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OP 8 OCTOBER 1996 

wordt in de Eper Gemeentewoning de jaarlijkse  
COÖRDINERENDE VERGADERING gehouden. 

Hierbij kunnen vertegenwoordigers van alle werkgroepen hun activiteiten op elkaar en op het algemeen programma 
afstemmen, ter voorkoming van elkaar overlappende evenementen. 

Plaats: Huiskamer. 
Aanvang: 20.00 uur. 
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VOORWOORD 
 Toegegeven, we kunnen heksen. Maar is het nou werkelijk nodig dat we dat keer op keer bewij-
zen?! Twee weken nadat de uiterste inzenddatum voor kopij verstreken waren, zaten we met een luttele 
tien beschreven velletjes om dit blad mee te vullen. En zoals we al voorzegden: augustus was voor ons 
een hectische maand, buitengewoon hectisch, zodat er van eigen nieuwsgaring ook weinig kwam.  
 Enfin, ondanks de bruiloften en partijen die Wim naar Turkije lokten en de huisschilders die 
Agnès buiten spel zetten, net toen het pijnlijk begon te spannen, is het toch weer voor elkaar gekomen, al 
is deze Natuurklanken wel een week later uitgekomen dan de bedoeling was. Gevolg hiervan is dat er een 
werkgroepactiviteit niet tijdig bekendgemaakt kon worden, erg spijtig - dat wel. De betrokken leden krij-
gen gelukkig altijd aparte convocaties, maar tòch. 
 Hopelijk heeft nu onze lezerskring,  maar vooral de kring van schrijvers, na alle genoten vakan-
ties het normale gareel weer aangegespt, zodat we veel kopij kunnen krijgen voor een rijk geschakeerd 
laatste nummer 1996. 
Hebt U in Uw vakantie aantekeningen gemaakt en bent U van plan er iets over te schrijven? Uit ervaring 
weten wij dat verhalen fris van de lever het best vlotten, dus haast U. (Dan kunnen wij onze werkzaamheden 
ook een beetje spreiden . . . . ) 
 U zult merken dat we - min of meer toevallig - voor de laatste drie maanden in een soort thema 
terechtgekomen zijn en wel in de richting van de geologie. Eén lezing en drie excursies die ons naar het 
verre, verre verleden terugvoeren. Wordt het geen tijd voor een nieuwe werkgroep? Een pril seizoen 
roept tenslotte om frisse initiatieven. 
 Maar wij worden al moe alleen al bij het hóren van “frisse initiatieven”.  
Wij zakken nu even onderuit, want voordat je het weet staat het volgende nummer alweer te dringen. Er 
rest ons nog net genoeg adem om aldiegenen heel hartelijk te danken, die ons te elfder ure toch nog van 
goede kopij voorzagen.  

En dan alleen nog maar een diepe zucht van 
Uw redactie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazomer en herfst, voor de vogelaar-bestuurder een fascinerende en onrustige periode. De vogel-
trek, een gelukkig nog raadselachtig fenomeen is in volle gang. 
Op het moment dat ik dit schrijf staat de auto al ingpakt voor een reis naar Denemarken en Zweden om 
onder andere van de trek van ooievaars en Wespendieven te genieten. De laatste voorbereidingen voor de 
reis naar Müritz, Rügen en Falsterbo zijn getroffen. 
 Gelukkig is de belangstelling niet beperkt tot vogels, al zie ik ze wel voortdurend vliegen. Voor 
de liefhebbers van paddestoelen zijn ook weer goede tijden aangebroken. En er komen nog voldoende 
zonnige nazomerdagen om van insecten, amfibieën, reptielen en planten te genieten. Hoewel een gure, 
stormachtige herfstdag met burlende herten op de achtergrond ook niet te versmaden is. 
 Het seizoen voor de lezingen is weer aangebroken. Wij bieden U een gevarieerd programma van 
“bloemetjes en bijtjes” tot versteende flora. 
Naast diverse excursies staat ook nog het  HERFSTKAMP  op het programma. 
Zonder Uw warme belangstelling wordt het echter geen succes. Wij rekenen graag weer op een grote 
opkomst. 
 De  Natuurpaden staan momenteel ook volop in de aandacht bij het bestuur. Er zijn plannen in 
ontwikkeling om de bebording van de beide routes te renoveren. Het blijkt dat er bij het publiek nog veel 
belangstelling is voor een wandeling waarbij regelmatig op beziens- en wetenswaardigheden van de na-
tuur gewezen wordt door middel van routeborden. Helaas dienen de bordjes niet zelden om gevoelens 
van grenzeloze onmacht op af te reageren. Routes met didactische en therapeutische waarden dus. 
 Wij als bestuur stellen ons voor er een geweldig seizoen 1996/97 van te maken. Neemt U zich 
hetzelfde voor! 

(TJAKKA ! ! !) 
Uw bestuur. 



Biologisch - nogal logisch! 
 
 In Nederland groeit de biologische landbouw veel minder snel dan in landen als Denemarken, 
Duitsland en Oostenrijk, zo staat te lezen in een pamflet van de Stichting Natuur en Milieu. 
De doorbraak in die landen - zo gaat de brief verder - begon toen de “Albert Heijnen” daar biologische 
zuivelproducten gingen aanbieden. 
 
  Ergens begin september van dit jaar werden alle (zeshonderdtweeëndertig) Albert Heijn-
filiaalhouders in de gelegenheid gesteld hun sortering uit te breiden met tien biologische producten, in de 
zuivel- en groentesector.  
Wij vroegen “onze” Albert Heijn of ze daaraan mee gingen doen, en het antwoord was - mooi zo! - “ja”   
 Nu werd me verteld dat Albert Heijn momenteel ook al (vijftien) biologische producten ver-
koopt. Toegegeven, ik ben geen echt alerte winkelaarster, maar er is me nog nooit een in het oog knal-
lende aanbeveling voor deze zaken opgevallen. Nogmaals, dat kan aan mij liggen, maar misschien is er 
werkelijk niet veel op dit gebied. De filiaalhouders stellen zelf hun assoritiment samen en zijn niet ver-
plicht tot verkoop van bepaalde artikelen. De vraag bepaalt het aanbod, en het kan best wezen dat Epe 
niet genoeg belangstelling heeft getoond. Schappen vullen met biologische producten gaat uiteraard hand 
in hand met de leegverkoop van die schappen - als er geen vraag naar is, houdt alles op. 
 Aan ons is door de Stichting Natuur en Milieu en de Gelderse Milieufederatie gevraagd, of we 
mee willen helpen de aandacht te vestigen op de assortimentsaanvulling bij Albert Heijn, hetgeen we bij 
dezen met warmte doen. Uit enquêtes is gebleken dat 25% van de boeren wil omschakelen naar biolo-
gische producten, maar er niet toe overgaat, omdat gevreesd wordt dat het niet rendabel blijkt. Hoe meer 
vraag er is naar biologische producten, hoe groter de kans wordt op een doorbraak, zoals die in een aantal 
ons omringende landen heeft plaatsgevonden. Bovendien, na alles wat er bekend is geworden over de 
gevolgen van bestrijdingsmiddelen en andere vormen van manipulatie kunnen we er ook nog van uitgaan 
dat dit op den duur onszelf ten goede komt. 
 Een onderzoek van Sociaal en Cultureel planbureau wees uit dat 46% van de Nederlanders soms 
biologische producten koopt en 71% bereid is meer te betalen voor milieuvriendelijke producten. Hoe 
groter deze percentages groeien, hoe lager de meerprijs kan worden, denk ik. 
 Maar goed, het is de bedoeling niet dat wij U gaan betuttelen, maar misschien komt het U gele-
gen af en toe eens aan Albert Heijn te vragen of hij het geen tijd vindt worden voor biologisch brood, en 
biologisch fruit, een biologisch wijntje en een biologisch bloemetje. 
Misschien legt ieder van ons zich binnenkort te slapen met de mooie gedachte meegeholpen te hebben 
aan een toekomst voor mens- en milieuvriendelijke landbouw.  

En dan staan we vast gezond weer op! 

Micky Haselhoff-Marsman.  
 
