koninginnejachtkaarten 
 
 
 



 
 Hoe triest ook, de wereld zit er vol mee. En of dat nog niet genoeg is, zijn er ook nog lieden 
die er een flinke handvol van bijverzinnen.  Orakeltaal ----- pardon. Wij gaan het nader toelichten. 
 Een artikel in een “Alkmaarse Courant” van vorig jaar maart vermeldt dat in het Noordhol-
landse Duinreservaat het jachtbeleid ten aanzien van de vos door het Provinciebestuur van Noord-
Holland gewijzigd werd. Was het voorheen: afschieten ná schade, tot 1 juni ’94 gold afschieten vóór 
schade.  
Jarenlang had het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland de vossen met rust gelaten, 
maar na verhalen over “meer dan duizend schadegevallen ging het bedrijf door de knieën. Ja, wie wil 
verantwoordelijk zijn voor de bloeddoordrenkte ondergang van onschuldige schapen? Plus het le-
vensgrote gevaar voor hondsdolheid, om maar te zwijgen van alle lintwormen die hun intrek in je 
kunnen nemen en tumoren zo groot als voetballen veroorzaken! 
 Als een geweer je lekker losjes in de hand ligt is het natuurlijk buitengewoon gemakkelijk om 
allerhande voorbeelden te verzinnen van eventueel-waarschijnlijke, zich mogelijk ooit voordoende 
vormen van - wie weet zelfs wel aanzienlijke - schade. Maar wat zijn nu de reële gegevens? 
 Tussen Castricum en Schoorl werd aangifte gedaan van vossecriminaliteit. Vijfhonderd scha-
pen, sier- en gewone hoenders zouden zijn uitgemoord. Dit resulteerde in het bevel tot uitgraven van 
de vosseburchten bij Bakkum, Bergen en Heemskerk en totale executie van de bewoners. Ook van de 
jonkies - dat schorem in spé. Immers, hoeveel vossen je ook elimineert, er blijven er altijd te veel 
over. 
 Nu zou je verwachten dat de gezaghebbende instanties, voordat ze tot herziening van enig 
jachtbeleid overgaan, hun beslissingen funderen op harde feiten. Volgens bovengemeld artikel staat er 
niets op papier over de concrete aantallen vossen, noch van de levende, noch van de gevelde dieren. 
Goed, er is een afschotcijfer genoemd, geldend voor de Noordhollandse kuststrook: eenentwintigdui-
zend zevenenzestig stuks in de achterliggende jaren.  (Welke jaren?? Hoeveel jaren??) 
  In het natuurreservaat Zwanewater werd in 1991 één vos gedood. In 1993 twee. 
Eveneens in 1993 moesten in de boswachterij Schoorl “slechts enkele” vossen het loodje leggen. (Als 
er meer waren gesignaleerd is het niet waarschijnlijk dat die “der jacht ontkomen” waren).  
Een drijfjacht in de Wimmenummerduinen, omstreeks half maart 1993, werd slechts één enkele vos 
noodlottig. Daar waren niet minder dan zesentwintig koene jagers voor nodig. 
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf kreeg in de periode van ± half september 1992 tot half maart 
1994 veertien officiële schadeclaims te behandelen, maar in het geruchtencircuit doen verhalen de 
ronde van “ruim boven de duizend schadegevallen”, voor diezelfde periode van ongeveer anderhalf 
jaar.  
 Lijkt het logisch dat honderdtallen gedupeerden, met recht op een schadeclaim, in stilte lij-
den?   Valt het misschien wel mee met die enorme aantallen vossen?  
Volgens de pers staan er  met betrekking tot het onderwerpelijk terrein nog veel meer gegevens lijn-
recht tegenover elkaar - een treurig  geheel van verdraaiing van feiten dus? Hoe lang moet het nog 
duren eer iedereen alles mag weten over “De Vos, zijn handel en zijn wandel? Gewoon een eerlijk 
beeld dat duidelijk maakt wat je het dier wèl- en wat niet mag aanrekenen?  
Ik heb twee keren meegemaakt dat mensen een dood, aangevreten schaap vonden en vossen de schuld 
gaven. Twee keer ben ik net zo lang aan het doordrammen geweest, tot uitkwam dat: 
1e keer   er een buurman was met twee agressieve bijthonden die weleens uitbraken, 
2e keer   er meermalen een broodmagere zwerfhond in de omgeving was gesignaleerd. (Ja, vakantie-
tijd). 
 Er wordt verschrikkelijk gezeurd over uitpuilende vossepopulaties en gruwelijke slachtingen 
onder onze huislievelingen, cavia’s, sierduifjes, enz. 
Ooit heb ik gehoord of gelezen dat er in tijden van voedselschaarste weinig vossewelpen geboren 
worden. Hoe dat precies zit is me nog vaag, maar een bevlogen jager, met wie ik toevallig in gesprek 
raakte, erkende het als een vaststaand gegeven. De populatie regelt zichzelf dus blijkbaar. Heeft ooit 
iemand een door honger en gebrek getekende, maar overigens gezonde vos gezien, in het wild? Als er 
op één plek werkelijk te veel zijn moet dat tot voedselgebrek en verval van conditie leiden. Slecht 
sluitende kippe- en konijnehokken worden toch niet welwillend steeds opnieuw met hapklare boutjes 
gevuld, om het vossebestand vet en glanzend te houden? Of toch misschien? De jacht is een edel tijd-
verdrijf voor hen die het allemaal begrijpen en er moet natuurlijk wel wat te schieten blijven, naast de 
handtamme fazanten. 



 De kranteartikelen die ik aanhaalde komen uit de Knipselkrant van mei 1994. Intussen is er 
misschien een heleboel veranderd in de Noordhollandse kuststrook. Hoe zou het er nu zijn? Hebben al 
die akelige killers hun trekken thuis gekregen of  -- zijn ze weer eens aan hun trekken gekomen? 

 Micky Haselhoff-Marsman. 



Nummer 2 1995 Onderwerp Schrijver Contact blz af 

Voorblad Tekeningen van Thijsse - als de redactie akkoord is     

Binnenk.voorblad  Mevrouw 

H. 

   

Binnenk.achterblad Is al goed ---------- ---------- -- ja 

Inhoud  Eindred.    

Voorwoord      

Stuurpraat      

Programma Bestuur en eindredactie     

Knipsels Allerhande Pier Groen    

Wilgjes      

Nieuwe leden  Idske/Wim    

NBC  Bertus H.    

Vogelwerkgroep  Harry v.D. Micky   

Plantenwerkgroep Reacties op oproepen Egbert  1 ja 

Insektenwerkgroep  Els?    

Zoogdierenwerkgroep  Frans?    

