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VOORWOORD 
 Ondanks de vroege vorstinval zijn we bij het verschijnen van dit blad toch al weer een lekker 
stukje gevorderd op onze weg naar het voorjaar.  
Een voorjaar zonder plantenruilhandel dit keer, en voor het geval iemand ons daarop had willen wijzen 
zeggen we maar meteen dat dit geen vergissing maar opzet is. We verzetten het planten/stekken/zaden-
ruilen bijwijze van proef en verandering naar de herfst. Er zijn mensen - heb ik me laten vertellen - die in 
dat jaargetij hun tuin helemaal niet schonen, maar er zullen een heleboel zijn voor wie dat juist heel ge-
woon is. Voor hen is het misschien nog wel zo comfortabel als er een plantenaanbod in het najaar komt.  
Te zijner tijd graag Uw mening. 
 U zult nog iets vreemds aantreffen in dit blad: een dwarsligger onder de pagina’s. Als u die nader 
bekijkt zal de bedoeling U duidelijk zijn. En U kunt hem eruit knippen zonder het blad echt te krenken. 



“ WOUDHUIS“ -paddestoelen 
(excursie van 29 oktober 1995) 

 In een herfst zo droog en (relatief) warm als die van 1995 hoor je van alle kanten dat het toch 
maar niets is met de paddestoelen - nauwelijks wat te vinden.  
Ik heb er nog maar zo weinig kaas van gegeten dat ik het eigenlijk wel vond meevallen. Er waren altijd 
meer paddestoelen dan ik plaatsen kon en als je daar maar lang genoeg mee blijft tobben, krijg je mis-
schien een vertekend beeld van de werkelijke hoeveelheid.  
Heel opvallend was, dat er in “mijn gebiedje”, rond de Belvédèreweg in Epe, totaal andere paddestoel-
soorten opkwamen dan in de voorgaande jaren, terwijl weer andere zich nauwelijks- of helemaal niet 
vertoonden. Of die verschillen zich overal voordeden heb ik niet kunnen achterhalen. Echte mycologen 
die ik ernaar vroeg zeiden simpel: “Natuurlijk is het nou anders; er is toch niks!” 
 En met die uitspraak als uitgangspunt moet ik verslag leggen over de laatste “officiele” afdelings-
paddestoel-excursie van1995. Naar het Woudhuis bij Apeldoorn, onder leiding van Ruud Knol. 
 Juist vanwege de algemeen erkende zwam-malaise voorzagen we dat de opkomst pover zou zijn 
en dat is iets waar je een excursieleider niet graag mee confronteert. Doorgevoerde hobbyisten hebben 
per definitie te weinig tijd en als ze daar dan een stuk van inleveren terwille van bijna niemand is dat op 
z’n zachtst gezegd héel vervelend.  

Tot onze vreugde was de opkomst boven verwachting: zesentwintig zie-
len! 
En het aantal op naam gebrachte paddestoelen van die ochtend was ook zo 
gek nog niet: vijfenvijftig. In werkelijkheid moeten het er zelfs meer ge-
weest zijn, want in zo’n grote groep worden ook vondsten gedaan die aan 
de “notulist” voorbij gaan. 
Een bijzondere verrassing was de aanwezigheid van de Goudvinkzwam, 
een prachtige zalmkleurige paddestoel die hoort tot de bundelzwammen.  
De mooie kleur komt extra tot zijn recht, als je het befaamde spiegeltje - 
dat tot de standaarduitrusting van de paddestoelmens hoort - onder de hoed 
houdt. Een heel teer, heel warm licht valt er dan op.  
Het zou best een eigenschap van alle bundelzwammen kunnen zijn, die 
lichtdoorlatendheid, bedenk ik nu. De dikke trossen Goudvliesbundel-
zwammen die vaak hoog in de bomen groeien zijn ook zo mooi als je er 

van onderen tegenaan kijkt, vooral tegen een lichte hemel. 
 Het enige wat de stemming een beetje besmeurde was de hoeveelheid hondepoep in het bos, al 
moet toegegeven worden dat de schimmelontwikkeling erop hier en daar ook best mooi was.  
Er werd ook nog even gesuggereerd dat de ondefinieerbare substantie waarop een heel mooi bundeltje 
Pels-inktzwammen prijkte hondepoep was. Gelukkig was dat niet zo; deze paddestoeltjes groeien op 
lekker schone paardemest. 
 We zagen bijzonder mooie Spekzwoerdzwammen ook weer met prachtig zalmroze kleurnuances, 
en 
we liepen door een ex-laantje, dat wil zeggen dat de bomen aan weerszijden waren omgehaald. De stob-
ben waren er bevolkt door massa’s Doolhofzwammen, waarvan er één helder lila overtogen was, schitte-
rend!  Meniezwammetjes, helemaal door de droogte uitgebleekt waren vergezeld van hun soortgenoten in 
“per-fecte vorm”, de helderrode miniatuur-framboosjes, die aanduidden dat de zwammetjes aan het spo-
ruleren waren. Sporen vormen, dus. Je ziet ze licht over het hoofd, maar als je erop let blijken ze hele-
maal niet zeldzaam, en door een loep gezien  zijn ze prachtig.   
 Tot slot van dit verslagje wil ik nog drie vondsten vermelden en wel: van de Zandpadvezelkop 
(hoofdzakelijk omdat ik dat weer zo’n opzienbarend lelijke naam vind), van een puntgaaf Klein stink-
zwammetje (nog niet eerder in die omgeving gezien door Ruud Knol, die er toch heel wat voetstappen 

 



heeft liggen) en van een Melkvuurzwam (die als bijzonderheid heeft dat hij altijd het gezelschap van een 
Hazelaar kiest). Ook deze laatste waarneming was een eerste voor dit gebied. 
 De tijd ging sneller dan wij: we moesten het laatste gedeelte van de wandeling helaas laten schie-
ten. Zo gaat dat bijna altijd als je op paddestoelen uit bent, zelfs als er volgens mycologen “helemaal niks 
is”. 
Ik denk dat de deelnemers aan deze excursie dìt  “niks”  toch bijzonder gewaardeerd hebben, dus nog 
maar eens namens allemaal: Hartelijk dank, Ruud Knol! En tot de volgende keer. . . . 

Micky Haselhoff-Marsman.  



AFDELINGSEXCURSIE NAAR   
DE MUSCHELKALKGROEVEN IN WINTERSWIJK 

OP 20 OKTOBER 1995 
 Na de lezing van de Heer Oosterink, begin oktober 
voor onze afdeling gehouden, en na het lezen van enkele pu-
blikaties die over de bodem van Winterswijk zijn geschreven 
(o.a.  Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV), had-
den we echt zin om de bekende groeven nu eens werkelijk te 
bezoeken. 
Tijdens ons Herfstkampje in ‘t Woold hadden we die gelegen-
heid. We konden ons aansluiten bij één van de excursies die 
via het VVV door de Heren Peletier en Oosterink in samen-
werking met het geologisch museum in Winterwijk geregeld 
worden gehouden. 
 Op zaterdag, bij prachtig herfstweer, werden we eerst 
in het museum ontvangen, waar we de vondsten uit de groe-
ven konden bekijken en alles wat er nog meer in de omgeving 
in de bodem te vinden is. Héél indrukwekkend, wat er in ons 
eigen land op dit gebied voorkomt.  
Een serie dia’s met uitleg liet ons dit alles daarna nogmaals 
zien en na een kop koffie vertrokken we in optocht met auto’s 
naar de groeve ten oosten van Winterswijk. 
 De groeven en de - gelukkig niet grote - fabriek die 
van de kalk die wordt gedolven o.a. materiaal voor kunstmest 
en voor de wegenbouw en de chemie levert, zijn door een 
hoog hek omgeven. Dat is wel nodig, want het is niet zonder 

gevaar om op de bodem rond te lopen en op de steile wanden te klimmen. We kregen dan ook allen een 
bouwhelm (die verplicht gedragen moest wor-
den). Voor hamers, beitels en ander materiaal 
moest men zelf zorgen. Wel onwennig, maar 
toch wel “echt” zo’n uitrusting. 
 Een deel van de groeve is niet meer in 
gebruik en is overgedragen aan Staatsbosbe-
heer. De groeven zijn zo diep, dat ze steeds 
moeten worden bemalen om ze droog te hou-
den. 
In de drie andere groeven mochten we onder 
leiding zoeken naar fossielen en mineralen. 
 De Muschelkalklagen die hier aan de 
oppervlakte komen zitten in horizontale en 
soms schuine lagen (o.a. in de oostelijke wand 
te zien), tot vijfendertig meter diep in de bo-
dem. Deze lagen zijn in het Trias, ± 230 mil-
joen jaar geleden, afgezet in de toen hier be-
staande ondiepe zee, die zo nu en dan droog-
viel. 
 Door binnenaardse geologische krachten is het kalkpakket schuin opgedrukt. Deze opheffing 
duurde vele miljoenen jaren en verliep uiterst langzaam. Het gevolg was dat in dit gebied jongere afzet-
tingen uit Jura, Krijt en Tertiair door erosie verdwenen of niet werden afgezet. 
Naar het zuiden loopt de Muschelkalk op en daar komt de oudere Bontzandsteen-formatie aan de opper-
vlakte. Naar het noorden liggen er jongere sedimenten op.  Het gebied waar deze kalk zichtbaar en win-
baar is, is dus niet zo groot. 
 Dat deze ondiepe zee zo nu en dan droogviel en weer vol liep is te zien aan fossiele krimpscheu-
ringen (de Schoteltjeslaag) en de golfkalk (de Wellenkalk). Van beide vonden we veel voorbeelden. 