 
  



Veel Distelvlinders en Atalanta’s, 
maar tot nu toe weinig Argusvlinders in 1996 

 Dat er in de voorzomer veel Distelvlinders ons land waren binnengevlogen was wel duidelijk. Op 
allerlei plaatsen werden ze al begin juni gezien. Dat waren de trekkers uit Noord-Afrika.  
Zelf zag ik er tien bij elkaar op Schokland, op 6 juni. 
 Nu, in augustus, verschijnen ze bij tientallen op de bloeiende Vlinderstruiken. Gelukkig voor de 
mensen die alleen dicht bij huis vlinders opmerken! Dit is de generatie die in Nederland opgegroeid is uit 
de eieren door de trekkers uit het zuiden gelegd. Er kunnen ook altijd nog exemplaren bij zijn die “vers” 
uit Zuid-Europa zijn komen aanvliegen. Die kenmerken zich vaak door een valere kleur. 
 Net als bij trekvogels noteren we meestal wèl de eerste exemplaren in het voorjaar, maar niet de 
laatste van het jaar. 
Meestal mindert het aantal Distelvlinders in september snel. Ze vliegen naar het zuiden of gaan dood. 
Overwinteren doen ze in onze streken niet. 
 Atalanta’s zijn ook van die noeste trekkers. Ook daar werden er in het voorjaar al verscheidene 
van waargenomen. Men is niet helemaal zeker of een enkele Atalanta hier overwintert in een zachte win-
ter. Regel is dat zeker niet.  
Er zijn nu veel mooie, verse exemplaren te zien. Atalanta’s houden het in het najaar langer vol in onze 
streken. Begin november komt er bij warm weer nog wel eens eentje zonnen op de huismuur of nectar 
snoepen van de bloeiende klimop. 
Dit over onze twee bekendste trekvlinders. 

 Van de aardige Argusvlinder werden er deze 
zomer nog weinig gezien. Ook vorig jaar was 
de Argusvlinder schaars in de regio. Uw 
waarneming van Argusvlinders is zeer wel-
kom dus! 

 En hoe staat het met de Rouwmantels? 
 Misschien komt er in augustus, september 

nog een enkele Rouwmantel? Nakomelingen 
van de invasie van vorig jaar, waarvan er veel 
overwinterden? De oude dieren zijn inmid-
dels niet meer in leven. 

 
Ik houd me aanbevolen voor al jullie waarnemingen, niet alleen van de meest bijzondere soorten. 

    Voor de Insectenwerkgroep: 
Els Koopmans-Grommé, 

Bongerdplein 1, 
8162 AW  Epe. 

 

 
 

   

 



Azolla’s   na 200.000 jaar terug op de Veluwe 

Wie het groene hart van de randstad kent, is ook vertrouwd met het beeld van met kroos bedekte sloten. 
Sommige van die kroosdekken ogen meer rood dan groen en de plantendeken ziet er ook wat ruwer uit. 
Pluk je een stukje uit die deken, dan heb je een handvol roodachtig-groene rozetjes van fijn bebladerde 
takjes. Vooral onder een loep ziet het er heel mooi uit. Het lijkt niet op de eenvoudige ronde blaadjes van 
de bekende kroossoorten: de structuur is veel ingewikkelder. 
We hebben dan ook met een heel ander type plant te maken: de Kroosvaren. Inderdaad een varensoort, al 
behoort hij tot de kleine groep watervarens, die je bepaald niet direct aan varens doen denken. 
 De Kroosvarentjes, of op z’n Latijns: Azolla’s, horen thuis in stilstaande voedselrijke wateren, 
vooral in laagveenstreken. Dichterbij dan de Wieden had ik ze nooit gezien. Het was dan ook een verras-
sing toen Els Koopmans me half augustus belde over de vondst van een Kroosvaren aan de Plekwevers-
weg in Dijkhuizen, oostelijk van Epe. Kort daarna vond ze dezelfde soort wat zuidelijker: in de Grift. 
 We moesten even puzzelen over welke soort het precies ging. Er zijn namelijk twee Kroosvaren-
tjes in ons land: de Grote en de Kleine. Ze zijn nogal moeilijk te onderscheiden, maar we waren het er al 
snel over eens dat het de grote moest zijn. 
Volgende vraag: hoe kwamen ze op de Veluwe terecht? Bij de Plekweversweg heeft het Waterschap 
Oost-Veluwe werkzaamheden aan de (kwel-)beekjes verricht. Denkbaar is dat plantjes of sporen met de 
gebruikte machines mee zijn gebracht. Maar de Grift? Verspreiding door watervogels is ook goed moge-
lijk. 
We moeten afwachten of de soort een blijvertje is. Zo ja, dan zegt dat iets over veranderingen in de wa-
terkwaliteit. Het zou betekenen dat het Veluwse water - op de groeiplaatsen van Azolla tenminste - voed-
selrijker en minder zuur wordt. 
 De beide Kroosvarens komen van het westelijk halfrond. Ze verspreidden zich in Nederland te-
gen het eind van de vorige eeuw, waarschijnlijk vanuit botanische tuinen. De Kleine, die er het eerst was, 
is intussen sterk op zijn retour. 
 Toch waren de Azolla’s ooit inheems. Hun bladafdrukken en sporen zijn in vroeg-pleistocene 
klei-afzettingen (de Klei van Tegelen, het Tiglien) gevonden. En de huidige Grote kroosvaren is ook 
fossiel teruggevonden in jongere Tiglienlagen - ik geloof zelfs in het gestuwde preglaciaal in een groeve 
in Hattem. 
Maar de ijsbedekking van de voorlaatste koudeperiode (het Saalien) heeft aan het voorkomen in Europa 
van de Azolla’s een einde gemaakt. Maar niet definitief, zoals we hierboven zagen. 
 Wat heeft een plant nodig? Licht, water, mineralen. Als het water die mineralen bevat, kan een 
plant zich dus heel goed redden op het wateroppervlak. Toch zijn er maar betrekkelijk weinig drijvende 
waterplanten. Let er maar eens op: veel schijnbaar drijvende waterplanten wortelen toch in de bodem. 
Echte drijvers zijn de kroossoorten, de kroosvarens, maar ook grotere planten, zoals Kikkerbeet en Krab-
bescheer. 
 Lastig voor de drijvers is, dat in koudere streken hun groeiplaats bevriest. Kikkerbeet lost dat 
probleem op met winterknoppen die naar de bodem zakken; Krabbescheer laat zichzelf zakken en duikt 
na de winter weer op. Ook sommige kroossoorten kunnen dat. Andere (de Lemnasoorten) zijn tegen in-
vriezen bestand.  
 De Kroosvarentjes moeten het hebben van hun kiemplantjes, die zich op de bodem vormen, en 
van overwinteraars op een beschut plekje. Gezien de volle sloten in het westen lukt ze dat best en verder 
zijn ze, net als de andere drijvende waterplanten, bijzonder goed in ongeslachtelijke vermeerdering. 
 

Henk Menke. 
 
 



In Petersburg (Engeland) ontdekte een ondernemend jong Dasje via een kattenluik - een comfortabel 
slaapplekje, en wel in de trommel van een openstaande wasmachine.  
Het verhaal zegt dat het Dasje de hele wasronde op 60oC heeft meegedraaid, maar niettemin ook weer 
tussen het wasgoed vandaan gehaald kon worden.  

Ofschoon nat en druipend  “safe en sound”, maar vermoedelijk toch wel erg verdrietig. 
En de was stonk, maar dat is bijzaak. 

 
 
 
    

De Katoele is ginn’n eerst’n zanger 
Maar ‘t is wa’ nen goei’n moezenvanger. 
 Twentse zegswijze. 
 Katoele is de streeknaam (ook hier ) voor 
 Steenuil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Regen. De bloemen sluiten zich. 
   Ik wacht de vreugde van het ogenblik 
   waarop het leven, glanzend en gedrenkt 
   opnieuw ontluikt 
   en ik de tuin inga 
       Chang Ta Ch’in. 
 

 
Een wijs Indianen opperhoofd heeft 
nog niet zo lang geleden gezegd: 
“Als alle planten en vissen dood zijn, 
dan pas zal tot de mensen 
doordringen dat je geld niet kunt 
eten.” 
 

 
Overal hoor je het zeggen: “Het begint nu echt herfst te 
worden.” 
Zó overdreven! Die paar koele dagen, vijf gele blaadjes en 
een bakje regen - wat een onzin; het kan nog wel 30o 
worden. 
Maar iets is toch wel veranderd. De spechten komen steeds 
kijken of er nog geen vet in de bomen hangt en de 
koppeltjes Zwarte- en Glanskopmees, die zich de hele 
zomer niet vertoond hebben rammelen sinds heden steeds 
aan het voederhuisje. 