Werkgroep v.a.r.  Harry Micky   

Paddestoelenwerkgroep  Micky    

Ver. Milieuzorg Jaarverslag? Jan Polman ---------- 4 ja 

Bibliotheeknieuws  Els    

In mijn tuin gezien Pimpelmees/Koolmees To/Mick  1  

Gedichtje Iets over Thijsse en iets over Eibers   1/2 ja 

Waargenomen  Agnès/Mick    

Excursieverslagen, Zuid Afrika Bert Koster  3 -  

interviews, ingekomen  Ronde huis Janus  1  

stukken, in portefeuil-. Houtopstanden Rowan  2 1/2  ja 

le, enz. Schorpioen Els Micky 1 1/2   

 Rivierkreeft Rudi H. Micky 1 1/2  

 Dagvlinders + lijsten Els  2 ja 

 Iets over Thijsse Els Agnès   

 1e Thijssewandeling Wisselse Veen Ep de Haan    

      

      

      

      

      

      

      

Sluiting kopij      

Knippen en plakken      

 



 
 

 

 

 

 
24 april  20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds. Prinszaal. 
   Zeggen, Biezen, Russen, o.l.v. Henk Menke. 
   Materiaal meenemen, graag. 
 8 mei  Avondexcursie Wissel, km.hok 27-43-32. 
   Verzamelen 19.00 uur Superwinkel, Burgerenk, Epe. Leiding Henk. 
15 mei  Avondexcursie. 
   Verzamelen 19.00 uur, Epe, Geerstraat begin Gatherweg. Leiding Egbert de Boer. 
24 mei  Ochtendexcursie ‘t Veen Hattem, o.l.v. Henk. 
   Verzamelen 9.30 uur bij het kerkhof in Hattem. 
29 mei  Avondexcursie, 19.00 uur, Hertenkamp Epe. 
   Km.hok 27-34-42, o.l.v. Egbert de Boer. 
10 juni  Florissante tuin in Dalfsen, 14.00 uur. 
   Nadere gegevens. in algemeen “Programma”. 
12 juni  Avondexcursie, 19.00 uur. Verzamelen op hoek Koekenbergweg/Officiersweg, Epe. 
   Graag fietsen mee. Km.hok 27-33-33, o.l.v. Egbert. 
21 juni  Ochtendexcursie Engelse Werk o.l.v. Elja van Dongen. 
   Verzamelen 9.30 achter Gemeentehuis Heerde. 
26 juni  Avondexcursie 19.00 uur, parkeerstrook Hoofdstraat bij Politiebureau, Epe.  
    Km.hok 27-34-52, o.l.v. Mariet van Gelder. 
 3 juli  Avondexcursie, verzamelen 19.00 uur De Keet, Heerde. 
   Km.hok 27-34-43. o.l.v. Egbert. 
10 juli  Avondexcursie, 17.00 uur, Geerstraat begin Gatherweg Epe. 
   Km.hok 27-54-?  o.l.v. Henk. 
19 juli  Ochtendexcursie Wapenvelderbroek. 
   Verzamelen 9.30 achter Gemeentehuis Heerde, o.l.v. Mariet. 
21 augustus  Avondexcursie Kievitsveld voor vegetatiekundige opname. 
   Verzamelen tweede parkeerplaats, aldaar om 19.00 uur. Leiding Henk. 
30 augustus  Ochtendexcursie Wisselse Veen. Verzamelen 9.30 uur Super, Burgerenk, Epe. 
   Vooral Biezen en Russen. Leiding: Henk. 
11 september  20.00 uur Eper Gemeentewoning. Determineren. Graag materiaal meenemen. 
25 september  20.00 uur Eper Geeentewoning (Ds.Prinszaal). 
30 oktober  20.oo uur Eper Geeentewoning (Ds.Prinszaal). 
27 november  20.00 uur Eper Geeentewoning (Ds.Prinszaal). 
   Voor de laatste drie avonden is moet het programma nog nader bekeken worden. 
    
Voor informatie: Egbert de Boer,   tel. 05788 - 72292; 
   Henk Menke,   tel. 05780 - 13010; 
   Mariet van Gelder,  tel. 05782 - 3024. 

 
zondag  VORCHTER WAARDEN,  excursie o.l.v. Rudi Heideveld en Henk van Gelder. 
 2 april  Hoewel nog wat vroeg in het seizoen verwachten we veel water- en weidevogels te 
zien. 
   Vertrek 07.00 uur Parkeerplaats VVV, Epe. 
    07.20 uur Café De Brug, Hoorn. 
   Einde ca. 11.00 uur bij bovengemeld café. 

Aan onderstaande programma-onderdelen kan ook door 
niet-werkgroepleden en ieder andere geïnteresseerde 
worden deelgenomen. Achter in dit blad staan alle tele-
foonnummers van de contactpersonen. 



woensdag VOGELWERKGROEPAVOND met als onderwerp: HET INVENTARISEREN VAN VOGELS, 
10 mei  door Adrie Hottinga. 
  Met behulp van de Handleiding Sovon Broedvogel Onderzoek, dia’s en praktijkvoor-
  beelden wordt ingegaan op het veldwerk en - ook heel belangrijk - het bureauwerk bij 
  vogelinventarisaties. 
  Voor belangstellenden is een gratis exemplaar van de handleiding beschikbaar. 
   Aanvang 20.00 uur, in de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning. 

zaterdag DAGEXCURSIE WEERRIBBEN, door Henk en Gerard Plat. 
27 mei  Onder leiding van deze geboren en getogen weerribbers en natuurgidsen zullen we 
per   boot dit prachtige, vogelrijke natuurgebied verkennen. 
   Vertrek 06.30 uur Parkeerplaats VVV, Epe. 
    06.40 uur De Keet, Heerde. 

eind sept. KRAANVOGEL EN ROOFVOGEL (ZEEARENDEN) EXCURSIE 
begin okt. naar Müritz See, Rügen en Falsterbo, door Harry van Diepen. 
  Reisduur c. vijf -, resp. negen dagen. 
   Nadere informatie en opgave bij Harry van Diepen. 
 
  

 
Op 9 februari werd het seizoen 1994/95 afgerond met een avondvullend programma (en meer!) in de 
Eper Gemeentewoning. Prachtige dia’s kregen we onder andere te zien. Niet alleen van An Wester-
weel en Janus Crum (leden van de groep), maar ook, voor de derde keer van Leo Knol. Om nooit ge-
noeg van te krijgen!  
De dia’s van Gerard Plat kwamen -op zijn eigen aandringen- niet meer aan bod. Die houden we in 
petto. 
  Als groep hadden we ons in 1993/94 feitelijk geconcentreerd op twee regionen, namelijk 
Motketel/Niersen (ruim gerekend) en omgeving Belvédèreweg tot aan de Renderklippen en het Norel-
bos (Norelholt?) in de nabijheid van de Beukenlaan. We willen deze locaties ook voor het komend 
actieprogramma aanhouden en de data voor de speurtochten zijn: 
 
 zaterdag   2  september   Epe 
 zondag 15 oktober Niersen    
 zaterdag 25 november  Epe 
 zaterdag 16 september Niersen 
 zaterdag 28 oktober Epe  
 zaterdag 9 december  Niersen 
 zaterdag 30 september Epe 
 zondag 12 november Niersen 

 De leden van de werkgroep krijgen aparte convocaties, maar iedereen die een keertje mee wil draaien 
is welkom. Even een telefoontje: 05780 - 21410. 
 Er zit ook nog een voorjaarswandeling in het vat, eventueel samen met een (of meer) van de 
andere werkgroepen.  Bij voldoende deelname willen we  

op zondag 23 april a.s. 
naar de de Motketel, Niersen/Vaassen om op zoek te gaan naar voorjaarspaddestoelen in het algemeen 
en het Mijtertje in het bijzonder. We denken hierbij aan een gecombineerde activiteit met de Insek-
tenwerkgroep, want er zijn in diezelfde omgeving al vaker met succes speurtochten gedaan naar het 
Oranjetipje, de Tau- en Argusvlinder.   
Het is wel strikt noodzakelijk dat men zich te voren opgeeft, omdat de excursie valt of staat met het 
aantal deelnemers. Uiteraard is het prettig als we tijdig weten waar we aan toe zijn, dus zo mogelijk 
niet te lang wachten met opbellen. 
       Bij voorbaat dank,   

Micky Haselhoff-Marsman. 
Tel. 05780 - 21410. 