 

 



 Ons groepje van veertien, 
waarbij vier kinderen, hield contact 
met elkaar om te laten zien wat ieder-
een vond en om neuzen te tellen. De 
groeve is groot genoeg om elkaar 
kwijt te raken. 
 Onze gids bracht ons eerst 
naar de bovenste lagen waar het Win-
terswijkse goud (pyriet-FeS2) te vin-
den is. Ook galeniet (loodglans-PbS) 
en sfaleriet (zinkblende-ZnS) werd 
gevonden, echter alleen in kleine 
stukjes. Calciet (Kalkspaat-CaCO3) 
was duidelijk te herkennen en is veel 
te vinden. 
Markasiet komt er ook  voor, doch 
werd helaas niet gevonden. Wel wa-
ren er vondsten van mooie kristallen 
van coelestien (SrSO4), blauwig of 
rozeachtig, op ± dertig meter diepte. 
 In de hoge en middellagen zitten veel sporen en/of delen van fossiele dieren. Iedereen vond dan 
ook wel iets. Van schelpdieren zijn wel gave vondsten mogelijk (steenkernen). Van de andere dieren, 
zoals kreeften, vissen en reptielen vindt men nagenoeg alleen verspoelde beenderen, tanden en kruip- of 
loopsporen. 

Van de vissen zijn onderdelen gevonden, te weten van Kraakbeenvis-
sen en Beenvissen. De Kraakbeenvissen waren hier haaiachtigen en 
van de Beenvissen zijn uit verschillende groepen vondsten bekend, 
zoals kwastvinnige en straalvinnige. Van de kwastvinnige - waarvan 
men dacht dat ze uitgestorven waren - is in 1938 een Coelancanth in de 
wateren van de Cormoren (Indische Oceaan) gevonden. En in Afrika 
komt nog Polypterus, een kwastsnoek, voor. 

Van de weekdieren zijn in Winterswijk wel vijfentwintig soorten gedetermineerd. De oorspronkelijke 
schaal van deze molusken is opgelost in de kalksteen en men vindt dan ook alleen de steenkernen ervan. 

 
 

 
 

Dit maakt de determinatie er niet gemakkelijker op.  
De vondsten van kreeften en insekten zijn zeldzamer.  
Wel gevonden werd een U-vormig “kruipspoor”, een z.g. Rhizocoralli-
um van waarschijnlijk een soort kreeft die in een buis leefde en zich 
voedde met plankton. Deze  “bouwers”  probeerden de sedimentatie of 
erosiesnelheid bij te houden, waardoor de vereiste leefdiepte voortdu-
rend veranderde. 
 De meesten van ons waren zo gefascineerd door het zoeken dat 
de tijd heel snel verliep en we ons geen tijd gunden om onze meege-
brachte boterhammen op te eten.  
Wat een geluk dat het niet regende, want dan is lopen over deze zachte kalklagen vrijwel onmogelijk. 
Omdat de kalk zo zacht is, moet men zijn vondsten ook meteen inpakken en heel voorzichtig behandelen. 

 

 

 

  

 



 Het meest tot de verbeelding sprekend 
waren de sauriërsporen, waarvan er door onze 
groep ook enkele werden gevonden. 
Afdrukken van voor- en achterpoten komen 
voor, soms met nagels 
en huidafdruk en soms 
met een sleepspoor van 
de staart. 
Bij deze sauriërs moet 
men zich reptielen 
voorstellen tot één 
meter groot, zoals de 
Nothosaurusfamilie; 

meestal echter kleinere hagedissoorten. Deze diersoort leefde voornamelijk van vis 
 Ook totaal andere soorten reptielen bevolkten de Muschelkalkbinnenzee, zoals de Placodus en 
Tanystropheus. Placodus leefde in zee en bezat grote en kleinere kamplaten in zijn kaken. waarmee hij 
schelpdieren en kreeften kon vermalen. Deze zijn in het museum te zien. 
 De Tanystropheus (Giraffehalshagedis) was vanwege zijn lange hals een opmerkelijk reptiel. 
Jonge dieren leefden aan land en volwassen dieren voornamelijk in zee. 
Verspoelde botten van sauriërs, bruin in de grijsblauwe kalk, worden regelmatig gevonden. Ook één van 
onze deelnemers vond een stukje. 
 Na drie uur zoeken - de zon stond al laag - toen het fluitje om te verzamelen ging, wilden sommi-
gen nog wel doorgaan, maar we moesten vertrekken en het hek ging achter ons dicht. 
  Een heel interessante middag, met voor iedereen wel een tastbare herinnering. 

Marianne Faber. 

 

 



 

 
50 jaar K.N.N.V. Afd. Epe/Heerde 

 Als dit blad uitkomt kan het vriezen of het 
kan dooien, maar één ding is zeker: de dagen 
beginnen alweer te lengen en het zal eerder 
zomer worden dan opnieuw winter. Maar 
eerst komt nog het voorjaar met een heleboel 
vrije dagen in april en mei.  
Zo was het vijftig jaar geleden ook, uiteraard. 
Toen was het Hemelvaartdag op 11 mei en 
men koos die dag uit om onze afdeling op te 
richten. 
Dit jaar valt 11 mei op een zaterdag. Of het zo 
wezen moet, vinden wij: niemand hoeft een 
vrije dag op te nemen om het gouden feest te 
vieren! 
 We kunnen U nu al zeggen dat dit gebeu-
ren zal in de Eper Gemeentewoning, waar we 
elkaar al zo vaak ontmoet hebben, en dat het 
zal duren van 14.00 - 17.00 uur.  
U begrijpt dat we Uw aanwezigheid op zeer 
hoge prijs zullen stellen en daarom zetten we 
deze aankondiging - overigens niet de eerste 
- nu al in dit blad. Zo kunt U er rekening mee 
houden bij het maken van vakantieplannen. 
De echte uitnodiging komt in de volgende Na-
tuurklanken, in de vorm van een los inlegvel, 
met een “terugzendstrookje” waarop U kunt 
invullen met hoeveel personen U het feest 
komt opluisteren. Dat is prettig voor de orga-
nisatie.  

U hoort nog van ons! 

De jubileumcommissie 

 
 



Voorjaar in het dal van de Hohn 
 Het weekend van 7 tot 9 april is bepaald niet warm. Toch 
liggen we de middag van de 8e april in de zon uit te rusten. Voor 
ons een heuvelland met weiden, door heggen verdeeld in felgroene 
vlakken. Achter ons een steil opgaande heuvel, die ons tegen de 
noordenwind beschut. Een Tjiftjaf roept voortdurend in de weel-
derig bloeiende Haagbeuk naast ons.  
 De scheiding tussen de bosbodem van de heuvel in onze 
rug en de bemeste weide is frappant. Tijdens de wandeling langs 
de hoge heuvelrug zijn we van de ene verbazing in de andere ge-
vallen over al het moois dat het bloeiende lentebos ons bood, ter-
wijl in de groene, bemeste weiden vóór ons alleen een enkele 