Maar voorlopig ligt daar nog fruit voor de vlinders.  
Liefst Rouwmantels, uiteraard. 

 

 
De Katoele is ginn’n eerst’n zanger 
Maar ‘t is wa’ nen goei’n 
moezenvanger. 
 Twentse zegswijze. 
 Katoele is de streeknaam (ook hier ) voor 
Steenuil. 
 

Wilt U Uw kopij uiterlijk 
15 oktober 1996 

inleveren? 



DISTELBREMRAAP (OROBANCHE RETICULATA) 
 
Tijdens de excursie van de plantenwerkgroep naar de Wilperwaarden werd een populatie ontdekt van de 
Distelbremraap (Orobanche reticulata). Dat vormt de aanleiding om de Bremraapfamilie (Orobancha-
ceae) en de Distelbremraap in het bijzonder eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
Het meest opvallende aan de Bremraapfamilie is het ontbreken van bladgroen. Het zijn dan ook parasie-
ten, die afhankelijk zijn van een gastheerplant, de zgn. waardplant. 
Het is een kenmerk dat bremrapen gemeen hebben met bepaalde leden van de Helmkruidfamilie (Scro-
phulariaceae). Schubwortels (Lathraea spec.) zijn parasieten. En Hengel (Melampyrum pratense), Wil-
de weit (Melampyrum arvense), Ogentroost-soorten (Euphrasia spec. en Odontites spec.), Ratelaar-soor-
ten (Rhinanthus spec.) en Kartelblad-soorten (Pedicularis spec.) zijn half-parasieten. 
 De verschillende soorten Bremraap worden altijd aangetroffen in de buurt van een bepaalde 
waardplant. Voor het ontkiemen van een Bremraapzaadje is de waardplant al onmisbaar. Waarschijnlijk 
is het zo dat het ontkiemen in gang wordt gezet door nog niet geïdentificeerde stoffen uit de wortels van 
de waardplant (maximale afstand 3 mm!). Het kiemworteltje dringt direct daarna een wortel van de 
gastheer binnen en nestelt zich in de vaatbundels. Vervolgens wordt er onder wederzijdse invloed een 
ondergrondse knol (raap) gevormd.  
Over de grootte van deze knol, valt in de literatuur nauwelijks iets te vinden. Jac.P. Thijsse heeft het bij 
de Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) over knobbeltjes en een dikke beschubde knol. Roger 
Phillips beeldt de knol van de Klavervreter (Orobanche minor) af met knolletjes van plm anderhalve 
centimeter, De Wit heeft het bij de Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) over minuscule knolle-
tjes. Alleen in het nieuwe boek van Kreutz staan twee foto's en twee tekeningen van knollen samen met 
de wortels van de waardplant, maar aan de hand daarvan zou ik liever van knolletjes dan van knollen 
spreken. Ook in de nieuwste druk van de Flora van Heimans, Heinsius en Thijsse staan een paar teke-
ningen met (kleine) knollen. Mijn voorstelling dat de knollen zo groot als een raap zouden zijn, vind ik 
echter nergens bevestigd en zal dus wel niet kloppen. 
Uit deze knol ontspruiten in de (voor)zomer een of meerdere bloeistengels. Deze bloeistengels zijn on-
vertakt en kunnen al naar gelang de soort tien tot wel negentig centimeter hoog worden. Aan deze bloei-
stengels zitten geen bladeren maar spitse driehoekige schubben van ongeveer een centimeter groot. Ze 
zijn veelal bruinachtig en staan verspreid, onderaan ongeveer omgekeerd dakpansgewijs. De bloemen 
staan in een vrij dichte alzijdige aar. Deze bloemen hebben een bovenlip met twee lobben en een driede-
lige onderlip. Een determinatie kenmerk voor de verschillende soorten is de kromming van de kroonbuis 
en de kleur van de bovenlip. In de kroonbuis staan twee lange- en twee korte meeldraden. De lange stijl 
heeft een tweelobbige stempel; het bovenstandige vruchtbeginsel groeit uit tot een doosvrucht. Het zaad 
is zeer fijn, vaak nog lichter dan orchideeënzaad (een duizendste milligram). Het wordt verspreid door 
de wind en houdt minstens tien jaar lang zijn kiemkracht. Vaak is de bloem al uitgebloeid en de plant al 
afgestorven voor de waardplant is uitgebloeid.  
Door deze knol is het mogelijk om voedingsstoffen bij de gastheer te stelen. Zelf kunnen bremrapen dit 
niet omdat chlorofyl ontbreekt. Dat is het pigment dat voor de groene kleur zorgt. Door het ontbreken 
van chlorofyl is fotosynthese niet mogelijk. Hierbij wordt onder invloed van zonlicht koolstofdioxide 
omgezet in koolhydraten, belangrijke voedingsstoffen. 
Heukels' Flora van Nederland noemt voor ons land tien soorten, waarvan één inmiddels is verdwenen en 
één op slechts één plaats voorkomt. De andere acht zijn echter ook zeldzaam, ze staan alle op de Rode 
Lijst. Hiervan is de Klavervreter (Orobanche minor) het minst zeldzaam met een Uurhokfrequentie-
klasse van 5. 
 Maar nu verder over onze vondst, de Distelbremraap (Orobanche reticulata). De grootte van de 
exemplaren varieerde nogal van plm . twintig- tot soms wel zestig centimeter. Als er meer dan één bij 
elkaar stonden, waren er vaak twee forse planten en soms wel vier kleinere, vaak nog niet bloeiende 
exemplaren. De bloemen waren duidelijk geel met een zweem roodpaars op de buitenzijde van de bo-
venlip. In de Wilperwaarden telden we minstens tweeënveertig bloeistengels. Allemaal in de buurt van 
Akkerdistels (Cirsium arvense).  
 De omgeving van de IJssel in de buurt van Deventer vormt vanouds het centrum van het Neder-
landse verspreidingsgebied, met uitloop naar Zutphen en Kampen. Wat dat betreft zaten we dus goed. In 
ogenschouw genomen dat de waardplant een distel is, in ons land in het bijzonder de Akkerdistel (Cirsi-
um arvense), die toch zeer algemeen is, is het moeilijk te geloven dat de Atlas van de Nederlandse Flora 



hem uit slechts negen uurhokken vermeld, waarvan er zes langs de IJssel liggen. Er moet dus nog meer 
aan de hand zijn.  
De Distelbremraap heeft dan ook een voorkeur voor warme, droge plaatsen op gestoorde ruderale, zave-
lige grond.  
 Is de soort in ons land dus schaars, dat geldt ook voor de landen om ons heen. Het versprei-
dingsgebied ligt weliswaar tussen Engeland en de Oeral en tussen Zuidwest-Frankrijk en Zuid-Scandina-
vië. Maar overal is hij schaars tot zeldzaam. Zo komt hij in Engeland alleen voor op enkele plaatsen in 
Yorkshire. In België ontbreekt hij. In Duitsland komt hij slechts hier en daar langs de Rijn voor, in Ne-
dersaksen alleen in de Harz, in Baden-Württemberg zeer verspreid en verder in Beieren. 
 De soort die in de Nederlandse flora's Orobanche reticulata heet, is eigenlijk Orobanche reticu-
lata ssp. pallidiflora. Hij wordt in andere Europese landen dan ook wel Orobanche pallidiflora ge-
noemd. Een gevolg van verschil van inzicht of het hier om een soort dan wel een ondersoort gaat. 
 De Nederlandse naam Bremraap is te danken aan het voorkomen van een opvallende soort (Gro-
te Bremraap) op soorten Brem.   
De wetenschappelijke naam Orobanche is minder doorzichtig. "Orobos" is Grieks voor soorten uit de 
Vlinderbloemenfamilie, die als voedsel konden dienen. "Anchein" is Grieks voor worgen. In de eerste 
eeuw sloeg de naam Orobanche op een parasitaire plant die voedselplanten bedreigde. Maar het is zeer 
de vraag of die naam op de huidige Orobanche sloeg. 
Toch zijn bremrapen prachtige onopvallende soorten die zeker het bekijken en bewonderen waard zijn. 