 
 Dit blad is voor dit onderdeel net iets te vroeg ter perse gegaan; er staan dus geen gegevens in 
over de excursies en data die tijdens de laatste werkgroepavond (30 maart) besproken zijn. 
Wel kan vermeld worden dat we ons een beetje willen toespitsen op “graafbeestjes”, de kleine veroor-
zakers van al die holletjes en zandhoopjes die we tijdens wandelingen op ons pad vinden.  
 Dan is er nog de eventuele excursie samen met de  , waarover U onder 
het hoofdje hiervoor kunt lezen. Omdat voor insekten extra geldt dat het weer toch  wel erg bepalend 
is voor hun - zichtbare - aanwezigheid, is niet gegarandeerd dat dit onderdeel zin heeft.  
 Bent U geïnteresseerd dan is het beslist raadzaam te voren contact op te nemen met: 
   Agnès Herweijer-Smit   05780 - 13703, of. 
   Els Koopmans-Grommé 05780 - 12083. 
   (Dat voorkomt teleurstelling of vruchteloos wachten). 
 

 
april  “POELEN VAN KOK” - KIKKERS/PADDEN/SALAMANDERSEXCURSIE  
       o.l.v. Harry van Diepen. 
  Op een nader te bepalen dag of avond, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
wordt   een bezoek gebracht aan deze gegraven poelen, die zeer rijk zijn aan amfibieën.  
april  BROEDPLAATS RINGSLANGEN - Harry van Diepen. 
  Op een nader te bepalen dag of avond, afhankelijk van de weersomstandigheden, gaan 
  we naar een broedplaats die zeer druk bezocht wordt door Ringslangen. 
donderdag VISSENEXCURSIE o.l.v. Gert JanBlankena. 
11 mei  Wij gaan op zoek naar de Elrits, het Prikje, het Bermpje en de Rivierdonderpad. 
  Aansluitend proberen we in De Grift nog Grondels te zien te krijgen. 
  Het is raadzaam laarzen mee te nemen (eventueel lieslaarzen of een waadbroek) en 
een   schepnet. Wie over deze zaken niet beschikt kan contact met Harry van Diepen opne-
  men; mogelijk heeft hij een oplossing voor dit probleem 
   Verzamelen Epe, Eperweg/Ledderweg  (Verloren Beek). 
   Aanvang  17.00 uur. 
   Einde excursie 20.00 uur. 

 
Reisduur ca. vijf- resp. negen dagen. 



 

 
Eerst enige begrippen vooraf betreffende de voorgeschiedenis van het Wisselse veen: 

 Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien geheten, werd de noordelijke helft van ons land bedekt met 
een laag ijs van vermoedelijk duizenden meters dik, afkomstig van de richting van Scandinavië. Het ijs bereikte 
ons land vanuit een richting tussen Noord en Oost en schoof de diep bevroren bodem voor zich uit, in dikke la-
gen schuivend en brekend meegenomen over de niet bevroren onderlaag. Deze opgestuwde platen werden min of 
meer als dakpannen scheef tegen elkaar gezet. Op deze wijze zijn de Veluwse heuvels ontstaan (en ook de 
Utrechtse heuvelrug en de heuvels in Overijssel). Die heuvels waren hoger (en de rivierdalen dieper) dan nu. 
Aan het eind van die ijstijd smolt het nog aanwezige ijs ter plekke. Het vele smeltwater en een deel van de slap-
pe, opdooiende bodem ging naar het lager gelegen gebied de dalen in (aan onze kant van West naar Oost). 
 In de laatste ijstijd, het Weichselien (begonnen ± 30.000 jaar geleden) herhaalde dat laatste zich gedu-
rende geruime tijd (tot ± 15.000 - 12.000 jaar geleden). Er bevond zich toen geen ijs op de Veluwe; er was hier 
een toendraklimaat. Als het tijdelijk dooi werd in de zomer konden mossen en korstmossen verder groeien. Hier 
en daar groeiden lage bomen en struiken. 
Zo ontstonden de brede, ondiepe dalen die aan onze kant van de Veluwe van West naar Oost afwateren. Dit ge-
beurt haaks op de heuvelrug (de stuwwal) die met een boog van Noord naar Zuid loopt, van Hattem tot Dieren. 
Het Wisselse veen is een van die dalen. Door de gebrekkige afwatering heeft zich hier geleidelijk aan veen ge-
vormd. 

Tot zover enige gegevens over de voorgeschiedenis en nu terug naar de start van de excursie. 
--.-- 

 De wandeling begon bij de Berghoeve over de Boerweg richting Tongerensebeek. Hier ging 
het rechtsaf langs de beek en er werd halt gehouden op de plaats waar - rechts van het pad - het bos 
ophoud en het schrale weiland doorsneden door greppels begint. 
 De bodem van dit terreintje bestaat uit een ongeveer één meter dikke veenlaag, rustend op een 
ondergrond van wit zand. Willem Jonker jr., destijds kampeer- en veeboer op de Berghoeve, deed de 
suggestie het landje te onderhouden en te bewaren als natuurgebied. De Afdeling Epe/Heerde van de 
KNNV begon met dit onderhoud in 1976, daarbij gesteund door een jaarlijkse gemeentelijke subsidie.  
Tot ±  1990 heeft de KNNV dit gebied onderhouden; toen werd het terrein gekocht door het Gelders 
Landschap. Sindsdien is de naam “Landje van Jonker” als vanzelfsprekend gebruikt en het wordt nu 
nog zo genoemd. 
 Het veengebied was vroeger (vorige eeuw  eeuwwisseling) ten eerste te schraal om te laten 
beweiden en ten tweede te onbetrouwbaar drassig voor koeien. Mogelijk hebben op de ”hogere” ge-
deelten schapen gelopen. 
Door de afvoer van water via de eerste gegraven sloten daalde het grondwaterpeil en begon de grond 
in te klinken. Hiermee veranderden ook langzaam de soorten plantengemeenschappen. Moerasvennen 
en drassige heidevelden waren tot ± 1700 - 1800 nog in ruime mate aanwezig. Onbetrouwbaar gebied 
om je in te verplaatsen. 
 In ± 1870 ontdekte men dat er in Epe en omgeving bijzondere planten voorkwamen.  
Als bereikt wordt dat op de gronden, door een blijvende verarming tijdens het beheer, een groot deel 
van de planten (en dieren) terugkomt, dat “recentelijk” vóór de overbemesting aanwezig was, dan is 
een dergelijk beheer alleszins de moeite waard. Verwacht herstel, mogelijk gemaakt door samenwer-
king van eigenaars en beheerders (Gelders Landschap waterschap Oost Veluwe en de gemeente Epe).  
 Sinds 1900 waren er door ontginning, het afplaggen van de hei en het ontstaan van weilanden, 
doorsneden door rechte sloten en greppels, steeds minder oorspronkelijke plantesoorten.  
In de beek naast het pad groeit Sterrekroos; op de oever Dubbelloof, een landvaren met stevige, 
schuin-opgaande wortelstokken en éénmaal geveerde, leerachtige, overhangende en onvruchtbare 
overwinterende bladeren.  De vruchtbare bladeren staan rechtop (tot vijfenzestig centimeter lang). De 
smalle lamel-achtige slippen zijn van juli tot september geheel met twee rijen sporen bedekt  
 Naast het pad dat evenwijdig loopt aan de Tongerense beek (links) zien we rechts, naast het 
Landje van Jonker het waterpeil in het slootje lager liggen dan in de beek. Dit water in het gebied 
rechts is, evenals het beekwater, kwelwater, doch komt plaatselijk omhoog. Het beekwater wordt van-
uit het grote kwelgebied, waar de beek ontstaat (tegen de bosrand) over een beekbodem geleid, die 
voorzien is van een sluitende leemlaag. Door de beek een kleinere helling te geven dan die van het 