paardebloem bloeit. 
 Hier, tegen de warme heuvelkant van de Schnellenberg, die eindigt in een zoom van bloeiende 
bosviooltjes, kunnen nu wolzwevers vliegen. Dit zeg ik hoopvol, en tot verbazing van mijn reisgenote, 
dochter Marjolein. En dan zien we meteen zo’n merkwaardige zweefvlieg met zijn lange, dunne snuit. Op 
hoge poten rust het bruine, harige bolletje telkens even op een warm stukje aarde, of bezoekt een lokkend 
bosviooltje. Al gauw zien we er meer: er vliegen er tientallen, samen met kleine graafbijtjes, die hier 
talloze holletjes hebben. Er is ook een dikke Aardhommelkoningin. 
 We hebben gewandeld in het dal van de Hohnbach. Op de kaart vinden we ook de naam Lontze-
nerbach voor dit kronkelende stroompje. Het is te vinden aan de rand van het voormalige Moresnet, nu 
een deel van België, ten zuiden van Vaals. 
Mijn hoop om dit dal bij La Calamine ooit eens in april te kunnen bezoeken is dit jaar eindelijk in vervul-
ling gegaan. Het werd een weekend om nooit te vergeten. Immers: nooit eerder zagen we een bebost 
beekdal met zo’n bloemenweelde als hier. Het ligt op loopafstand van het dorp La Calamine (in het Duits 
Kelmis). 
 Het begint al meteen als je via een pad door de velden, dat begint waar de Hohnbach in de Geul 
(hier Göhl) uitmondt, op het tracé van een voormalig spoorbaantje uitkomt. Hier werd tot kort na de eer-
ste wereldoorlog zinkerts vervoerd. We treffen het dat de Zinkboerenkers daar net in bloei komt in de 
berm. Hele toeven van deze mooie witte kruisbloemige plant sieren de wegkant. In ons Zuid-Limburg 
komt deze plant, evenals het Zinkviooltje, ook voor. De Geul vervoert het zinkhoudende water uit Mo-
resnet naar Nederland, voorwaarde voor deze planten. De speciale ondersoorten van de Blaassilene bloeit 
nog niet, maar zijn grijze bladpollen staan er al duidelijk zichtbaar naast. 
 We passeren een bord waarop staat dat we een beschermd natuurterrein binnengaan. En dan loopt 
het spoorbaanpad meteen door het bos, halverwege de heuvel. 
De Hohn heeft veel water. Zijn zilveren lint nadert rechts de heuvel. Hij is hier verdeeld in talloze 
stroompjes. Sommige daarvan zijn kwelbeekjes, die uit de helling 
komen. 
 We zoeken een weg naar beneden en vinden in dit zompige 
bronmilieu een weelde aan voor ons bijzondere planten. Paarbladig- 
en Verspreidbladig goudveil groeien hier door elkaar; glanzende 
pollen Bittere veldkers staan verankerd in de lemige bodem. Ze 
bloeien nog niet, maar Speenkruid en Dotters zoveel te meer. Een 
paar Wilde narcissen hebben zich op de eilandjes gevestigd. De 
weelde aan Bosanemoontjes houdt in de ochtend de kopjes nog 
gebogen. Later op de dag, als de zon doorbreekt, zijn zowel dalbo-
dem als hellingbos bespikkeld met hun witte sterretjes. We vinden 
er ook de Gele anemoon tussen. 
Een duidelijke uienlucht begeleidt onze wandeling langs de beek. 
Op de hellingen staan namelijk ook grote groepen Daslook als bo-
dembedekkers. Door de brede lichtgroene bladeren van deze uie-
soort speelt het licht, waardoor ook zij zeer fraai ogen, al is er nog 
geen bloemtrosje te zien. 
Verrast zijn we tussen Bingelkruid, Muskuskruid en allerlei juist 

 

 



opkomende andere kruiden (Moerasspirea, Engelwortel, Aronskelk) ineens merkwaardige, bleke bloem-
trossen te ontdekken.  
Het is de Grote- of wel Bleke schubwortel. Forse exemplaren zijn het, 
die hier aan de voet van hazelaars groeien. Ze leven als parasieten op 
bomen en missen, net als hun familie de Bremrapen, het bladgroen. 
Marjolein maakt er een mooie fotoserie van. 
En dan die Voorjaarshelmbloemen die op veel plaatsen de hele bos-
bodem bedekken. Nooit nog zagen we zoveel van deze mooie roze 
bloempjes bij elkaar. 
In het rijke hellingbos en bij het water ontbreken ook de primula’s 
niet. Bij honderden sieren de Slanke sleutelbloemen de bodem, afge-
wisseld door grote pollen van het Blauwsporig bosviooltje. De bodem 
is hier kalkrijk. Er zijn ook dolines. 
Steeds meer Wilde narcissen zien we in het bos en als we langs een 
pad, dat al gauw geen pad meer is, omhoog klimmen zijn we helemaal 
omringd door deze volop bloeiende gele bloemen. 
We stuiten daar toevallig ook op een groepje Mannetjesorchissen, 
waarvan er juist één in bloei komt. 

Op een geologische kaart van 
dit gebied zien we dat er hier ergens een “ertslichaam” in de onder-
grond zit. Dat klopt helemaal met de roestkleur van het beekje, dat 
hier, gevoed door allerlei kwelplekken, uit deze helling komt en in 
de Hohn uitmondt. Leuk om dat verband zo duidelijk te zien! 
Bij het hoofdpad teruggekomen ontmoeten we dan ook weer zink-
planten. Het is het in heel Europa zeldzame Zinklepelblad. Deze 
forse, witbloeiende kruisbloemige komt in Nederland ook in het 
kustgebied voor, maar dat is dan het Grote lepelblad. Hier hebben 
we echter te maken met de ondersoort die in een zinkhoudend mili-
eu voorkomt. 
Op een voormalige “zinkweide”, waar afval uit de zinkmijn werd 
gedumpt, vertoont zowaar één Zinkviooltje al een bloempje. Het 
staat tussen dichte pollen Engels gras, dat nog zonder bloemen is. 
  De dichtgemetselde ingang van de mijn “Schmalgraf” is 
nog zichtbaar aan de oever van de Hohnbach. Vroeger reed hier een 
treintje uit de berg over de beek naar de weide. In het aardige mu-

seum in La Calamine vinden we later nog een oude prent waarop dit goed te zien is. 
 Onze terugweg vinden we langs een unieke holle weg, deel van een Grande-randonnée route 
(GRH563). In de weide waar dit pad zich in de berg begint in te snijden staat Weidegeelster te bloeien. 
De steile wanden van de holle weg zijn begroeid met klimop, primula’s, Speenkruid en viooltjes: een 
feest om langs te wandelen! 
 Onze vondsten van deze ene aprildag heb ik op een rijtje gezet, in de overtuiging dat er nog veel 
meer te zien moet zijn. Ook in de zomer zal het de moeite van een bezoek waard zijn, maar midden april 
is toch dè tijd voor een speurtocht in het dal van de Hohn. 

Els Koopmans-Grommé. 
Literatuur: Het dal van de Hohn (uitg.KNNV). 
 Grasduinen. 
Museum  : Göhltalmuseum, Max Strasse, Kelmis. 
Kaarten   : Euregiokaart. 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

PLANTEN        b = bloei spec. =  preciese soort niet bekend. 

Zinklepelblad   b 
Zinkboerenkers   b 
Bittere veldkers 
Pinksterbloem   b 
Drienerfmuur   b 
Blaassilene 
Dagkoekoeksbloem 
Grootbloemmuur   b 
Gevlekte aronskelk 
Gele lis 
Daslook 
Herfsttijloos 
Wilde narcis   b 
Bosgeelster   b 
Weidegeelster   b 
Zeggesoorten   spec. 
Bosanemoon  b 
Gele anemoon   b 
Dotterbloem   b 
Kruipende boterbloem 
Speenkruid   b 
Eenbes   b 
Moerasspirea 
Nagelkruid 
Bosaardbei   b 
Aardbeiganzerik   b 
Nagelkruid   spec. 
Overblijvend bingelkruid   b 
Grote brandnetel 
Bosklaverzuring   b 
Gele dovenetel 
Witte doventel   b 
Hondsdraf   b 

Valse salie 
Paarse dovenetel   b 
Bosandoorn 
Marjolein 
Grote klis 
Moesdistel 
Paardebloem   b 
Muizeoortje 
Slanke sleutelbloem   b 
Knikkend wilgenroosje 
Heksenkruid 
Blauwsporig bosviooltje   b 
Zinkviooltje   b 
Zevenblad 
Bereklauw 
Engelwortel 
Mannetjesorchis   b 
Verspreidbladig goudveil   b 
Paarbladig goudveil   b 
Muskuskruid   b 
Vingerhelmbloem   b 
Bleke schubwortel   b 
Adderwortel 
Robertskruid 
Zwarte rapunzel 

BOMEN EN STRUIKEN 
Aalbes   b 
Kruisbes   b 
Fijnspar 
Kardinaalsmuts 
Canadese populier   b 
Hazelaar  
Haagbeuk   b 

Beuk 
Zomereik 
Wintereik 
Berk 
Klimop 
Vlier 
Trosvlier 
Peperboompje 
Sleedoorn   b 
Meidoorn   spec. 
Esdoorn 

PADDESTOELEN 
Berkezwam 
Tonderzwam 
Peervormige stuifzwam 

VOGELS 
Fitis 
Tjiftjaf 
Winterkoning 
Merel 
Grote lijster 
Zanglijster 
Roodborst 
Koolmees 
Pimpelmees 
Zwarte mees 
Vink 
Boomkruiper 
Boomklever 
Grote bonte specht 
Buizerd

 
 
   INSEKTEN EN ANDERE KLEINE DIEREN 
  Steenvliegsoort    Protonemoura meyeri (insekt) 
  Kleine kokerjuffersoort  Agapetus fuscipes (insekt) 
  Alpenplatworm   Crenobia alpina (worm) 
  Bronnenplatworm  Polycelis felina  (worm) 
 Bovenstaande dieren zijn allemaal gebonden aan koud, helder water van een bronmilieu. 
     Verder: 
 Een landslakje: Gekielde regenslak Macrogastra rolphii (slak) 
     en tot slot: 
      Dagpauwoog 
     Steenvlieglarve   spec. 
     Wolzwever   spec. 
     Graafbij   spec. 