Egbert de Boer. 
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       RAADSEL 
 

 Op 24 juli laat een mevrouw haar hond uit en doet haar dagelijks terugkerende route over een 
bospad dat parallel aan de Elspeterweg loopt. Haar loslopende hond snuffelt ergens aan en ze ziet dat het 
een dode sperwer is die naast een vers geplukte prooi ligt. Ze dekt dit drama af en vraagt of ik er in ben 
geïnteresseerd. 
 Ter plekke zie ik een dood adult Sperwervrouwtje. Omdat er naast haar losse Sperwerveertjes 
liggen, denk ik in eerste instantie dat deze van haar afkomstig zijn. Ze is echter volkomen onbeschadigd. 
Van de geplukte prooi resteert een van veren ontdaan kadavertje. Poten en kop ontbreken, maar de losse, 
ernaast liggende veren zijn onmiskenbaar van een Sperwer. Sommige veertjes zijn nog voorzien van 
kalkschachten, die erop wijzen dat het een jonge, geplukte Sperwer is. 
 Het is moeilijk dit drama te reconstrueren. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar:  
 Een oud Sperwervrouwtje dat een (vreemd) jong sloeg? 
 Een geslagen jong dat door de moedervogel werd verdedigd, die toen ook werd gedood? 
 Een familiedrama waarbij twee Sperwers (door een Havik?) werden gedood en één 

exemplaar werd geplukt en deels opgegeten? 
 Of was er vergiftiging in het spel, door bijvoorbeeld het snelwerkende Mollendood en 

werd van de twee Sperwers die dood naast elkaar lagen er één geplukt door een Buizerd 
of Havik, die in de maaltijd door de snuffelende hond werd verstoord? 

 Het gave beest werd meegenomen en ingevroren en is intussen via de AID (Algemene Inspectie 
Dienst)  naar het Centraal Diergeneeskundig Onderzoeksinstituut in Lelystad gestuurd.  
Voor het moment is het drama nog niet ontraadseld, want er waren alleen maar stille (sic!) getuigen bij, 
maar 
dit verhaal zal nog wel een vervolg krijgen, misschien al in de volgende Natuurklanken. 

Aart Smit. 



Een Dwarsliggerzwam op een paaltje 
In Epe fietsend zag ik in het voorbijgaan in een flits een flinke paddestoel op een paaltje staan. 
Toch maar even teruggegaan en afgestapt.  
Wat ik al vermoedde bleek waar: daar prijkte, bovenop een vrij nieuw houten paaltje in een tuin een 
mooi exemplaar van de Dwarsliggerzwam (Lentinus lepideus), ook wel “Schubbige taaiplaat” genoemd 
(Morton Lange). 
Het is een stevige, zelfs harde paddestoel met een van grove bruine schubben voorziene beige hoed. De 
steel is dik en ook behoorlijk schubbig. Daarbij zijn de wat aflopende lichte plaatjes vrij grof, wijd uit 
elkaar geplaatst, en hun randen getand. De harde hoed begon wat te scheuren hier en daar. Het geheel 
vormde dus nogal een ruige verschijning. 
Je ziet de Dwarsliggerzwam niet vaak. De eerste keer dat ik er een vond was zeker vijftien jaar geleden, 
ook in Epe. Toen zat hij inderdaad op een dwarsligger; één van de vele biels die na afbraak van de oude 
spoorlijn in tuinen terecht zijn gekomen. Dit was mijn tweede vondst. 
De Dwarsliggerzwam komt vooral op bewerkt hout voor, las ik. Dat klopte dus beide keren dat ik hem 
ontmoette. Beide keren ging het ook om één eenzaam exemplaar. Of dat ook meestal zo is? Wie heeft 
daar ervaring mee? 
 Op 11 augustus heeft Dik Koopmans de paddestoel op het paaltje vereeuwigd op dia’s. 

Els Koopmans-Grommé. 

 



Goudhaantje 

Eén van de favoriete vogeltjes, die ik nog nooit goed voor de lens heb kunnen krijgen, is het Goudhaan-
tje. 
Nog geen decimeter groot behoren ze tot de lilliputters. Pluizige, beweeglijke bolletjes met een zó dun 
stemmetje dat ik ze niet (meer) kan horen. Goed als mijn vrouw me dan op de wandeling vergezelt, die 
met dergelijke dunne geluidjes geen moeite heeft en me daardoor tijdig kan waarschuwen. 
Ze zijn niet schuw, en van zó dichtbij kun je ook het verschil in kruinkleur zien: bij het vrouwtje geel en 
bij het kereltje zo diep oranje, dat hij daardoor de volksnaam “Goudsbloemvogeltje” kreeg. 
Jonglerend aan de stugge coniferentakken  pulken ze met hun fijne snebben allerlei niksigheidjes uit de 
naaldoksels. Het zijn meestal overwinterende bladluizen, de stammoeders van een nieuwe luizengenera-
tie,en daarmee verrichten de Goudhaantjes in onze ogen dan weer een nuttig werkje. 
 Steeds loer ik ernaar een buitenbeentje in de Goudhanenfamilie te ontdekken: het Vuurgoudhaan-
tje, dat zich vooral door het hebben van een dubbele door het oog lopende zwarte wenkbrauw laat onder-
scheiden. Voor de rest lijkt hij als twee druppels water op zijn veel algemener familielid. 
 Het aantal Goudhaantjes neemt vanaf volgende maand erg toe. Dat zijn exemplaren die Scandi-
navië zijn ontvlucht omdat daar met die barre kou te weinig insecten overleven, om Goudhaantjes het 
broodnodige voedsel te verschaffen. 
Je moet je petje afnemen voor de erfelijk vastgelegde ondernemingsdrang van dat kleine grut, dat in staat 
is duizenden kilometers af te leggen en grote watervlakten over te steken. Stellig zullen vele reizigertjes 
tijdens die lange reis het loodje leggen. 
 U zult Goudhaantjes niet gauw op de voertafel krijgen, tenzij er een dierlijk menu wordt aange-
boden en ze zich met andere rondtrekkende mezensoorten hebben vermengd. Als U een grote tuin heeft 
waarin coniferen staan, kunt U wat reuzel op enkele takeinden smeren. Wellicht kunt U daarmee hun 
bezoek zó aanmoedigen dat U er de komende winter een grappige vaste tuingast aan overhoudt. 

Aart Smit. 

 



HEKSENBOTER 
 Onze voorouders hadden in hun tijd nogal wat moeite met het duistere zwammendom. Van de 
ene op de andere dag plotseling verschijnend, zonder - zoals andere planten - bladgroen of bloemen te 
laten zien, werden ze aan bovennatuurlijke, kwade krachten toegeschreven, en kregen daardoor de 
vreemdste namen. Daaronder vielen ook de slijmzwammen, zoals die dikke gele klodder diet uit het niets 
tevoorschijn leek te komen en “Heksenboter” werd genoemd. 
 De wetenschap kwam er een eeuw geleden pas achter dat slijmzwammen niet tot de paddestoelen 
behoren. Zij vormen een aparte familie, maar ook nu nog bestaat er twijfel of het planten dan wel dieren 
zijn. Door hun tweeslachtige leefwijze kun je het beter op een tussenvorm houden. Het begint met een 
voortplantingscel die, van de moederplant wegzwevend, ergens neerkomt, openbarst en daaruit kiemen 
loslaat. Deze gedragen zich als eencellige diertjes, bewegen zich door middel van zweephaartjes, nemen 
voedseldeeltjes op en delen zich. Eten, groeien en zich delen gaat door in een zich steeds versnellend 
tempo, zodat er in één dag al een - ook voor onze ogen - goed zichtbaar vruchtlichaam ontstaat. 
In die gestalte gaat de verslijming via een kruipspoor over in een droge vorm en pas dan is de slijmzwam 
herkenbaar en op naam te brengen. 
 Het mag duidelijk zijn dat dit specialistenwerk is, veelal met behulp van een microscoop moet 
worden onderzocht en nauwelijks door een pure amateur kan worden uitgevoerd. De uitzondering daarop 
vormt dan weer onze Heksenboter, die in het verleden ook wel “Runbloem” werd genoemd, omdat hij 
vaak op de afvalhopen van leerlooierijen (de run) werd aangetroffen. 
 Je hoeft niet altijd de naam te weten om iets mooi te vinden. Er zitten juweeltjes onder de slijm-
zwammen, die zich vooral onder de loep ontpoppen als ware kunststukjes.  
Met echte zwammen hebben ze gemeen dat vocht voor hun ontwikkeling een onmisbaar element is. Maar 
feitelijk geldt dat voor alles in de natuur, dat heeft deze droge zomer wel weer bewezen.   
 

Aart Smit. 