omliggende terrein wordt de drie à vier meter hoogteverschil verkregen die nodig is om een molenrad 
te plaatsen. Boven de molen ligt de beek dan tussen twee dijkjes (de stuwwallen) boven maaiveld.  
 Het water bij de bron komt met een constante temperatuur van 8 à 10oC uit de bodem omhoog 
Bijna alle (vanuit de sprengen kunstmatig aangelegde) beken worden in de bovenloop nauwelijks be-
invloed door de regen of droogte. Het water van de bronnen, oorspronkelijk door regen in de stuw-
walheuvels “verdwenen” komt door “kwel” uit lager gelegen grondlagen en doorspoelt allerlei soorten 
grond-samenstellingen. Het verschil in tijd tussen wateraanvoer (regen) en waterafvoer (kwel) kan 
enige jaren zijn. Hieruit blijkt dat de aanvoer voor kwel tamelijk constant kan zijn, ook in droge zo-
mers. 
 Waar ijzer in de grond zit, in de vorm van ijzeroxyde (ferro oxyde FeO2) komt dit, opgelost in 
het water, naar boven en zet aan de lucht om in het niet meer oplosbare ferri oxyde (FeO3). Bacteriën 
spelen hierbij ook een rol, wat te zien is aan een dun, olieachtig filmpje op stilstaand water. Ook is 
hier de oranjeroodachtige roestkleur duidelijk waar te nemen. 
 Het Wisselse veen is “relatienota-gebied”. Dat betekent dat voor een natuurvriendelijk beheer, 
bijv. laat maaien ten behoeve van de weidevogels, de boeren een tegemoetkoming kunnen krijgen.  
 Na het passeren van (helaas) een groot maisstoppelveld ging de wandeling rechtsaf. Via de 
Woesterbergweg werd de Veenweg gekruist en na een paar honderd meter rechtsaf een pad ingeslagen 
met aan de linkerkant de snel stromende Verloren Beek. Dit brede pad was tot voor twee jaar een po-
pulierenlaantje. Deze forse bomen werden gekapt om landschappelijke redenen en om de oorspronke-
lijke vegetatie (o.a. gagel) weer kans te geven te floreren. 
Hierna ging het over de beek linksaf en rechtsaf langs een boerderij. Aan het eind van een pad, dwars 
op het “laantje” gelegen, even voordat de Verloren beek weer gekruist werd,, had vóór de verrijking 
van de bermen (maaisel en hopen planteresten uit de gehekkelde sloot, dat was blijven liggen) een 
plant gebloeid met een prachtige blauw-paarse bloem: het Vetblad (Pinguicula vulgaris), een vlees-
etend plantje. Helaas was dat vijftien jaar geleden, in 1980. 
 Aan het eind van de excursie kregen we uitleg op de plaats waar de Verloren Beek al snel-
stromend over een aangebrachte lage grintcascade naar beneden viel. Hier bij het hek was een prach-
tig uitzicht op het licht golvend kwelgebied. Dit grote voormalige weidegebied was in 1993 tamelijk 
schraal gemaakt door de bovenlaag weg te nemen. Hoewel de beek snelstromend is, lag in de grote 
plas het opkomende water schijnbaar stil.  
 Er was veel belangstelling, ook van enige agrariërs. Totaal eenendertig mensen. 

Het was mijns inziens een nuttige en kennisverrijkende excursie. Hartelijk dank, Henk. 
Ep de Haan. 



 

 
24 april  20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds. Prinszaal. 
   Zeggen, Biezen, Russen, o.l.v. Henk Menke. 
   Materiaal meenemen, graag. 
 8 mei  Avondexcursie Wissel, km.hok 27-43-32. 
   Verzamelen 19.00 uur Superwinkel, Burgerenk, Epe. Leiding Henk. 
15 mei  Avondexcursie. 
   Verzamelen 19.00 uur, Epe, Geerstraat begin Gatherweg. Leiding Egbert de Boer. 
24 mei  Ochtendexcursie ‘t Veen Hattem, o.l.v. Henk. 
   Verzamelen 9.30 uur bij het kerkhof in Hattem. 
29 mei  Avondexcursie, 19.00 uur, Hertenkamp Epe. 
   Km.hok 27-34-42, o.l.v. Egbert de Boer. 
10 juni  Florissante tuin in Dalfsen, 14.00 uur. 
   Nadere gegevens. in algemeen “Programma”. 
12 juni  Avondexcursie, 19.00 uur. Verzamelen op hoek Koekenbergweg/Officiersweg, Epe. 
   Graag fietsen mee. Km.hok 27-33-33, o.l.v. Egbert. 
21 juni  Ochtendexcursie Engelse Werk o.l.v. Elja van Dongen. 
   Verzamelen 9.30 achter Gemeentehuis Heerde. 
26 juni  Avondexcursie 19.00 uur, parkeerstrook Hoofdstraat bij Politiebureau, Epe.  
    Km.hok 27-34-52, o.l.v. Mariet van Gelder. 
 3 juli  Avondexcursie, verzamelen 19.00 uur De Keet, Heerde. 
   Km.hok 27-34-43. o.l.v. Egbert. 
10 juli  Avondexcursie, 17.00 uur, Geerstraat begin Gatherweg Epe. 
   Km.hok 27-54-?  o.l.v. Henk. 
19 juli  Ochtendexcursie Wapenvelderbroek. 
   Verzamelen 9.30 achter Gemeentehuis Heerde, o.l.v. Mariet. 
21 augustus  Avondexcursie Kievitsveld voor vegetatiekundige opname. 
   Verzamelen tweede parkeerplaats, aldaar om 19.00 uur. Leiding Henk. 
30 augustus  Ochtendexcursie Wisselse Veen. Verzamelen 9.30 uur Super, Burgerenk, Epe. 
   Vooral Biezen en Russen. Leiding: Henk. 
11 september  20.00 uur Eper Gemeentewoning. Determineren. Graag materiaal meenemen. 
25 september  20.00 uur Eper Geeentewoning (Ds.Prinszaal). 
30 oktober  20.oo uur Eper Geeentewoning (Ds.Prinszaal). 
27 november  20.00 uur Eper Geeentewoning (Ds.Prinszaal). 
   Voor de laatste drie avonden is moet het programma nog nader bekeken worden. 
    