50 jaar K.N.N.V. Afd. Epe/Heerde  
 Als dit blad uitkomt kan het vriezen of het kan dooien, maar één ding is zeker: de dagen beginnen 
alweer te lengen en het zal eerder zomer zijn dan opnieuw winter.  

Maar eerst komt nog het voorjaar met een heleboel vrije dagen in april en mei.  

Zo was het vijftig jaar geleden ook, uiteraard, maar toen was het Hemelvaartdag, op de 11e mei, en op 
die dag werd onze afdeling opgericht. Dit jaar valt 11 mei op een zaterdag - of het zo wezen moest, vin-
den wij: niemand hoeft een vrije dag op te nemen om het gouden feest te vieren! 
 We kunnen U nu al zeggen dat dit gebeuren zal in de Eper Gemeentewoning, waar we elkaar al 
zo vaak ontmoet hebben, en dat het zal duren van 14.00 - 17.00 uur.  
U begrijpt dat we Uw aanwezigheid op zeer hoge prijs zullen stellen en daarom zetten we deze aankon-
diging - overigens niet de eerste - nu al in dit blad. Zo kunt U er rekening mee houden bij het maken van 
vakantieplannen.  Maar ons oogmerk is vooral dat U die datum vast in Uw agenda zet, zodat U hem vrij 
kunt houden voor een ongetwijfeld gezellige- en wie weet hoe leerzame middag. 
 De echte uitnodiging komt in de volgende Natuurklanken, in de vorm van een los inlegvel, met 
een “terugzendstrookje” waarop U kunt invullen met hoeveel personen U het feest komt opluisteren. Het 
is voor de organisatie wel prettig te weten op hoeveel gasten er gerekend mag worden.  

We hopen dat het er een heleboel zijn. 
De jubileumcommissie. 



KNNV-Jaarverslag 1995. 

 Het aantal activiteiten, georganiseerd en uitgevoerd door het afdelingsbestuur zowel als door de 
werkgroepen bedroeg minimaal      (zie activiteitenoverzicht; het is mogelijk dat niet alle werkgroepactiviteiten 
hierin opgenomen zijn). Over het enthousiasme en de deelname is geen algemeen geldend oordeel te geven:de 
ene keer wordt de verwachte opkomst vèr overtroffen en soms valt die een beetje tegen, maar van echt gebrek 
aan belangstelling is nooit sprake. 
 Het bestuur was sedert medio maart 1995 samengesteld als volgt: 
   Marianne Faber   voorziter (nu aftredend/herkiesbaar); 
   Micky Haselhoff-Marsman secretaris; 
   Jenny Sondorp   penningmeester 
   Lous Heine   lid - coördinator afdelingsactiviteiten; 
   Erik Murris   lid. (nu aftredend/herkiesbaar); 
   Harry van Diepen  lid. 
 Voor de activiteiten van de Natuur Beschermings Commissie, de onderscheidene werkgroepen en de 
bibliotheek wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen zoals die verderop in dit blad zijn 
opgenomen. 
Natuurklanken. 
  Ook in 1995 is dit blad vijf maal verschenen. Er is veel zorg besteed aan de inhoud en de uitvoering; 
aan kopij heeft het nooit ontbroken. Op detweehonderdtweeëntwintig pagina’s die er in het afgelopen jaar zijn 
volgeschreven zijn veel positieve reacties gekomen. 
De redactie bestaat onveranderd uit Agnès Herweijer-Smit, Hilary Jellema-Brazier, Idske Mulder, Wim 
Bijlsma en Micky Haselhoff-Marsman. Voor correctie en eventueel andere hand-en spandiensten “in nood-
situaties” hebben Mariet van Gelder, Resie Broekman en Jan Leemburg zich opgeworpen. 
Het bijhouden en printen van de verzendlijst wordt nog altijd door Wim Bijlsma verzorgd. Het “garen en 
nieten” gebeurt, ook als vanouds, bij hem en Paula thuis, waarna het grootste gedeelte van de oplage 
Natuurklanken door vrijwilligers wordt rondgebracht. Een hartelijk dank aan al die medewerkers is zeker op 
zijn plaats. 
Tussen heuvels en rivier. 
 Dat deze rubriek aan zijn doel beantwoordt is wel duidelijk bewezen, in de meer dan een kwart eeuw 
dat hij zich heeft gehandhaafd. Publicatie vindt plaats in regionale Veluwe editie van Het Gelders Dagblad en 
in de streekedities van de Zwolse krant. Hulde aan allen die hun medewerking hieraan geven! Zonder iemand 
te kort te willen doen verdient de naam van Els Koopmans-Grommé in dit verband toch weer extra nadruk. 
 Samen met Henk Menke heeft Els een honderdtal artikelen uit de lange geschiedenis van “Heuvels en 
rivier” geselecteerd, dat in boekvorm zal verschijnen of intussen al verschenen is. Dit houdt verband met het 
vijftigjarig bestaan van de KNNV-afdeling Epe/Heerde, op 11 mei a.s.  
Jubileum. 
 Ook al in verband met dit vijftigjarig bestaan is er in maart een commissie samengesteld die zich met 
de organisatie van de bijbehorende feestelijkheden bezig houdt. Deze commissie bestaat uit: Marianne Faber, 
Jenny Sondorp, Lous Heine, Henk Menke, Daphne Dikkers, Bertus Hilberink, Els Koopmans, Wim van 
Waveren Hogervorst, Ep de Haan en Micky Haselhoff. Deze commissie is vier keer bij elkaar geweest en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Wisselseveen?? 
Leden. 
 Het ledental stond op 1 januari 199 op honderdzesenvijftig leden en vijftig huisgenootleden (twee-
honderdzes in totaal). Nu telt onze afdeling  
Natuurpad. 
???? 
Vertegenwoordigingen. 
 De afdeling was in het verslagjaar vertegenwoordigd in: 
• de Stichting Behoud Epe; 
• de Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen Epe/Heerde; 
• de Welzijnsraad te Epe; 
• de Gelderse Milieufederatie te Arnhem; 
• het Gewest IJsselstreek van de KNNV; 
• de Werkgroep Bermbeheer te Epe; 
• de Begeleidingscommissie landschapsbeleidsplan gemeente Heerde; 



• het Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe. 
Activiteiten in 1995. 
Op de hieronder volgende lijst zijn, aan de hand van de ons verschafte gegevens, opgenomen de: 

KNNV-afdelingsexcursies, lezingen en bijeenkomsten in 1995. 