Schoonheden en griezels in: 
Het Kievitsveld op de warme dag van de 22ste augustus 

(Excursieverslag Insectengroep) 
 Uit vier verschillende plaatsen komend ontmoeten vier mensen elkaar bij het Kievitsveld. Het is 
22 augustus en ondanks het wat sombere weerbericht warm. De zon blijft schijnen. 
We lopen het veld in, al spiedend naar insectenspul, langs het zandpad. 
“Jullie moeten nu eens een beetje doorlopen,” zegt Bert, die de excursie voorbereid heeft, na drie kwar-
tier, “we komen zo nooit rond!” Wat dat “rond” is? Een eind nog zeker! 
 Het slakkentempo heeft wel een oorzaak gehad. We hebben al heel veel gezien langs een klein 
stukje pad. Er staan bramen die al rijpen; ze klimmen tot hoog in de elzen, meidoorns en wilgen. Daar-
achter een wildernis met nog meer elzen, wilgen, riet, wilgenroosjes, varens en brandnetels van een 
voormalige visvijver. Eertijds plantte men hier Canadese populieren om drooggevallen vijvers rendabel 
te maken (klompenhout!). Die zijn nu gekapt, omdat ze niet horen in een echt elzenbroekbos. 
 Een prachtige zwart met rode aaskever zit er te zonnen op een blad. Een ongewone plek voor de 
soort. Misschien op zoek naar de stinkzwam die hier zeer duidelijk ergens groeit? 
Bladgroene ronde wantsen (wat een schutkleur!) bevolken de brandnetels. Een piepklein lieveheersbeest-

je, geel met maar liefst tweeëntwintig zwarte stipjes versierd, 
wordt door Gerard na enig speurwerk van een eik vol meel-
dauw geplukt. Het eet meeldauw, in tegenstelling tot zijn blad-
luisverslindende oranje verwanten. 
Een boktor? Zit daar een boktor met die geblokte lange sprie-
ten? Jan heeft hem met een vlugge greep in zijn handen. Ja 
hoor, de Brandnetelbok  (Agapanthes villosviridescens) is het, 
een vrij grijze, langwerpige soort. Als larf leefde hij in brand-
netel- of distelstengels.  

Even later is er weer een boktor, nu één met geel en zwart. Hij zit op een bloemscherm stuifmeel te peu-
zelen, de Vierbandsbok (Strangalia quadrifasciata), een soort die je hier nogal eens tegenkomt. Hij werd 
groot in een wilgenstam. Op schermen van Berenklauw zitten veel Sol-
daatjes, ook een kever.  
Andere bloembezoekers op deze warme dag zitten vooral op Lever-
kruid. Samen met veel zweefvliegen zien we er Landkaartjes honing 
vergaren. Hun aanwezigheid hier heeft direct te maken met de vele 
brandnetels waarop het wijfje haar koddige eiersnoertjes afzet. Deze 
zomergeneratie is bijna zwart met een kenmerkende witte band over de 
vleugels. Het landkaartjespatroon zie je als ze de vleugels opklappen, 
maar vandaag is rusten er niet bij! 

Mooie zweefvliegen zijn er, zoals de glanzende Blinde bij, die inderdaad 
op een bij lijkt maar echt niet blind is. Probeer er maar eens een te van-
gen! 
Opvallend is een glanzende, grote zwarte zweefvlieg met een witte band 
over de voorzijde van het achterlijf en wat bruin in de vleugels. Jan grijpt 
hem snel en zo kunnen we Volucella pellucens heel goed bekijken en er 
het boekje op naslaan. Later lees ik: 
Het vrouwtje van deze grote volucellasoort wandelt, om eitjes te leggen, 
doodgemoedereerd een wespennnest in. Die anders zo agressieve diertjes 
laten haar rustig gaan, niet vermoedend dat het vliegenbroed straks hun 

eigen broed oppeuzelen zal! 
Een merkwaardige vlieg hier is ook de Schorpioenvlieg. Het wijfje draagt een vervaarlijk uitziende om-
hooggekrulde stekel aan het achterlijf. Hoewel Schorpioenvliegen echte rovers zijn, die alles wat voor 
hun kop komt verorberen,* dient die stekel alleen maar voor het eitjes leggen. 

Allemaal insecten om bij stil te staan, vandaar ons slakkentempo, dus! 

 

 

. 



Maar de mooiste waarneming is die van een fraaie Sleedoornpage.  
Het vlindertje zit bovenin een meidoorn bij een rijpe braam. Zuigt het 
er het sap van op? Met de oranjegele vleugelachterkanten en de witte 
lijntjes erop is de soort direct te herkennen. Hij laat zich uitstekend 
door onze kijkers bewonderen. Bert had er die week op een andere plek 
dan ook al een gezien. Die waarnemingen zijn erg waardevol! 
 We lopen nu even stevig door, haastig steelse blikken werpend 
op de vijvers met prachtige waterlelies en twee soorten Lisdodden. Bert 
voert ons snel naar een massa bloeiende Leverkruidplanten. Wat een 
vlinders profiteren van deze grote nectarbron! Ook weer veel vliegen 
en aan vlinders vooral Dagpauwogen, Distelvlinders, Landkaartjes en 
kleine witjessoorten. Ook een enkele Atalanta en Kleine vos zijn er bij. 
Gammauiltjes komen we overal tegen. 
 We passeren een plek waar de eerste rechte beekloop van de 
Nijmolensebeek nu een speelse kronkel maakt, een poeltje vormt en daarna een van zwerfkeien gebouwd 
trappetje afhuppelt, onder de weg door naar het oosten. Het is een beekherstelproject, deze zomer hier 
uitgevoerd. Ook veel meer stroomopwaarts zijn nieuwe kronkels gemaakt, zo zien we later. Het oogt nog 
kaal; de natuur moet de rest doen. 
 We volgen de wandelroute die begint bij de hoek van de Kievitsweg en ons langs de Nijmolense 
plas voert. Een breed graspad heeft men hier aangelegd. Een beetje jammer want nu komt er veel publiek 
in deze pas nog zo verlaten ruigte. Er wordt verderop druk gezwommen. Maar we zijn nog maar helemaal 
aan het begin op een grazig stukje door Bert gekozen als locatie om sprinkhanen te bekijken. En terecht: 
overal om ons heen springen die door de zon lekker actief geworden beestjes rond. Maar zien en vangen 
is twee. Kreten als: “Já! ik heb er één!” worden nogal eens gevolgd door “O, nee toch niet!” 
Determinatie is nog moeilijker in het veld. Van de Bruine sprinkhaan of het Tandradje bekijken we een 
fraai rossig getint exemplaar. Met de Grote groene sabelsprinkhanen is het wat gemakkelijker. We zien er 
maar liefst drie: twee mannetjes en een vrouwtje. Wat een monsters lijken het in zo’n klein jampotje! De 
kaken malen rusteloos heen en weer, een spriet wordt erdoor  gehaald om die te reinigen. Het lijken ro-
botachtige wezens, door een loep gezien. Ze wandelen vaak traag door de planten met hun enorme poten 
en onwijs lange sprieten. Ze eten daar echt niet alleen gras maar ook graag kleine insecten. Hoe ze die 
vangen op hun trage wandeling door de vegetatie? Vliegen kunnen ze trouwens prima. Het door Jan los-
gelaten exemplaar vliegt wel tien meter ver! 
 Een stukje chocolade wordt uitgeloofd voor wie een van de blauwtjes vangt die daar vliegen. De 
vraag is namelijk: kunnen het Heideblauwtjes zijn of, wat aannemelijker lijkt, Icarusblauwtjes. 
We houden het op die laatste soort want het chocoladelokaas prikkelt wel de jachtlust maar leidt toch 
niet tot resultaat. Ze laten zich niet vangen en omdat chocolade smelt met dit weer verdelen we de reep. 
 Verder langs het pad ( we zijn nog steeds niet “rond”). Weer veel Leverkruid vol vlinders. Nu 
zijn er ook Boomblauwtjes bij, duidelijk herkenbaar aan hun lichtere tint en lichtgrijze vleugelachterkan-
ten. Zoals meestal is Boerenwormkruid goed voor een paar Kleine vuurvlindertjes. Bruine zandoogjes 
vliegen rond. Opvallen is de aanwezigheid van twee Koevinkjes in het gras. Deze typische julivlinders 
vliegen normaal tot hooguit begin augustus. Zijn zij later begonnen met vliegen door de koude voorzo-
mer? Ze zijn wel erg afgevlogen. 
 Bij een korte rust op het bankje bij de mooie vijver kijken we uit over het grote veld Veenwortel 
dat zich daarop ontwikkeld heeft. De Kleine karekieten die Bert hier hoorde zwijgen nu. Al vertrokken 
van hun broedplekjes? Behalve een Tjiftjaf laat geen enkele vogel zich meer horen. 
 Als we weer op het beginpad komen weten we hoe het “rondje” van Bert bedoeld was. Het was 
een heel mooi rondje. Bedankt, Bertus! 