Voor informatie: Egbert de Boer,   tel. 05788 - 72292; 
   Henk Menke,   tel. 05780 - 13010; 
   Mariet van Gelder,  tel. 05782 - 3024. 

  

 
Op 9 februari werd het seizoen 1994/95 afgerond met een avondvullend programma (en meer!) in de 
Eper Gemeentewoning. Prachtige dia’s kregen we onder andere te zien. Niet alleen van An Wester-
weel en Janus Crum (leden van de groep), maar ook, voor de derde keer van Leo Knol. Om nooit ge-
noeg van te krijgen! De dia’s van Gerard Plat kwamen - op zijn eigen aandringen - niet meer aan bod. 
Die houden we in petto. 
  Als groep hadden we ons in 1993/94 feitelijk geconcentreerd op twee regionen, namelijk 
Motketel/Niersen (ruim gerekend) en omgeving Belvédèreweg tot aan de Renderklippen en het Norel-
bos (Norelholt?) in de nabijheid van de Beukenlaan. We willen deze locaties ook voor het komend 
actieprogramma aanhouden en de data voor de speurtochten zijn: 
 zaterdag   2  september   Epe 



 zondag 15 oktober Niersen    
 zaterdag 25 november  Epe 
 zaterdag 16 september Niersen 
 zaterdag 28 oktober Epe  
 zaterdag 9 december  Niersen 
 zaterdag 30 september Epe 
 zondag 12 november Niersen 
  De leden van de werkgroep krijgen aparte convocaties, maar iedereen die een keertje mee wil 
draaien is welkom. Even een telefoontje: 05780 21410. 
 Er zit ook nog een voorjaarszoektochtje in het vat, eventueel samen met een (of meer) van de 
andere werkgroepen.  Bij voldoende deelname willen we  

op zondag 23 april a.s. 
naar de de Motketel, Nierssen/Vaassen om op zoek te gaan naar voorjaarspaddestoelen in het alge-
meen en het Mijtertje in het bijzonder. We denken hierbij aan een gecombineerde activiteit met de 
Insektenwerkgroep, want er zijn in diezelfde omgeving al vaker met succes speurtochten gedaan naar 
het Oranjetipje, de Tau- en Argusvlinder. 
 Het is wel strikt noodzakelijk dat men zich te voren opgeeft, omdat de excursie valt of staat 
met het aantal deelnemers. Uiteraard is het prettig als we tijdig te voren weten waar we aan toe zijn. 

 
Micky Haselhoff-Marsman. 

 
zondag  VORCHTER WAARDEN,  excursie o.l.v. Rudi Heideveld en Henk van Gelder. 
 2 april  Hoewel nog wat vroeg in het seizoen verwachten we veel water- en weidevogels te 
zien. 
   Vertrek 07.00 uur Parkeerplaats VVV, Epe. 
    07.20 uur Café De Brug, Hoorn. 
   Einde ca. 11.00 uur bij bovengemeld café. 

woensdag VOGELWERKGROEPAVOND met als onderwerp: HET INVENTARISEREN VAN VOGELS, 
10 mei  door Adrie Hottinga. 
  Met behulp van de Handleiding Sovon Broedvogel Onderzoek, dia’s en praktijkvoor-
  beelden wordt ingegaan op het veldwerk en - ook heel belangrijk - het bureauwerk bij 
  vogelinventarisaties. 
  Voor belangstellenden is een gratis exemplaar van de handleiding beschibaar. 
   Aanvang 20.00 uur, in de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning. 

zaterdag DAGEXCURSIE WEERRIBBEN, door Henk en Gerard Plat. 
27 mei  Onder leiding van deze geboren en getogenweerribbers en natuurgidsen zullen we per 
  boot dit prachtige, vogelrijke natuurgebied verkennen. 
   Vertrek 06.30 uur Parkeerplaats VVV, Epe. 
    06.40 uur De Keet, Heerde. 

eind sept. KRAANVOGEL EN ROOFVOGEL (ZEEARENDEN) EXCURSIE 
begin okt. naar Müritz See, Rügen en Falsterbo, door Harry van Diepen. 
  Reisduur c. vijf -, resp. negen dagen. 
   Nadere informatie en opgave bij Harry van Diepen. 
  
 



 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen, zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor ver-
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AHS=Agnès Herweijer-Smit; AJB=A.J.Bakhuis; BHi=Bertus Hilberink; BK=Bert Koster; 
EdB=Egbert de Boer; EH=Els Hendriks; EKG=Els Koopmans-Grommé; GV=G.A. van Vemde (Plantsoenen-
dienst); HvG=Henk van Gelder; HJ=Hilary Jellema; LW=Louk Witkamp; MvG=Mariet van Gelder; 
MHM=Micky Haselhoff-Marsman; RK=Rowan Koster; SRG=Susan Remmelt-Geerlings; TD=Truus Deeren-
berg; TL=Trudy Looman; WvdB=Wim van den Berg. 
Verder de familie Brummelkamp uit Vaassen, de Heer Koetsier, Wanda Koopmans, MevrouwVan Pijkeren. 
VOGELS 

Aalscholver 
23/02 1 ex. rondvliegend boven Wijerd,  We-
num.EdB. 
Appelvink 
28/02 1 ex. roepend hoog in berk, centrum Epe. 
 EKG. 
01/03 In tuin op voerplank (zonnepitten) EKG. 
03/03 Op voerplank in tuin. AHS. 
13/03 1 ex. Fliphul, Hattem. WvdB.  
14/03 In tuin Van Walsemlaan, Epe. TD. 
Boomkruiper 
05/02 2 exx., tuin Monutastichting, Dorpsstraat, 
 Vaassen. BHi.  
Boomleeuwerik 
10/03 Zingend op de hei. Dellen, Epe. EKG. 
Bosuil  
31/01 1 ex. Dellen, Epe/Heerde. WvdB.  
12/03 Regelmatig ‘s nachts roepend, soms voor- 
 soms achtertuin, Belvédèreweg Epe. MHM.  
Brandgans 
07/03 1 ex. IJssel - Vorchten. AE. 
09/02 1 ex. weiland tussen Vaassenseweg en
 Mijntjes, Terwolde. RK. 
Brilduiker 
04/03 1 o en 5 o  langs IJssel bij Terwolde. EdB. 
17/01 Groepje op ondergelopen land ten oosten van 
 Apeldoorns Kanaal nabij Veluwse Wetering, 
 Hattem. RK.  
Bruine kiekendief 
19/03 1 ad. o  ASK. ‘t Harde. WvdB.  
Buizerd 
1994 
10/12  Op paal langs de weg "Waterland", Wete- 
 ringdijk, Vaassen.  PB.  
04/01 1 ex. op "Waterland", Weteringdijk, Vaas
 sen. T/m 5maart steeds geregeld waargeno-
 men op en rond “Waterland”,  soms 1 ex. 
 soms 2 exx. PB.  
 