 Datum Soort activiteit Leiding Aant.dln. 
29 januari Ganzenexcursie Vogelwerkgroep Harry van Diepen  
4 februari Wisselseveen, 1e seizoenwandeling  Excursie Henk Menke  31  
23 februari Jaarvergadering  23 
11 maart Landschapsonderhoud/Natuurbeschermingscomm Bertus Hilberink  
12 maart Excursie naar Polder Oosterwolde, Vogelwerkgr. Adrie Hottinga  
19 maart Excirsie Uddelermeerveld Gerard Plat 12 
23 maart Dia’s Rotsplanten Lezing Harry Jans 24 
1 april Landschapsonderhoud door NBC Bertus Hilberink  
  2 april Exc.Vorchterwaarden (vogelwerkgroep) Rudi H./Henk van Gelder 10 
9 april IJsselgebied Excursie Henk Menke  9 
30 april Insektenwerkgroep (werkgroepavond) Graafkevers   7 
20 april Dia-lezing Veluwe Hr. L Fraanje 37 
23 april Voorjaarspaddestoelenexcursie Motketel Werkgroep 6 
25 april Korte cursus vogelgeluiden Wim van Waveren  21 
26 april Natuurochtend Els Koopmans-Grommé 10 
27 april Vroege Vogels Wim van Waveren 11 
11 mei Inventarisatie excursie vissen (VAR) Gert Jan Blankena 6 
13 mei Wisselseveen, 2e seizoenwandeling Henk Menke 15 
19 mei De wondere wereld van het kleine - dialezing Siemensma 17 
24 mei Excursie naar ‘t Veen, Hattem Plantenwerkgroep 5 
27 mei Dagexcursie Weerribben, Vogelwerkgroep Gerard en Henk Plat  
10 juni   Themadag Gewest IJsselstreek  16 
21 juni Excursie naar Het Engelsche Werk, Zwolle Elja van Dongen 6 
30/06-1/07 Vlindernachtje (impr.) Insektenwerkgroep Els Koopmans 3 
2 juli  Seizoenexcursie Wisselseveen Mariet van Gelder 30? 
8 juli   Excursie Leusveld in Hal Els en Dik Koopmans 9 
15 juli Excursie Insektenwerkgroep-Renderklippen Els K./Henk van Woerden 6 
19 juli Excyrsie Wapenvelderbroek Plantenwerkgroep 8 
22 juli Excursie Insektenwerkgroep -Motketel Bertus Hilberink 5 
21 augustus Avondexcursie Kievitsveld, Emst: vegetatiekunde Plantenwerkgroep  
30 augustus Excursie Wisselseveen, Epe Plantenwerkgroep 8 
2 september Laatste seizoenwandeling Wisselseveen Henk Menke  
11 september Determinatieavond Plantenwerkgroep  
13 september Werkgroepavond (Vogels) Harry van Diepen  
14 september Avondexcursie Erik Murris 16 
16 september Paddestoelenwandeling omg. Motketel Niersen Werkgroep 6 
23 september Excursie Blauwe Kamer  13 
25 september Determinatieavond Plantenwerkgroep   
28 september Presentatie door de werkgroepen Werkgroepen 26 
30 september Gewestelijke excursie naar de N.O. Polder Piet Bremer 40 
30 september  Paddestoelen omgeving Belvédèreweg, Epe Werkgroep 7 
12 oktober Dia-avond Geologie Oosterink. 16 
15 oktober Paddestoelen Motketel, Niersen Werkgroep 7 
17 oktober Paddestoelenwerkgroepavond Micky Haselhoff-Marsman 7 
20-25/10 Herfstweekend Winterswijk Marianne Faber 13 
29 oktober Paddestoelenexcursie in het Woudhuis, Apeldoorn Ruud Knol 26 
30 oktober Bomenavond (o.m. dia’s) Plantenwerkgroep  
 7 november Coördinatie-avond werkgroepen Vert. werkgroepen 5 
8 november Werkgroepavond Harry van Diepen 10 
 9 novemer Dia-lezing Zuid Afrika/Canada Bert Koster 26 
12 november Paddestoelen in Motketel Niersen Werkgroep 2 
18 november Excursie naar Natuurmuseum West Overijssel  3 
25 november Paddestoelen omg. Belvédèreweg, Epe Werkgroep 4 
28 november Informatieavond Natuurbeschermingscommissie Bertus Hilberink  
28 november Paddestoelenwerkgroepavond Micky Haselhoff  
30 november Dialezing Roofinsekten en spinnen F.J. Oppenoorth  



7 december Insektenwerkgroepavond Els Koopmans  
14 december  Leden voor leden Dik Koopmans  
 

 
 



Plantenwerkgroep 
Ledental: zestien. 

Het accent lag dit jaar op de Russen- en Cypergrassenfamilie. 
Gedurende de winterperiode kwamen we acht keer bij elkaar in de Eper Gemeentewoning.  
Deze avonden werden redelijk goed bezocht: minimaal vijf personen, maximaal elf personen. 

Overzicht: Zaden en vruchten, dia’s en quiz . 
  Korstmossen. 
  Dia’s van planten uit gebieden net over de grens. 
  Russen en Cypergrassen. 
  Determineren van zelf meegenomen materiaal (twee maal). 
  Bomen. 
  Vegetatiekunde. 

Op de woensdagochtend hadden we vier maal een excursie: 
  ‘t Veen bij Hattem, deelname vijf personen. 
  Engelsche Werk, Zwolle: zes personen. 
  Wapenvelderbroek: acht personen. 
  Wisselseveen, Epe: acht personen. 

 Als vanouds gingen we op de maandagavond inventariseren voor Floron. We hebben vijf km-
hokken gedaan en eenmaal is er een vegetatieopname gemaakt. 
Gemiddelde deelname: vijf personen. 
 Verschillende woensdagmiddagen hebben enkele mensen hun handen flink uit de mouwen gesto-
ken  door Henk te helpen met onderhoudswerkzaamheden op de Heimanshof, de heemtuin in Vierhouten. 

Mariet van Gelder 
Paddestoelenwerkgroep 
De groep bestaat uit tien vaste leden en een aantal regelmatig aanwezige sympathisanten. 
 De acht voorgenomen zoekwandelingen hebben alle plaatsgehad, maar het aantal deelnemers was 
dikwijls teleurstellend.  
 In verband met de voortdurende droogte was het geen rijk paddestoelenjaar, maar deze omstan-
digheid bracht wel met zich mee dat er een groot verschil te constateren was in de soorten die zich dit 
jaar wèl- en vorige jaren niet vertoonden. Zou hier de voorzichtige conclusie aan verbonden kunnen wor-
den dat er paddestoelen bestaan die een zekere mate van droogte nodig hebben om tot wasdom te ko-
men?? 
 Lijsten van alle gedane vondsten zijn op te vragen bij de coördinatoren (zie binnenzijde achter-
blad). 
 De werkgroepavonden beperkten zich tot twee, maar de slotavond voor het terugblikken en eva-
lueren moet nog komen. Op de eerste “huiskameravond” zijn - al of niet geslaagde - pogingen gedaan tot 
determinatie van enkele meegebrachte moeilijke gevallen. De andere avond begon op diezelfde manier, 
maar het tweede gedeelte was gewijd aan een dia-serie over boleten. Aantal aanwezigen acht, resp. ze-
ven. 
 In mijn functie van coördinator moet me als slotconclusie van het hart, dat het bijzonder moeilijk 
is een werkgroep leven in te blazen, als je zelf nagenoeg gespeend bent van kennis op het gebied van de 
materie waar het om draait. Het zou de werkgroep zéér- en mij ook wel een beetje ten goede komen als 
iemand anders het voortouw zou overnemen. Eén die wel beslagen ten ijs kan komen. 

Is er iemand die zo iemand kent? 
Micky Haselhoff-Marsman. 

Natuurbeschermingscommissie 
 De NBC is het afgelopen jaar drie keer in vergadering bijeen geweest. De laatste vergadering van 
dit jaar zal plaatsvinden in december a.s. 
Onderwerpen die ter sprake zijn gekomen waren o.a. beheersvisie Jeneverbessenterrein, ammoniakreduc-
tieplan, adoptie natuurterrein, werkbespreking projecten, aanschaf materiaal, enz. 



 Ad Schoutens is wegens drukke werkzaamheden uit het bestuur van de NBC gestapt. Rudi Hei-
develd nam de voorzittershamer over van Marianne Faber. Bertus Hilberink blijft secretaris-coördinator, 
Adrie Hottinga en Rowan Koster blijven commissielid. 
 De NBC heeft met de hulp van een aantal trouwe vrijwilligers het afgelopen seizoen zeven werk-
dagen besteed aan het Jeneverbessenterrein te Vaassen.  Dit gebied is thans grotendeels vrijgemaakt van 
voor de aanwezige Jeneverbessen hinderlijke opslag van voornamelijk Grove den, Zomereik, Berk en 
Amerikaanse vogelkers. Zaterdag 11 november jl. zijn voorlopig de laatste werkzaamheden op bovenge-
noemd terrein uitgevoerd. De nog verspreid liggende takkenbossen zijn versnipperd; Jeneverbesstruiken 
die bij een brand op 9 april zwaar waren gehavend werden alsnog geheel of gedeeltelijk afgezaagd. Voor 
verder groot onderhoud is inmiddels bij de Provincie subsidie aangevraagd. 
 Vanaf 9 december a.s. verplaatst de NBC haar werkzaamheden naar een tweetal hoogstamfruit-
boomgaarden te Veessen. Als voorbereiding hierop was er op dinsdagavond 28 november jl. een voor-
lichtingsavond over het snoeien van hoogstamfruitbomen in “Dorpszicht” te Oene. Jan Huiding van het 
SLG en Henk van Triest hebben deze avond aan een dertigtal belangstellenden algemene informatie ver-
strekt over bovengenoemd onderwerp.  
Op dinsdag 9 januari a.s. zal op dezelfde locatie te Oene een cursus “snoeien van hoogstamfruitbomen” 
worden gegeven. Deze cursus start om 19.15 uur. De kosten bedragen  f  60,- inclusief cursusmateriaal. 
Op zaterdag 13 januari is dan de tweede praktijkdag gepland, ook weer in Veessen. Dit keer onder auspi-
ciën van het SLG. Voor deze dag gelden ook andere werktijden, namelijk van 10.00 - 15.30 uur. Het SLG 
zorgt in de middagpauze voor een hapje en een drankje. 
 Andere projecten waarmee de Natuurbeschermingscommissie eventueel nog aan de slag kan zijn 
een leemkuil op het landgoed Welna en een sprengenkop in het sprengengebied te Heerde. Nader beraad 
zal hierover nog plaatshebben. 
 De Rotary Club Vaassen-Epe heeft zich bereid verklaard in de maand maart met een aantal leden 
van de NBC te helpen bij het klein landschapsonderhoud. In januari a.s. vindt hierover verder overleg 
plaats. 

Bertus Hilberink. 
 