Els Koopmans-Grommé.  
* Ik neem de vrijheid een kleine aantekening te maken 

bij hetgeen Els zegt overSchorpioenvliegen die”alles 
eten wat ze voor de kop komt”. De beesten kunnen ook 
selectief zijn. Ik ontmoette er een die uit mijn bordje 
met verrukkelijke vissalade een rauwe ui-snipper koos 
en ervan smulde!                  
       Micky Haselhoff. 

 



KRITISCH + FAUNABEHEER 
 De Knipselkrant van Kritisch Faunabeheer over de periode mei - juni 1996 staat bol van artikelen 
en ingezonden stukken - pro en contra - inzake de jacht en de nieuwe jachtwet. De agressie die al die 
artikelen uitademen maken al duidelijk dat er hier een vorm van gewelddadigheid bediscussieerd wordt: 
Jagers en anti-jagers trekken alle registers open om maar zoveel mogelijk gif te spuien. 
Met het nieuwe jachtseizoen voor de deur, zullen de ruzies opnieuw hoog oplaaien. Ik ben zeer partijdig, 
dus wat mij betreft: hoe meer mensen er tegen de geweren in het geweer komen, hoe liever het me is. 
 Alleen begrijp ik niets van de argumenten die elke keer weer aangevoerd worden. Het kan toch 
niet moeilijk zijn bepaalde onjuiste, en keer op keer herkauwde, verklaringen te ontzenuwen? Om maar 
een voorbeeld te noemen: Biologen van naam stellen met klem, dat vossen per definitie geen rondlopen-
de schapen aanvallen, laat staan doden. Toch komen er steeds weer meldingen van wrede slachtingen in 
vredige schapenweitjes, en de dader heet vos. In de beide keren dat er in onze directe kennissenkring iets 
dergelijks voorviel, bleek naderhand dat er honden in het spel waren geweest. Maar intussen had een 
nieuwe hetze tegen de vos zich natuurlijk al verbreid, zo snel dat de waarheid het nakijken had. 
 Het bekend worden van de (mogelijk-hopelijk) nieuwe Flora- en Faunawet, waarbij drieëntwintig 
extra diersoorten beschermd zullen worden verklaard, werd onmiddellijk gevolgd door een stortvloed van 
schademeldingen. Een meneer in Ravenswoud verloor in één nacht elf pauwen, “vrijwel zeker het werk 
van vossen”. Aangezien hij eerder in het jaar ook al geconfronteerd was met het spoorloos verdwijnen 
van vogels, over woog hij zuchtend maar te stoppen met zijn hobby: siervogels houden, (de arme schat, ben 
ik als ik dit lees geneigd te zeggen, en daar druipt het gif ook af). 
 Wat zou die meneer nu doen als hij wist dat hij midden in een populatie van criminelen woonde - 
tweebenige wel te verstaan. Dievenklauwen, sirenes, kettingen, grendels, alarminstallaties . . . . . ja toch? 
Als je je fiets niet op slot zet ben je ook niet zeker of je hem nog terug ziet, dus je neemt je maatregelen.
  
 Toegegeven, secuur afgesloten ruimten bieden niet altijd soelaas. In Fochtelooërmond werd in 
het vrije veld een (te vroeg) pasgeboren kalfje “door vossen opgevreten”. Het diertje was naar een sloot 
gewandeld voor een fris slokje water en daar wachtte hem de snode Reynaert, die hem overrompelde, 
vermoordde en afkloof, tot er alleen nog maar een ribbenkast en een losliggende poot overbleef. Bij deze 
resten werden voetprenten en uitwerpselen van een (één) vos gevonden, dus het bewijs was geleverd. 
 Nuchter geredeneerd, een vos weegt zo’n kilo of zes en een pasgeboren kalf toch zeker het vier-
voudige. Kan zes kilo vos in één nachtje al dat vlees behappen? En wat bezielt een prematuur kalfje, dat 
hij naar een sloot loopt om te drinken, terwijl hij lekkere, speciaal voor hem gemaakte biest, vlak bij de 
hand heeft? In de krant stond: Volgens de politie is wetenschappelijk aangetoond dat een vos de dader 
was. De officiële woordvoerder van de politie echter verklaarde dat dit wel een erg vrije interpretatie 
was. Van enig wetenschappelijk onderzoek was geen sprake geweest, alleen voor de bij de onderwerpe-
lijke zaak opgetrommelde politieman stond onomstotelijk vast dat hier een vos aan het werk was ge-
weest. Of die man misschien zelf plezierjager was . . . . . ? 
 Het voert te ver alle citaten opnieuw te citeren, maar wel komt steeds naar voren dat de ingezon-
den stukken en schadeclaims aangaande vossenterreur afkomstig zijn van fervente plezierjagers. Her-
haaldelijk wordt benadrukt dat de  weidevogelstand terugloopt tot bijna nihil en dat allemaal vanwege het 
schrikbarend toenemende aantal vossen. Toch is nooit wezenlijk aangetoond dat er in Zuidoost-Friesland, 
waar al deze drama’s spelen,  meer vossen voorkomen dan elders in het land.  
En alle andere - overbekende - oorzaken die zich uitstekend lenen om weidevogels te elimineren, en waar 
geen viervoeters debet aan zijn, werden die ter sprake gebracht? 
 Hoe is het toch mogelijk dat discussies op volwassenen-niveau net zo drammerig zijn als het 
“welles-nietes” van kinderen, en dat dit jaar in jaar uit door kan blijven gaan! 
Intussen is wèl bereikt dat de drijfjachten onder auspiciën van het Koninklijk Huis gestaakt zijn en dat 
het Koninklijk wildbestand niet meer kunstmatig opgevoerd zal worden door bijvoeding in barre tijden.  
Wat zou het een spektakel gegeven hebben als je het gejuich èn het gefoeter dat daarop gevolgd moet 
zijn gelijktijdig had kunnen beluisteren! 
 Maar de plezierjagers hebben wèl gelijk als ze grote aantallen van hun tegenstanders van hypo-
crisie betichten, omdat die, met een steelse blik op hun maag, de ogen wensen te sluiten voor de wantoe-
standen in legbatterijen, bio-industrie, veevervoer en slachthuizen . . . . .  
 En dies vraag ik mij af: moeten we met onze verontwaardiging tegen de plezierjacht niet ook de 
hand in eigen boezem steken?.     Alleen . . .  wie ben ik?   

 (Micky Haselhoff-Marsman, als U dat nog niet wist). 



LEZENSWAARDIGHEID 
Bij “Landschapsbeheer Nederland” zijn twee heel interessante brochures - eigelijk boekjes - verkrijg-

baar: 

• ARCHEOLOGISCHE LANDSCHAPSELEMENTEN, BESCHERMING, BEHEER, RESTAURATIE, 
 door  E.J. van Ginkel. 
• MINIMILIEUS VAN MINIFAUNA - Het belang van zeer kleine landschapselementen als leefgebied van 

ongewervelde dieren. 
 Redactie: Sjaak van ‘t Hof. 1992. 
Ze zijn verkrijgbaar bij: 
 LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND,  
 Postbus 12048 - 3501 AA  Utrecht. 
 Tel. 030 - 2340777. 

en van de 

JEUGDBONDSUITGEVERIJ 

 

 
 