 
 

24/01 Op lijsterachtige wijze naar wormen trappe-
 end. Tongerenseweg t.h.v. Kolthoven, Epe. 
 RK.  
Dodaars 
07/01 16 exx. Bottenstrank, Wapenveld.  WvdB.  
17/01 Grote Wetering t.h.v. Vorchten. RK. 
17/01 Enkele exx. Zwarte Kolk, Wapenveld. RK.  
Geelgors 
04/02 Groepje. Zuidwesthoek Wisselse Veen, Epe. 
 RK.               
Glanskop 
1994  
29/11 8 exx. Eikelkamp Epe. EKG. 
07/01 e.v. Parkje achter Knibbelakker, Epe. SRG. 
Goudvink 
03/01  o  ex. Begin Korrenbergweg, Tongeren, 
 Epe.RK.  
09/01 e.v. Paartje in parkje achter Knibbelakker, 
 Epe. SRG. 
13/02 Paartje in tuin Epe. AHS. 
Grauwe gans 
09/02 Flinke groep. Weilanden tussen Vaassense
 wegen Mijntjes, Terwolde. RK. 
Groene specht 
28/01 Rauwenhoffweg, Tongeren, Epe. RK.  
05/02 Parkje t.o. appartementencomplex “Jonkers-
 hof”, Vaassen. BHi. 
13/02 Plekweverweg/Lannoyweg, Epe. LW. 
13/02 Weitje Duisterestraat Epe. AHS. 
20/02 1 ex. Heerder sprengen, Heerde. WvdB.  
27/02 “Lachend”. Rauwenhoffweg Tongeren, Epe. 
 RK. 
12/03 Tuin Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
12/03 Pelzerkamp, Epe. EKG. 
Groenling 
08/01 Vele op "Waterland", Weteringdijk, Vaassen
 Deze winter voor het eerst 7 à 8 exx. voort
 durend op het terrein. Zomerbroedpaar met 
 kroost? PB. 
16-17- Elke keer een flinke groep op "Waterland", 
18/01 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
(Vervolg Groenling) 

 



29/01 Opnieuw vele exx. op "Waterland", Wete
 ringdijk, Vaassen.  PB.  
03/03 Paartje op pinda’s. Lagestraat, Wapenveld. 
 AE. 
Grote bonte specht 
02/01 1 ex. "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  
 T/m 18 febr. regelmatig waargenomen. PB.  
01/03 Woesterbergweg, Schaveren, Epe. In dezelf
 de boom een Kleine bonte specht. RK. 
Grote gele kwikstaart 
05/01 1 ex. Zwarte Kolk, Wapenveld. WvdB.  
28/01 1 ex. Epe centrum. WvdB.  
Grote lijster 
31/01 Zingend. Tongerenseweg t.h.v. Kolthoven, 
 Epe. RK.  
02/02 Eerste zang in dorp Epe. EKG. 
06/02 Zingt in de wei op "Waterland", Wetering- 
 dijk, Vaassen. PB. 
10/02 idem. PB.   
15/02 Zang. Lagestraat, Wapenveld. AE.  
08/03 Zang. Nog niet eerder gesignaleerd in onze 
 tuin. Belvédèreweg, Epe.  MHM. 
Grote zaagbek 
17/01 3 exx. 2 o en 1 o. Apeldoorns Kanaal, 
 Markluiden. RK.  
17/01 Enkele exx. Groote Wetering zuidelijk van 
 gemaal “Pouwel Bakhuis”, Wapenveld. RK.  
 Enige exx. Zwarte Kolk, Wapenveld. RK.  
28/01 2 o en 3 o, Kievitsveld, Emst. EdB. 
30/01 12 exx., recreatieplas Kievitsveld, Emst.BHi. 
02/02 3 o exx. Kanaal bij Zuuk. Wanda Koop
 mans. 
03/02 Enkele paartjes. Emstergat, Emst. RK.  
09/02 3 o +2 o  exx. In water oostkant sluisje bij  
 Wapenveld. SRG.  
18/02 2 o o  in het Kanaal, Wapenveld. AE.  
19/02 1 ex. o Vlasveld, Vaassen. BK.  
19/02 3 o exx. Apeldoorns Kanaal, Zuuk, Epe. BK.  
22/02 2 o en 1 o  in het Kanaal bij Hoorn /Heerde. 
 AE.  
01/03 Groepje. Vlasveld, Vaassen. RK.. 
03/03 1 ex. o Apeldoorns Kanaal, Oene. LW. 
Grutto 
24/02 Groepje, uiterwaarden IJssel t.h.v. “Melk-
 leen”, Terwolde. RK.  
04/03 3 exx. in uiterwaard bij Welsum. EdB. 
07/03 26 exx. ondergelopen weiland langs IJssel, 
 Vorchten. AE. 
Havik 
28/01 o Oostravenweg, Wissel, Epe. BK. en RK.  
04/02 Elburgerweg nabij eettentje, Heerde. RK.  
27/02 “Kekkerend”. Polberg, Wapenveld. AE.  
13/03 o + o   Tot 22 mrt (datum opgave waarne
 ming) geregeld gezien. Bosperceel bij Plui
 zenmeer, Heerde. LW.   
Houtsnip 
1994   
28/12 Renderklippen nabij Schaapskooi,  
 Heerde. HvG. 
04/01 1 ex. Gortel. WvdB.  
22/01 1 ex. Boshoven, Heerde. WvdB.  
25/01 Polberg, Wapenveld. 1 ex. WvdB.  