   



 

  
 
 

 De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die zich 
bezig houdt met natuurstudie en natuurbescherming. De LJ (Landelijke Jongeren) is een werkgroep van 
de KNNV voor jongeren van 20 - 30 jaar, die interesse hebben voor de natuur en natuurbeheer. Elke 
maand organiseert de LJ een natuurweekend ergens in Nederland. Centraal staat dan niet alleen 
natuurstudie, maar ook beheerwerk, zoals wilgen knotten en poelen graven. 
Oud en nieuw viert de LJ traditioneel op een Waddeneiland en de LJ doet aan natuurstudie in het 
buitenland. Vanzelfsprekend ontbreekt het ook niet aan gezelligheid tijdens de weekends. 
 Een aantal van de weekends zijn cursussen, gericht op een bepaald onderwerp. Hierbij worden 
diverse lezingen gegeven. Er is materiaal aanwezig om bijzondere vondsten die buiten gevonden zijn te 
onderzoeken en te determineren. Ook komen er onderwerpen als ecologie en geologie aan de orde. 
 De leden van de LJ schrijven artikelen voor het blad van de LJ: de Nika. Dit varieert van eigen 
waarneming tot een verslag van een onderzoek. De Aankondigingen en verslagen van de weekends staan 
eveneens in de Nika vermeld. 
 Ben je geïnteresseerd in de natuur en ben je tussen de twintig en dertig jaar, kom dan gerust eens 
kijken en meedoen.  
 Wil je lid worden van de LJ dan kost een lidmaatschap  f  20,- per jaar. Om lid te kunnen zijn van 
de LJ moet we wel lid zijn/worden van de KNNV. 
 Als je meer wilt weten bel of schrijf dan naar : 
   KNNV-LJ,  
  Oudegracht 237,  of bel Wanda Koopmans, 
  3511 NK  Utrecht.  035 - 5423902 
  030 - 2314797    
   
Je kunt ook alvast de volgende data noteren uit het Programma 1996 van de Landelijke Jongeren: 

16 - 18 februari Overijssel. 
- beheerwerk - We doen beheerwerk, knotten en riet snijden in het plassengebied “De Wieden”. 

16 - 18 maart Drentse AA. 
- open weekend - Centraal staat bodemkunde en landschap. 
 
 

 

 

 



Excursie naar het  
NATUURMUSEUM WEST-OVERIJSSEL in Zwolle 

op zaterdag 18 november 1995 

 De opkomst was maar zeer klein en dat was wel jammer, want hoewel de tentoonstelling “Onder 
de Waterlelie” waarschijnlijk slechts bestond uit een prachtige, grotendeels onder water opgenomen ot-
terfilm, bood het museumpje toch een aardige collectie.  
De speciale tentoonstelling die er was over het preparen van dieren had niet direct onze belangstelling 
dus we gingen de vaste collectie bekijken. 
 Beneden was er een overzicht van bodemvondsten, veelal uit de onmiddellijke omgeving van 
Zwolle. Het is elke keer weer verrassend om te ontdekken wat er zoal is neergelegd in ons land door ijs 
en water. Zelfs voor Marianne Faber, die met haar geologische club toch wel wat gewend is, waren er 
nog aardige dingen, zoals een flinke collectie in Nederland gevonden mineralen en fossielen. Een blik-
sembuis, dendrieten, afdrukken van sauriërs, vuursteenknollen, het was er allemaal en bovendien voor-
zien van een aardige tekst. Het Mammoetskelet (gedeeltelijk van kunststof die niet van echt te onder-
scheiden is) was zo opgesteld of het net gevonden was.  
 Boven was het museum gewijd aan de levende natuur. Diorama’s van verschillende biotopen 
gaven veel kijkplezier, zoals ook de presentatie van de nachtactieve dieren. 
 Al met al was het een leuke ochtend en als het museum volledig is gaan samenwerken met de 
Nootehof (o.a. heemtuin) zullen we het zeker nog eens opnemen in het excursieprogramma. En dan ho-
pen we op een grotere belangstelling. 

Lous Heine. 
 

 



 
 In de eerste helft van november 
1995 vertelde Els Hendriks mij van een 
vreemde, grote zwam. Hij groeide in 
een afwateringsputje aan de rand van 
de Langeweg in Emst, naast de Woes-
terberg. Daar leek hij zomaar uit de 
grond te komen. 
Uit de beschrijving was niets zinnigs op 
te maken. Alleen dan dat noch zij, noch 
ik ooit een afbeelding van zoiets had 
gezien. 
Haar omschrijving luidde ongeveer zo: 
Een bolvormig “iets”, ongeveer ander-
halve decimeter in doorsnede, beige 
van kleur. Daaromheen grote flappen 
die op de grond lagen, zoals bij aard-
sterren.  
Een steel vermoedde ze ook nog onder 
het gevaarte. De bol zag er een beetje 
als een grote Sponszwam of misschien 

Bloemkoolzwam uit, maar hij was veel fijner van structuur, met hier en daar een soort “plakje” erop. 
Door griep geveld kon ik niet gaan kijken, maar ze had er een foto van gemaakt. Die zat nog op de film. 
 Toen het een paar nachten vroor was ik bang dat er alleen een hoopje blubber van zou overblij-
ven en Els Hendriks beloofde me hem dan maar mee naar Epe te nemen. Het lukte niet hem helemaal 
onbeschadigd mee te krijgen. Een afwasbak was nodig om een en ander te vervoeren.  
Ondanks dat kwam hij niet gaaf aan. 
 Opvallend was een prettige paddestoellucht. Dat klopte ook wel, want wat ik het eerst zag waren 
een paar forse stukken Oesterzwam. Die waren even hoger in de greppelwand verschenen, op waarschijn-
lijk een Eikestobbe. (behalve dat die goed geurt is hij ook goed te eten). Op zichzelf niets bijzonders. 
Maar dat andere “ding”, de forse halve bol, zag er totaal anders uit. Inderdaad was de oppervlakte heel 
fijn verdeeld door wat een soort poriën leken. Daaromheen lagen ook hoeden  (nu los) van een . . . . Oes-
terzwam. Ze hadden eraan vastgezeten maar waren los geraakt, evenals een wel vijf centimeter dikke 
steel. Alles hoorde duidelijk bij elkaar. Dat bleek ook uit het feit dat er op de bol hier en daar wat krulle-
rige uitstulpingen zaten met . . . . plaatjes: duidelijke kleine gedeformeerde Oesterzwamhoedjes waren 
het. 
 We hadden hier met een wel zeer opvallende vergroeiing of monstruositeit van de gewone Oes-
terzwam te maken. De bol was in tweeën gebroken en vertoonde van binnen een wat korrelige, witte 
massa, als voortzetting van de dikke, centraal geplaatste steel. De bovenlaag van de bol had alleen de 
gaatjes-structuur, die ook aan de binnenkant van de steel aanwezig was. 
 Ik belde de landelijk bekende mycoloog Frans Tjallingi over de vondst. Hij kende deze vorm 
niet. Wel had hij een Oesterzwam gezien die in een huis tussen een plankenwand tevoorschijn was ge-
komen en eigenlijk nauwelijks hoeden had gevormd, maar een soort massa van steeltjes. Hij zou het Em-
sterfenomeen graag zien en raadde me aan het geheel op de centrale verwarming te drogen en dan op te 
sturen! 
 Mijn vragen aan de lezers: 

1. Zijn er nog meer gevallen bekend van zo’n bizarre vorm van Oesterzwam? Een vorm met een 
concentrische steel (in plaats van een zijdelingse) was ik wel eens meer tegengekomen. 

2. Zou het van de zandweg aflopende water landbouwvergiften bevatten en dergelijke op kanker 
gelijkende vergroeiingen kunnen veroorzaken? 

Je blijft je in de natuur altijd verbazen! 

Els Koopmans-Grommé  

 
 
 



 
UIT NIEUWSBRIEF TREKVLINDERREGISTRATIE NEDERLAND, 2E JAARGANG NR.2 NOVEMBER 1995. 