MILIEUZORG 
Herinrichting en ruilverkaveling in Epe en Vaassen 

 Ruilverkaveling. In de oren van de wat oudere natuurliefhebbers een onheil brengende kreet. Wat 
betekende dat ook weer?  
Het was de bedoeling dat in bepaalde landbouwgebieden het landbouwland door eigendomsruil zo werd 
ingedeeld, dat de landbouwgrond van elke boer in grotere stukken bij elkaar kwam te liggen, liefst zo 
dicht mogelijk bij de boerderij. Ook moesten de percelen land zo van vorm worden, dat er efficiënt ge-
werkt kon worden, dus zo vierkant mogelijk. Dus wèg met kronkelige wegen, beken en dergelijke. Alles 
recht.  
Dan moest ook meteen maar de waterhuishouding zodanig worden veranderd dat je geen natte voeten 
kreeg en dat er met de steeds zwaarder wordende machines al vroeg op het land kon worden gewerkt. 
Dus het grondwaterpeil verlagen, alle niet functionele sloten dichtgooien, kortom: bij ruilverkaveling 
stonden de landbouwbelangen centraal en alles was daaraan ondergeschikt. 
 Er zullen heel wat KNNV-leden zijn die gebieden in Nederland kennen waar de verkavelings-
storm al overheen heeft gewoed en de (negatieve natuur- en landschaps)gevolgen nog duidelijk zichtbaar 
zijn. Het duurde jaren voordat er zoveel weerstand tegen de inmiddels zichtbare gevolgen kwam, dat het 
beleid ging veranderen. Daar kwam dan bij dat het soms meer dan tien jaar duurde voordat een ruilverka-
velingsplan was uitgevoerd. Het gevolg van deze massatraagheid was dat nog jaren, nadat nieuwe inzich-
ten tot ander aanpak hadden geleid, nog plannen volgens de oude stempel werden uitgevoerd.   
 Gelukkig zijn de tijden sterk veranderd. Nu spreekt men in de meeste gevallen van “landinrich-
tings-plannen”. Als onderdeel daarvan vindt nog wel kavelruil plaats, maar het proces zelf wordt “herin-
richting” genoemd. 

Hoe zit het nu met onze regio? 

 In 1990 hebben de Eper landbouworganisaties aan de Provincie Gelderland (de Provincie coördi-
neert landinrichtingsplannen) verzocht om in aanmerking te komen voor landinrichting. De Provincie 
oordeelde de prioriteit hiervan laag en leek pas in 1996 aan zoiets te willen beginnen. 
 Verbazing daarom, toen Gedeputeerde Staten van Gelderland op 16 juli jl. de “ontwerp-
projectnota voor Epe-Vaassen West (herinrichting) en Epe-Vaassen Oost (ruilverkaveling met admini-
stratief karakter)” bleken te hebben vastgesteld. In dit verhaal worden concrete doelstellingen gegeven 
voor de uitvoering van twee verschillende landinrichtingsprojecten in de gemeente Epe en het is eigenlijk 
een instructieboekje voor de in te stellen landinrichtingscommissies.  
Het project voor Epe-Vaassen Oost gaat over het gebied ten  oosten van het Apeldoorns kanaal. De na-
druk daarbij zal liggen op kavelruil. Daarbij moeten ook mogelijkheden ontstaan om een aantal agrari-
sche bedrijven uit het project Epe-Vaassen West naar Epe-Vaassen Oost te verplaatsen. Het project Epe-
Vaassen Oost, met zijn natuurgebieden, kwelzones, sprengen en beken, wordt een typisch herinrichtings-
gebied, in verband met de “beoogde functieverandering van landbouw naar natuur in een deel van het 
gebied”, zoals het in de nota wordt genoemd. 
 Voor iedereen met interesse voor de natuur en landschapsontwikkeling in deze omgeving (mag ik 
aannemen dat daar ook wat KNNV-ers bij zijn?) is het nu: opletten geblazen. 
Er kan op deze nota worden ingesproken tot 7 oktober 1996. Ook de KNNV Epe/Heerde zal hiervan ge-
bruik maken. 
 Ik neem aan dat - net als bij Milieuzorg - ook het KNNV-bestuur best steun kan gebruiken van 
leden die de belangen van de natuur hier veilig willen stellen en suggesties daarvoor willen aandragen. 
Via inspraak op deze nota als instructieboek voor de commissie kan effectief invloed op het proces wor-
den uitgeoefend. 
 De nota is bij het KNNV-bestuur of bij Milieuzorg in te zien. 

Jan Polman. 



 

 

de straat van de moddervette mussen  

 Soms valt het niet mee anderen duidelijk te maken waar je precies woont; een simpel 
adres is niet altijd toereikend. Een nichtje van ons “woont ook moeilijk”. “Maar,” zei ze “vol-
gens mij moet je gewoon maar aan iemand op straat vragen naar dat huis waar al die vette mus-
sen wonen, want dat valt echt op.”   
 Er kwam ook nog een toelichting. Naar de overtuiging van de vorige eigenaresse van 
haar huis namelijk, kon je vogels nooit genoeg voeren. Of het nou zomer of winter was, zij 
voerde, en voerde en voerde. Misschien stierven er een heleboel vogeltjes aan hartvervetting of 
voedingsvergiftiging, maar de mussen glorieerden, smulden, plempten zich vol, en groeiden 
nagenoeg dicht. 
 Je verwacht dan dat dit tot een geweldige mussen-overbevolking moet leiden, maar het 
ziet ernaar uit dat ook hier de natuur slimmer is dan een onverstandig vogeltje. Deze zomer 
bleek namelijk het mussenbestand hoofdzakelijk uit mannetjes te bestaan. De verhouding was 
ruwweg tien tegen één, dus er waren relatief maar heel weinig broedsels. 
 Ik herinner me nog van vroeger, dat als in ons aquarium de Zwaarddragermannetjes om 
de een of andere reden allemaal het loodje hadden gelegd, er opeens een vrouwtje “een zwaard 
ging dragen” en man werd. Ik zou het leuk vinden als iemand kon vertellen of er over een soort-
gelijk “bijsturen” bij vogels ook iets bekend is.  

Het antwoord komt in de volgende Natuurklanken. 
Micky Haselhoff-Marsman.  

 



 
DE OSSENWAARD 

een natuurontwikkelingsproject dichtbij huis 
 In Quadrifolia, het kwartaalblad van de KNNV-afdeling Deventer, schreef Hans Grotenhuis een 
artikel over dit project. Omdat het een terrein betreft dat - ook vanuit onze contreien gerekend - niet ver 
weg ligt, hebben wij de schrijver gevraagd of we het mochten overnemen voor onze Natuurklanken. Het 
lijkt ons bijzonder aardig om de ontwikkelingen daar te volgen en wie weet denkt U er ook zo over. 
Hans Grotenhuis schreef: 

 Natuurontwikkeling staat op dit moment in de volle belangstelling. Er wordt veel over 
geschreven, maar ook veel over gediscussieerd, omdat niet alle natuurontwikkelingspro-
jecten onomstreden zijn. 
Natuurontwikkeling in dynamische milieus als de rivieruiterwaarden wordt echter alge-
meen als zinvol aangemerkt. Een van de eerste projecten in dit verband was het project in 
de Duursche Waarden bij Olst. Sinds kort hebben we ook een dergelijk project onder de 
rook van Deventer, ”de Ossenwaard”. 
 De aanleiding voor dit project was de dijkversterking langs het Stadsland. Om de bota-
nisch waardevolle, bestaande dijk te sparen is er ca honderdvijftig meter westelijk van de 
Ossenwaard een nieuwe dijk aangelegd. De oude dijk kon daardoor geheel intact blijven. 
Het Standsland, voorheen beschikbaar voor waterberging bij hoge waterstanden, is daar-
mee binnendijks komen te liggen en niet meer beschikbaar voor waterberging. Dat bete-
kende dat de bergingscapaciteit aanzienlijk is verkleind. Bovendien is het doorstroompro-
fiel van de IJssel vernauwd, dat wil zeggen, de breedte van het winterbed (de ruimte tussen 
de dijken) is verkleind en dat geeft opstuwing van water meer stroomopwaarts. Om dit te 
compenseren is de strook van honderdvijftig meter breed langs de Ossenwaard afgegra-
ven. Dat heet in waterstaatstermen “rivierbedcompensatie”.  
Het afgraven is zodanig uitgevoerd, dat aansluiting is verkregen bij de bestaande hanken, 
kolken en moerasachtige laagten in de uiterwaard. Feitelijk is de oppervlakte moeras en 
andere natte vegetatietypen vergroot. De waardevolle zandige oeverwallen direct langs de 
IJssel zijn intact gebleven. 
 De nieuwe dijk en de vergrote Ossenwaard zijn in november 1994 gereed gekomen. De 
oppervlakte bedraagt ca vijftig hectaren. Het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst 
het gebied uit te breiden in zuidelijke richting (dus richting Worp) tot zestig hecataren. 
 Het terrein wordt begraasd door Galloway-runderen en Konik-paarden. 
Botanisch gezien kan het gebied worden verdeeld in een aantal eenheden: 
• De zandige oeverwal dicht langs de IJssel. In deze strook wordt nog steeds  
 bij hoog water een grote hoeveelheid zand afgezet; de vorming van  
 oeverwallen is  hier nog aan de gang. Hier vinden we ondere andere  
 Kruisdistel, Echt walstro, Kleine ruit en Akkerhoornbloem. 
• De graslanden. Plaatselijk groeit hier massaal Engelse alant. 
• Het open water. Omvangrijke begroeiing met Watergentiaan. 
• De oeverzones en laagten. Deze terreindelen worden gekenmerkt door  
 een ruige begroeiing met Liesgras, Mattenbies en nog enkele grote zeggesoorten. 
• De nieuw gegraven delen. Deze zijn nog vrijwel onbegroeid. Het pioniersstadium 
 is in ontwikkeling. 
De Ossenwaard wordt beheerd door de Stichting IJssellandschap. De Stichting Ark onder-
steunt het project. Onze KNNV-afdeling verleent medewerking aan het inventariseren van 
het terrein en het volgen van de ontwikkelingen in de nieuw aangelegde delen (monito-
ring). 
 