Kauw 
09/02 Slaapvluchten van honderden exx. (+ enkele 
 Roeken?). Omg. Schobbertsweg/Emstergat, 
 Emst.RK.  
Keep 
09/01 Op voer; tuin Epe. EKG.  
28/02 1 ex. Zandweg, Heerde. WvdB.  
Kievit 
09/02 Twee eerste exx. rondvliegend tussen Vaas
 sen en Apeldoorn. EdB. 
Klapekster 
09/01  1 ex. Dellen Epe/Heerde. WvdB  
09/01 1 ex. Greveld, Gortel. WvdB  
22/01 1 ex. Oldebroekerheide,’ t Harde. WvdB.  
05/02 1 ex. Oldebroekerheide. WvdB.  
09/02 1 ex. Welna, Epe WvdB. 
10/02 1 ex. Greveld, Gortel. WvdB.  
10/03 1 ex., Hendrik Mouwen. WvdB.  
12/03 2 exx. ASK. ‘t Harde. WvdB. 
13/03 2 exx. Welna, Epe. WvdB.  
Kleine bonte specht 
01/03 o Woesterbergweg, Schaveren, Epe en in de
 zelfde boom een Grote bonte specht. RK.  
Kleine zwaan 
03/01 ?? Mogelijk Wilde zwanen. Grote groep 
 overkant IJssel achter Zwarte Kolk, Wapen-
 veld. AE.  
05/01 670 exx. Hoenwaard, Hattem. WvdB.  
07/01 850 exx. Herxen, (bij Windesheim). WvdB.  
17/01 Grote groep op ondergelopen land ten oosten  
 van Apeldoorns Kanaal, nabij Veluwse We
 tering, Hattem. RK.  
17/01 Enige exx. Hoenwaard nabij centrum Hat-
 tem.RK.  
18/01 17 exx. vliegen roepend over het huis, Wa-
 penveld. AE.  
Kolgans 
07/03 Een paar honderd exx. IJssel, Vorchten. AE.. 
Koperwiek 
1994 
31/12 Vele, in de Peppels, "Waterland", Wete- 
 ringdijk, Vaassen. PB.  
Kraanvogel 
11/03 ±  45 exx. boven Pluizenmeer, Heerde. HJ. 
 (zie artikeltje van HJ. in dit blad). 
Kramsvogel 
1994 
31/12 Vele, in de Peppels, "Waterland", Wete- 
 ringdijk, Vaassen.  PB.  
Kruisbek 
25/01 5 exx. Polberg, Wapenveld. WvdB.   
14/02 2 exx. Welna., Epe. WvdB.  
0103 1 ex. Pasopweg, Nunspeet. WvdB.  
07/03 1 ex. Welna, Epe. WvdB.  
11/03 1 ex. Doornspijkerheide, Doornspijk. WvdB.  
Kuifmees 
22/02 In tuin Heerde. MvG. 
Leeuwerik 
19/02 Gortelse hei, Epe. BHi.. 
Mandarijneend 
04/01  82 exx. Horsthoek, WvdB.  



06/01 103 exx. Horsthoek, WvdB.  
03/03 Paartje in Apeldoorns Kanaal bij Emst. EdB.  
Middelste bonte specht 
1994  
02/12 Zeer waarschijnlijke waarneming. 
 2 exx. De Groene Zee, Epe. EKG. 
Nonnetje 
17/01 Enkele exx. Zwarte kolk, Wapenveld. RK.  
Nijlgans 
1994 
13/12 2 exx. in poel "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen.  PB. 
03/01 ± 50 exx. op hoog gedeelte langs de IJssel, 
 Vorchten. AE.  
09/02 2 exx. bij poel, "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen.  PB.  
07/03 40 exx. IJssel, Vorchten. AE. 
Putter 
1994  
nov/dec. Geregeld 4 exx. in Vegtelarijpark Epe. GV. 
28/01 1 ex. op Kaardebol in tuin Vegtelarij, Epe. 
 GV. 
28/01 1 ex. Bongerdplein Epe, op Kaardebol. EKG 
24/02 5 exx. Stationsweg, Emst. RK.  
Raaf 
03/01 Overvliegend. Oostravenweg, Wissel, Epe. 
 RK. 
03/01 2 exx. baltsgedrag vertonend, begin Korren-
 bergweg. Epe. RK. 
13/01 Baltsgeluiden producerend. Tepelbergweg, 
 Tongeren, Epe. RK.  
21/01 circa 25 exx. Bleven op de grond zitten. 
 Noord-westhoek Gortelse Heide, Epe. RK. 
10/02 46 exx. Greveld, Gortel. WvdB.  
18/02 2 exx. heide v. Welna, Tongeren, Epe. RK.  
18/02 10 exx. Het Greveld, noordwest hoek Gortel-
 se heide, Gortel. RK. 
26/02 1 ex. nabij Waskolk, Nunspeet. RK. 
26/02 Enkele exx. Buys Ballotweg, Landgoed Wel-
 na, Tongeren, Epe. RK.. 
03/03 1 ex. vliegt en roept boven Maasbos, Wapen- 
 veld. AE.  
07/03 idem, idem, idem. AE.  
 Van Raven zijn in 1995 tot op heden  broed-
 paren bekend op de locaties: 
 1 Welna, Epe. 
 1 Oldebroekerheide, ‘t Harde. 
 1 Doornspijkerheide, Doornspijk. 
 1 Gortel. 
 1 Bosw. Nunspeet.  
 Alle waarnemingen van Wim van den Berg. 
Ringmus 
winter Meestal 6 exx. op de pinda’s in tuin Lage-
94/95 straat,Wapenveld. AE. 
winter 10 exx. geregeld aanwezig in tuin Pelzer- 
94/95,  park Epe. AHS. 
Roek 
winter Grote groep. Vaak met Kauwen in weiland 
94/95  voor ons huis, Lagestraat, Wapenveld. AE.  
Roodborsttapuit 
11/03 o Renderklippen/Schaapskooi, Heerde. HJ. 

12/03 o Renderklippen Epe. Waarschijnlijk was 
 het o ook in de buurt. Niet zeker. LW. 
Scholekster 
04/03 Tientallen langs IJssel bij Welsum. EdB. 
07/03 Veel exx. IJssel, Vorchten. AE. 
Slechtvalk 
04/01 1 ex. Gortel. Trekker ri. Zuid.  WvdB  
07/01  1 ex. onv. o  Harculo, Zwolle. WvdB.  
Sperwer 
1994 
13/12 1 ex. op de weg, "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen.  PB.  
23/12 idem jagend op het terrein. PB.  
09/01 Jagend op mussen en duiven, "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. Sindsdien t/m 4 maart
 regelmatig waargenomen.  PB. 
12/01 Over Dorpsstraat schietend, Vaassen. RK.  
11/02 o  Slaat Koolmees in tuin Pelzerpark Epe. 
 AHS.  
13/02 Boskampweg, Epe. RK.  
25/02 Komt regelmatig langs; slaat nu Merel naast 
 kippenhok. Kippen rustig! Maaltijd duurt 
 anderhalf uur. Lagestraat, Wapenveld. AE.  
Spreeuw 
24/02 Grote massa’s, elke dag in Wezep t.h.v. Zui-
 derzeestraatweg.  Mevrouw Van Pijkeren. 
Staartmees 
11/01 e.a. Parkje achter Knibbelakker, Epe. SRG. 
17/01 Groepje van ± 8 exx. op "Waterland", Wete- 
 ringdijk, Vaassen. PB.  
Steenuil 
1994 
10/12 In de schemer op erf "Waterland", Wetering- 
 dijk, Vaassen. PB. 
19/03 Broedpaartje in Wissel, Epe. AHS.  
Sijsje 
februari Veel exx. in dorp Epe. EKG. 
15/02 tot zeker 1 maart, steeds veel exx. volop zin- 
 gend om het huis, Epe. EKG. 
24/02 2 oo op de pinda’s. Lagestraat, Wapen-
 veld.AE. 
01/03 In voederhuisje op terras tuin Vaassen.  
 Onder het huisje een Roodborstje, geduldig 
 wachtend op de kruimeltjes. BHi.. 
10/03 Meer dan 20 exx. in en om de vijver.  
 Eindelijk ook in onze tuin!  MHM. 
Tjiftjaf 
20/03 Gehoord in het Norelbos, Epe. LW. 
22/03 Gehoord tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Torenvalk 
02/02  Wisselse Veen. EKG. 
 