Massale vlucht van Dagpauwogen. 
 Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn dat de Dagpauwoog (Inachis io) dit jaar zeer alge-
meen was. Alle Buddleia’s en andere vlinderlokkende bloemen zaten werkelijk vol met vlinders, soms 
wel meer dan zestig exemplaren op één struik. 
 Maar waarom deze vlinder vermelden in een nieuwsbrief over trekvlinders? 
Er zijn bewijzen dat bij deze massale vlucht ook sprake was van migratie. De aanwezigheid van zowel 
grote (eigenlijk normale) vlinders als die van veel kleinere exemplaren deed vermoeden dat exemplaren 
uit Zuid-Europa naar onze streken zijn gekomen, waar de gemiddelde Dagpauwoog veel kleiner is dan bij 
ons. 
Maar er is ook daadwerkelijk trek waargenomen. Al halverwege juli begonnen de aantallen Dagpauw-
ogen toe te nemen, maar vooral op 30 en 31 juli was deze toename explosief. Natuurorganisatie De 
Windbreker meldde op deze dagen langs de Hondsbossche Zeewering bij Petten grote aantallen duidelijk 
migrerende Dagpauwogen, afgewisseld met enkele Atalanta’s! Uit een verslag van de Heer K. Kaag 
(Heerhugowaard) blijkt dat de migratie zijn hoogtepunt bereikte op 1 augustus met ruim drieduizend 
getelde exemplaren. Ook elders werden enorme aantallen Dagpauwogen gesignaleerd, zoals op de Af-
sluitdijk door de Heer P. Zumkehr. Opvallend is dat de meeste waarnemingen van massale trek langs de 
westkust zijn gedaan. Dagpauwogen konden tot in september in flinke aantallen worden gezien, maar na 
een weeromslag naar koeler weer was het plotseling gedaan. 
 Toch is een trek van Dagpauwogen niet uniek. De vlinder behoort immers tot de Nymphalidae, 
vosachtigen of schoenlappers, die alle bekend staan als “migratiegevoelig”. In oudere literatuur wordt 
reeds melding gemaakt van migratie van deze soort. Meestal wordt in deze literatuur over bescheiden 
aantallen gesproken. Het is welhaast zeker dat we in 1995 getuige zijn geweest van een van de meest 
massale vluchten die de Dagpauwoog ooit heeft gehad. 
Ook de Rouwmantel was massaal aanwezig. 
 Minder talrijk dan de voorgaande soort, maar toch minstens zo spectaculair zijn de enorme aan-
tallen die zijn gesignaleerd van de Rouwmantel (Nymphalis antiopa).  Jarenlang behoorde deze soort tot 
een van de zeldzamere dagvlindersoorten in Nederland. Migratie is bij deze soort echter goed bekend en 
soms worden enkele “zwervers” tot op Waddeneilanden als Texel en Terschelling waargenomen. Maar 
aantallen zoals die vanaf augustus tot diep in oktober werden waargenomen zijn uitzonderlijk. Vooral de 
provincie Friesland bleek favoriet met honderden exemplaren, vooral langs de kust en op Terschelling 
(Ph. Zeinstra, P. Zumkehr). Hoewel ook elders in het land exemplaren werden gezien was de vlinder in 
het zuiden van het land beduidend zeldzamer dan in de noordelijke helft. 
Een verklaring voor deze plotselinge massale trek is natuurlijk moeilijk te geven. Wel is er een sterk 
vermoeden dat deze vlucht uit het oosten, en dan met name uit Polen en Rusland, afkomstig is en ons via 
Zweden en Denemarken heeft bereikt. In Zuid-Duitsland zijn geen noemenswaardig afwijkende aantallen 
gesignaleerd. Wél in Denemarken, Finland en Groot-Brittannië zijn grote aantallen gemeld (B. Vanhol-
der, Belgisch Trekvlinderonderzoek). De vele vlinders in Denemarken zouden afkomstig zijn uit Zweden 
en Finland, wat onderschreven zou worden door de waarneming van vele exemplaren van Xestia specio-
sa en Syngrapha interrogationis, die in Zweden wél algemeen voorkomen, maar in Denemarken uiterst 
zeldzaam zijn. 
Via Nederland heeft de migratiegold Groot-Brittannië bereikt en verscheen daar in flinke aantallen. Ook 
op de Shetland-eilanden werd een exemplaar van de Rouwmantel gemeld, het vijfde exemplaar daar ooit 
waargenomen! In België werden weinig exemplaren gezien; alweer een aanwijzing voor een migratie uit 
het noordoosten. 
Misschien kunt U eens opletten of u een laat exemplaar ziet vliegen of in een schuur een overwinteraar 
aantreft. Nog eind oktober werd een exemplaar gezien! 
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1. Aardappelbovist 
2. Berkezwam 
3. Beukerussula (wat gelige plaatjes) 
4. Bittere kaaszwam 
5. Blauwe kaaszwam 
6. Braakrussula 
7. Breedplaatstreephoed 
8. Dennevoetzwam 
9. Doolhofzwam 
10. Doolhofzwam met lila bovenkant 
11. Eikebloedzwam 
12. Elfenbank 
13. Geel horentje 
14. Gele knolamaniet 
15. Gestreept nestzwammetje 
16. Geweizwammetje 
17. Goudvinkzwam  Pholiota astragalina  
18. Graskleefsteel mycena 
19. Grijze gaatjeszwam  Bjerkandera adusta 
20. Grofplaat russula 
21. Grote stinkzwam 
22. Hertezwam 
23. Hertezwam (misschien podospileus?) 
24. Kleine stinkzwam 
25. Kleverig koraalzwammetje 
26. Lichnicula 
27. Meniezwam (perfecte vorm) 
28. Okerkleurig trechtertje 
29. Oranje dropzwam 
30. Parelamaniet 
31. Peksteel  Polyporus badius 
32. Pelsinktzwam Coprinus radiatus  
33. Platte tonderzwam 
34. Porseleinzwam 
35. Reuzezwam 
36. Roodstelige fluweelboleet 
37. Spekzwoerdzwam 
38. Tranende franjehoed Psathyrella velutina 
39. Vuurmelkzwam Lactarius pyrogalus (begeleider van de Hazelaar) 
40. Waaierbuisjeszwam 
41. Wijdporiekurkzwam 



42. Winterhoutzwam 
43. Witgele russula 
44. Witsteel franjehoed 
45. Zandpadvezelkop 
 



VOOR UW AGENDA 

       
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ 

 
zondag  NIEUWJAARSWANDELING/SAMENKOMST 
7 januari   We beginnen het nieuwjaarsprogramma met een wandeling door Welna, onder leiding van 
 Marianne Faber die het gebied goed kent. Veel aandacht zal gegeven worden aan sporen 
 van dieren.  
 Wat we allemaal zullen zien en beleven is uiteraard in sterke mate afhankelijk van de weers-
 omstandigheden, maar het is er altijd prachtig èn interessant. We hopen dan ook op een heel 
 grote opkomst! 
 Na de wandeling, die ongeveer anderhalf uur zal duren,  zullen we in Restaurant ‘t Soerel bij 
 koffie en ander lekkers na kunnen praten, ook met de mensen die niet meegelopen hebben en 
 rechtstreeks naar ‘ t Soerel gegaan zijn. 
 In verband met het reserveren is het noodzakelijk dat U zich voor de bijeenkomst opgeeft.  
 Dit kan tot uiterlijk 2 januari 1996, bij  

Marianne Faber, tel. 0578 - 627167, liefst rond 18.00 uur. 
  (Vervoer kan na overleg worden geregeld, eveneens via Marianne Faber). 
  Verzamelen:  Vaassen  : hoek Deventerstraat/Dorpsstraat   om 13.30 uur,  
    Epe     : Albert Heijn-parkeerplaats  om  13.45 uur. 
  Start wandeling om 14.00 uur vanaf Restaurant ‘t Soerel, Soerelseweg 22, Epe. 
 
donderdag LICHT EN KLEUR IN DE ATMOSFEER door de Heer Hans Wever. 
25 januari Deze dia-presentatie zal gaan over lichtverschijnselen in de atmosfeer, zoals schemerver-  
 schijnselen,  halo’s, bijzonnen, en nog veel meer. Het is een onderwerp dat in onze afdeling 
 nog niet eerder aan de orde geweest is en we verwachten er heel veel van.  
 We raden U dan ook beslist aan present te zijn op deze belangwekkende avond. 
   Plaats  : Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang : 20.00 uur. 

 
Van de hieronder volgende programma-onderdelen hebben we de gegevens nog niet alle compleet, 
maar U kunt zich vast een indruk vormen over wat er te beleven zal zijn. 
Data voor de inmiddels traditionele onderdelen FIETSEN EN WANDELEN MET ELS EN DIK KOOPMANS en 
de PLANTENRUILBEURS zijn er nog niet in opgenomen, omdat ze op dit moment nog niet vastliggen, 
evenmin als de datum voor een  vervolg op de KLEINE CURSUS VOGELGELUIDEN, die Wim van Waveren 
Hogervorst nog voor ons in petto heeft.  We houden U op de hoogte. 

 

zaterdag BOTANISCHE DAG VAN DE KNNV EN DE CONTACT- 
10 februari COMMISSIE VOOR FLORISTIEK EN VEGETATIEKUNDE 
 Bijzonderheden daarover kunt U vinden aan het einde van dit   PROGRAMMA. 

donderdag OP ZOEK NAAR BOSUILEN met Rowan Koster. 
15 februari Uiteraard een avondwandeling, waarschijnlijk in de omgeving van de Dellenweg in Epe.  
 In de volgende Natuurklanken zult U er meer over kunnen lezen. 

zondag OP ZOEK NAAR EEKHOORNNESTEN met Frans Bosch. 
18 februari In aansluiting aan een landelijk inventarisatieonderzoek proberen we in een geschikt terrein 
 Eekhoornnesten te tellen. 
   Tijd  : 09.00 uur. 
   Plaats  : nog niet zeker. 

   Aanmelden en inlichtingen bij Frans Bosch, tel. 0578 - 620313. 



donderdag  JAARVERGADERING 
22 februari De gebruikelijke bijeenkomst, waarbij Uw aanwezigheid wel heel bijzonder op prijs gesteld 
  wordt. We hopen dan ook dat er een grote opkomst zal zijn. 
 Na afloop van de vergadering komt een dia-presentatie, verzorgd door de Vogelwerkgroep. 
 De presentator en het exacte onderwerp zullen nader bekend gemaakt worden, maar nu al 
 bekend is de: 
   Plaats:  : Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd  : 20.00 uur. 
 
donderdag ECOLOGIE EN RENTMEESTERSCHAP, of :  
14 maart EEN ANDERE KIJK OP TERUGKOPPELING  
 De Heer Drs. H.R. Murris, die als bioloog/docent verbonden is aan de Evangelische Hoge-
 school in Amersfoort, heeft een zeer interessante lezing voor ons in petto over een niet al-
 ledaags onderwerp. Tijdens een vakantie dit jaar in de Achterhoek trof hem het “patch-
 worklandschap”, de ecosystemen , die daar functioneren en de voorwaarden die daarvoor 
 nodig zijn. Vanavond zal hij het in hoofdzaak hebben over terugkoppelingsmechanismen in 
 ecosystemen bijvoorbeeld de relatie plant - planteneters. 
 Het belooft een interessante avond te worden. Wellicht kunnen we onze kennis van de na-
 tuur eens in een ander perspectief plaatsen en ons waarnemingsvermogen daarop afstem-
 men. De lezing zal opgeluisterd worden door dia’s. 
   Plaats  : Suite Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 
   Tijd  : 20.00 uur. 
 
zaterdag  NATUURWANDELING IN PETREA met Henk en Mariet van Gelder 
23 maart Mariet en Henk weten de weg, niet alleen in dit gebied maar ook  in de plante- en vogelwe-
reld.  Het kan dus weer een leerzame wandeling worden. De vogels zijn nu, al zingend,  hun terri-
to- ria aan het afbakenen en U kunt ze zo vroeg in het voorjaar ook nog goed te zien krij-
gen, door 
 het ontbreken van een dicht bladerdek. Om in vogelstijl te blijven kunnen we  na de 
wandeling  verpozen in café/restaurant/pannekoekenhuis “Het Mussenest”. 
   De details over tijd en trefpunten komen in het volgende blad. 

maandag   ZOOGDIERENWERKGROEPAVOND 
1 april   Plaats  : bij Marianne Faber, Officiersweg 127, Epe. 
   Tijd  : 20.00 uur. 

donderdag VAN ZEE TOT ZEE, diapresentatie door de Heer en Mevrouw Van Veen. 
4 april Een paar jaar geleden realiseerden de Heer en Mevrouw Van Veen een lang gekoesterde niet 
 alledaagse wens, door met een minimum aan bagage een heel eind te gaan lopen.  
 Als U dacht dat U zich daar wel wat bij kon voorstellen, leest U dan nog even verder: De 
 wandeling voerde namelijk van de Oostzeekust naar de kust van de Adriatische Zee! 
 Op deze avond over deze prestatie een presentatie, die U niet mag missen. 
   Plaats  : Suite Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 
   Tijd  : 20.00 uur. 

zondag  WANDELEN IN HET VOSSENBROEK met Bauke Terpstra. 
14 april Nadere bijzonderheden over deze wandeling kunt U in de volgende Natuurklanken lezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Contactcommissie voor Floristiek en 
Vegetatiekunde hebben een “Botanische dag” georginaseerd die gehouden zal worden op 10 februari a.s. 
in de school De Hoef, gelegen aan de provinciale weg N 798 tussen Putten en Nijkerk, Gelderland. De 
routebeschrijving treft U hieronder aan. 
Het hoofdthema van deze dag zal zijn “Orchissen van Nederland en aangrenzende gebieden”. 

Programma: 
10.00 uur  zal de koffie klaar staan. 
10.30 uur: Opening door de voorzitter van de CCFV, Jan de Ruyter. 
  Inleiding over orchissen door de Heer Piet den Houter uit Hilversum. 
11.30 uur: De Heer Jos Ketelaar uit Bussum zal de niet-dactylorhiza bespreken. 
12.30 uur: Lunchpauze. Broodmaaltijd zelf meebrengen; voor koffie en thee wordt gezorgd. 
14.00 uur:  Mevrouw en de Heer Essink uit Heerhugowaard zullen de dactylorhiza belichten. 

Een tafel met literatuur, ingericht door de Heer Meys, zal voor U klaar staan. Tevens zal aankoop van 
deze boeken mogelijk zijn. 
Er is een kleine fototentoonstelling van orchissen. 
Hebt U herbariummateriaal van de orchissenfamilies dan wordt het zeer op prijs gesteld, wanneer U dat 
meebrengt. 

Voor meer informatie kunt U bellen naar Bep Dynna: 0341 - 551865.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Iedereen die wel eens een Roerdomp heeft zien 
vliegen zal moeten toegeven dat zo’n beest geen 
pure snelheid demonstreert. Een trage, bedachtzame 
vleugelslag die meer geschikt lijkt voor het afleggen 
van korte trajecten dan voor het vreten van 
kilometers. Dat het anders kan bewijst wel het 
volgende verhaal, dat je zou kunnen betitelen als: 

Een  Rus op zolder 
 Voor het begin moeten we terug naar de pittige winter ‘85/86. Op de 2e maart 1986 was het 
polderland nog in een ijzige greep gekneld. Onder de rook van Harderwijk was een IJsvogel 
gesignaleerd, die bij een wak nog wat voedsel wilde verschalken. Een plaatselijk echtpaar ging daarnaar 
op zoek, maar in plaats van deze diamantkleurige broodvisser troffen ze een Roerdomp aan. Het beest 
was zó verzwakt dat het niet meer op zijn poten kon staan. Later op die dag werd nog een exemplaar 
aangetroffen. 
 Beide beesten gingen mee en kregen een plek op een ongebruikte zolderkamer. De patiënten 
werden gewogen; het grootste exemplaar, een mannetje, woog achthonderd gram en het kleinere wijfje 
haalde nauwelijks een pond. 
De zieke beesten, van nature al schuw, weigerden elk voedsel en moesten worden “gestopt”. In het begin 
met een mengsel van glucose en visbrij en later met dode eendagskuikens. Na twee weken was hun 
gewicht met tweehonderdvijftig gram toegenomen en ze kregen ook belangstelling voor levend voedsel. 
Toen de in een teil aangeboden visjes werden geaccepteerd liep alles op rolletjes. Om de beesten schuw 
te houden werd het bezoek tot een minimum beperkt en hun doen en laten via een spionnetje op de 
zoldertrap gadegeslagen. 
 Na een maand waren ze op het juiste gewicht en het werd tijd de dieren weer los te laten. 
Van het Vogelringstation werd na enige aarzeling toestemming verkregen de beesten een pootring mee te 
geven. In het algemeen is men daar geen voorstander van het ringen van zieke, gewonde of gevangen 
gehouden vogels, omdat het - wetenschappelijk gezien - een onzuiver beeld van het natuurlijk gedrag kan 
geven. Aan de andere kant wil de verzorger, die tijd, moeite en kosten heeft besteed, graag weten wat de 
levenskans van het vrijgelaten dier is. 
Op 29 maart 1986 werden beide Roerdompen bij het Harderbos geringd gelanceerd. De grote vraag was 
natuurlijk of ze zich ooit zouden laten terugmelden. 
 Op 21 maart 1990 dwarrelde een terugmeldingsfiche van het Vogelringstation op de gangmat. 
Het mannetje was - helaas dood - op 25 april ‘87 aangetroffen in Drogoby&Lvov nabij Godorok, op 
coördinaat 49.45 N - 23.42 E, in de Europese Sovjet Unie. Een hemelsbrede afstand van 1295 km. 
 Behalve een illustratie, hoe lang het - ondanks de Perestrojka - duurt eer zulk een terugmelding 
uit Rusland binnenkomt, brengt het ook andere feiten aan het licht. Zo kan er worden aangenomen dat het 
dier naar zijn geboorteplek terugvloog en dat impliceert dat er zich onder de winterse Roerdompen ook 
verre buitenlandse wintergasten kunnen bevinden. 
Voorts heeft het ook best zin zieke vogels te verzorgen en te begeleiden voor hun terugkeer in de natuur. 
Als het maar zorgvuldig gebeurt. 
 Het Vogelringstation heeft de code Z aan deze terugmelding gegeven. Z betekent Ziek, en deze 
verre reis heeft dus geen wetenschappelijke waarde. 
 Onze Roerdomp is voor de tweede keer - nu een papieren - dood gestorven. 

Waarvan akte. 

Aart Smit. 
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