Turkse tortel 
08/01 Vele op "Waterland", Weteringdijk, Vaas
 sen. PB. 
Veldleeuwerik 
16/01 10 exx. Dijkhuizer Enk, Epe. RK.  
Velduil 
04/03 1 ex. Oldebroekerheide, ‘t Harde. WvdB.  
Waterpieper 
07/01 13 exx. Hoenwaard, Hattem. WvdB.  
Wilde zwaan 



03/01 ?? Mogelijk Kleine zwanen. Grote groep 
 overkant IJssel achter Zwarte Kolk, Wapen-
 veld. AE.  
17/01 Enige exx. Hoenwaard, bij centrum Hat-
 tem.RK.  
Winterkoninkje 
25/02 e.v. bouwt nest tegen de muur in tuin Knib-
 belakker, Epe. SRG. 
Wintertaling 
17/01 Enige exx. Hoenwaard bij centrum Hattem. 
 RK.  
Witte kwikstaart 
07/01 1 ex. Hoenwaard, Hattem. WvdB.  
17/01 Enige exx. Hoenwaard bij centrum Hat-
 tem. RK.  
Witkopstaartmees 
12/03 1 ex. rand ASK, ‘t Harde. WvdB.  
Witvleugelstern 
02/01 Heerderstrand. Koetsier + WvdB. 
Wulp 
03/01 ± 60 exx. langs de IJssel (Marle). AE.  
26/01 Uiterwaarden tussen Veessen en Wapenveld.  
 Groep van 20 à 30 exx. SRG. 
11/02 1 ex. in wei op "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
20/02 3 exx. in de wei op "Waterland", Wetering-
 dijk, Vaassen. PB.  
24/02 2 exx. eventjes ‘jodelend’. Middendijk iets 
 ten noorden van Nijbroek. RK.  
28/02 1 ex. roepend in de wei op  Waterland" We-
 teringdijk, Vaassen.  PB.  
IJsgors  
03/01 1 ex. Welna, Epe. WvdB  
IJsvogel 
jan/feb.  Regelmatig 1 ex. Apeldoorns Kanaal t.h.v. 
  Venz, Emst. EdB. 
12/01 1 ex. IJsseldijk, Veessen. AJB. 
20/01 Vermoedelijk hetzelfde dier; heeft zichdood- 
 gevlogen tegen het raam. AJB. 
07/02 Dorpsche beek, Rauwenhoffweg, Epe. RK 
27/02 1 ex. Kooiweg, Heerde. WvdB.  
13/03 1 ex. Bonenburg, Heerde, WvdB.  
Zwarte mees 
25/02 Zang. Zwolse Bos,Wapenveld. AE.  
Zwarte specht 
28/01 Vak 11 Zwolse Bos, Wapenveld. Roe-
 pend.AE.  
25/02 idem.  nu ook gezien. AE.  
26/02 Weg overvliegend,  bij ‘t  Soerel, Epe. RK 
04/03 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Zwarte zwaan 
17/01 Enige exx. Hoenwaard, nabij centrum Hat- 
 tem. RK.  
 
Zwartkop 
05/03 Volop zingend. In winter niet gezien. MHM.  

ZOOGDIEREN 
Eekhoorn 

1994 
08/12 Op voer in dorp Epe. EKG. 
08/02 Op voer in dorp Epe. EKG. 
Bisamrat  
27/03 Stak ‘s avonds Emmastraat/Epe over, zeer op 
  z’n gemak. Verdween richting water. EKG. 

PADDESTOELEN 
Beurszwam Volvariëlla speciosa 
1994 
11/12 2 exx. Emmastraat Epe. EKG. 
Slijmzwamsoort, vermoedelijk Stemonitis ferru- 
   ginea (of S. herbatica). 
1994 
29/11 Op dood eikeblad. MvG. det. EKG. 
 
INSEKTEN 
Aardhommel  Bombus terrestris 
14/02 Koningin, bij crocusje tuin Epe. EKG. 
10/03 idem EKG. 
10/03 Koningin , Hoge Weerd, Epe. MHM. 
11/03 Koningin in tuin Epe. EKG.    
11/03 2 x koningin in en om crocusjes.De Leegte, 
 Epe. MHM. 
Galmug Contarinia corylina 
28/01 Op hazelaarkatjes. Verscheidene o  katjes 
 aangetast. Pastoor Somstraat Epe. EKG.  
GewoneWesp  Vespula vulgaris 
09/03 Tuin Belvédèreweg  Epe. MHM. 
Honingbij  Apis mellifera 
05/02 Op/in Sneeuwklokjes! Lagestraat, Wapen-
 veld.AE.  
12/02 2 exx. eerste maal, op Sneeuwklokje tuin 
 Epe. EKG. 
20/02 Eerste ex. Tuin Epe. EKG. 
12/03 1 ex. Tuin Kanaaldijk, Wapenveld. TL. 
13/03 2 exx. tuin Epe. AHS. 
23/03 Over Belvédèreweg, Epe, fladderend. MHM.    
 
VLINDERS 
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
20/02  Eerste ex. Tuin Epe. Els Koopmans-Grommé. 
12/03 1 ex. Tuin Kanaaldijk, Wapenveld. TL. 
13/03 2 exx. tuin Epe. AHS. 
23/03 1ex. fladderend over Belvédèreweg Epe. 
MHM. 
Dagpauwoog Inachis io 
14/02  Pelzerpark, Epe, in woonhuis. Had daar ver- 
 moedelijk de winter doorgebracht.  AHS. 
21/02 In woonhuis, Epe. (zie hiervoor). Hr. Lin-
 denhovius. 
22/02 Heerde,.in woonhuis (zie boven). 
 Ivar van Borrendam. 
13/03 Tuin Kanaaldijk, Wapenveld. TL. 
 
(vervolg VLINDERS) 
 

Kleine vos  Aglais urticae 
12/03 1 ex. tuin Kanaaldijk, Wapenveld. TL. 

13/03 1 ex. tuin Hattemerbroek.  Me-
vrouw Van ‘t Einde. 



 .13/03 1 ex. tuin Epe. Els Koopmans-
 Grommé. 
23/03 1 ex. in tuin Epe. MF. 
Muntuiltje  Pyrausta aurata 
jan/feb. Overwinterend in huiskamer Z.W. Epe. 
 PLANTEN  
Speenkruid  Ficaria verna 

14/02 Eerste bloempje open. Tuin Epe. EKG. 
Vogelmelk  Ornithogalum unbellatum 
25/02  Zeer veel exx. in weiland aan de 
  Zuukerenkweg. Worden waar-
  schijnlijk gemaaid vóór ze in 
  bloei komen. (Voor mij nieuwe 
  vindplaats).  EKG. 

 SRG. 
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