Tot zover Hans Grotenhuis, die wij hierbij hartelijk danken voor zijn bijdrage aan ons lijfblad. 

(Red.) 



 
Herkomst??? 
 Planten in uiterwaarden kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verwijderen van over-
tollige voedingsstoffen uit rivierwater. Tijdens overstromingen afgezette voedingsstoffen worden door 
bossen en rietlanden goed vastgehouden. Als er meer uiterwaarden mogen overstromen, krijgen we wa-
ter van betere kwaliteit en minder wateroverlast. 
 Aldus bioloog Mark van Oorschot, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. 
Van Oorschot deed onderzoek in de uiterwaarden langs de Torridge (Engeland), waar veel meststoffen 
uitspoelen uit de landbouw. De planten in de uiterwaarden nemen veel van deze voedingsstoffen op. 
Door de graslanden regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren, wordt voorkomen dat de voedings-
stoffen weer vrijkomen uit afgestorven plantmateriaal. 
 Van Oorschot keek ook naar de graslanden langs de Franse Loire. Hier blijkt het vasthouden van 
nutriënten te worden bemoeilijkt door droogte als gevolg van lage waterstanden. Hij juicht het toe dat de 
Maas in Zuid-Limburg meer ruimte krijgt in de uiterwaarden. 
  Ook op andere plaatsen zou men de uiterwaarden natuurlijker kunnen maken door er bos te laten 
groeien. Bossen halen nog meer voedingsstoffen uit het rivierwater dan grasland. Als men bovenstrooms, 
in Duitsland en België meer uiterwaarden en riviermoerassen laat overstromen, krijgt Nederland minder 
wateroverlast en schoner rivierwater. 
 
Herkomst??? 
Schildpad verovert Nederlandse sloten. 
Na een rage veroorzaakt door een kindertekenfilmserie worden exotische Roodwangschildpadden vaak 
door hun eigenaren gedumpt, maar ze blijken in ons vijvers en sloten te kunnen overleven. Ze vormen 
een ernstige bedreiging voor Nedelandse salamanders, kikkers en padden. Misschien worden ze binnen-
kort net zo gewoon als konijnen. Uit Engeland komen gelijksoortige waarschuwingen. 
 
Uit de Zwolse Courant 
Het stadse vogelparadijs. 
Volgens Duits onderzoek is de verrassende bevinding dat hoe groter de stad is des te rijker er het leven 
tiert. In Berlijn bijvoorbeeld broeden honderdveertig vogelsoorten in de stad en in sommige delen vijf-
honderd vogelparen per vierkante kilometer. In München kwamen onverwachte soorten als de Withals-
vliegenvanger, de Grote zaagbek en de Aalschover in de stad voor. 
 
Uit de Zwolse Courant van 17 augustus 1996 
AMELAND - Op de Waddeneilanden spoelen miljoenen dode vlinders aan. Het Noorzeestrand van Ame-
land en Terschelling knispert en kraakt. Langs de vloedlijn ligt een deken van dode motvlinders. Ze zijn 
op hun laatste vlucht in een grote wolk neergestort en massaal verdronken in zee. Bij een harde noor-
denwind zijn ze aangespoeld. Het natuurverschijnsel wordt door deskundigen “uitzonderlijk” genoemd. 
De slachtoffers zijn allemaal Gamma-uiltjes. Dit zijn kleine bruine nachtvlinders die ook overdag actief 
zijn. Ze komen deze zomer overal explosief veel voor. Het Gamma-uitlje dankt zijn naar aan een wit 
Grieks gammateken op beide vleugels. De verdronken vlinders kwamen volgens deskundigen uit het 
zuiden en wilden de Noordzee oversteken naar Engeland. De massale sterfte zal geen enkel gevolg heb-
ben voor de stand van het Gamma-uiltje, omdat de diertjes zich al meerdere malen hebben voortgeplant. 
 
 



PROGRAMMA 
donderdag HET ALTERNATIEF . . .  
26 september Geen sterren bij Bussloo, maar misschien wel een 
 “STERRENSLAG” OP DE HEI! 
 Aangezien het hoogbronsttij is van de Edelherten toch maar een excursie naar de burlen-

de herten. Altijd weer uitermate boeiend om te zien en te horen. Alléén . . . . . heel span-
nend of het roodwild zich zal bevinden op de plaats waar wij het denken aan te treffen.  

 De boswachter van de Koninklijke Houtvesterijen vertelde vol trots dat juist voor de 
vakantie een observatiescherm is aangebracht. Daar is de waarnemingskans groot, zonder 
dat het wild verstoord wordt.  

 Zoveel mogelijk carpoolen a.u.b. want de parkeerplaats bij het terrein is niet groot. 
  Verzamelen: Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om  18.30 uur. 
    Vaassen hoek Dorpsstraat/Julianalaan  18.45 uur 
    (Parkeren t/o Huerninks Rijwielzaak). 
  Fietsers:  Elburgerweg, hoek Elspeterweg   18.50 uur 
 
zaterdag EXCURSIE LANGS DE WOLDBERG - GEOLOGIE EN LANDSCHAP, 
5 oktober MET BAUKE TERPSTRA. 
 We lopen langs- en houden ons bezig met diverse bijzonderheden die zijn achtergebleven 

na de meest dramatische ijstijd die Nederland heeft gekend. Maar ook de invloed  van de 
grote rivieren komt aan de orde. Verder zoeken we naar zwerfstenen die ons het een en 
ander kunnen vertellen. 

 Omdat het weer ons in deze tijd van het jaar best parten kan spelen, gaan we met auto’s, 
maar uiteraard wel met zo min mogelijk. Ook het excursieterrein is dermate uitgestrekt, 
dat er auto’s gebruikt moeten worden om van het ene punt naar het andere te komen, om-
dat er anders te veel tijd in gaat zitten. 

  Verzamelen:  Vaassen hoek Dorpsstraat/Julianalaan  9.15 uur 
    VVV, Pastoor Somstraat Epe   9.30 uur 
  Einde excursie     12.00 - 12.30 uur 
  
dinsdag COÕRDINERENDE VERGADERING 
8 oktober Op deze avond wordt van de werkgroepvertegenwoordigers verwacht dat ze allemaal hun 

programma voor het komend seizoen min of meer hebben uitgewerkt. In onderling over-
leg kan men dan nagaan of ieders programma een beetje past in het geheel, zodat mensen 
die zich bij meer dan één werkgroep hebben aangesloten niets hoeven te missen. 

 Deze vergadering wordt gehouden in  
    de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning. 
    Aanvang : 20.00 uur 
 
donderdag HERFST-PLANTENRUILBEURS 
10 oktober Om 19.00 uur, voorafgaand aan de hierna beschreven dia-lezing, wordt, voor het eerst in 

de herfst, onze plantenruilbeurs gehouden. Vanwege de tijd van het jaar moet er rekening 
mee gehouden worden dat dit niet meer onder de grote beuk voor de Gemeentewoning 
kan plaats vinden. Daarom is het belangrijk dat alle planten goed ingepakt zijn en zoda-
nig te vervoeren, dat het binnen geen rommeltje wordt. Het is ook prettig als U ze van 
naamkaartjes voorziet en eventueel van een aanduiding  “schaduw”,  “halfschaduw”, 
o.i.d.) 

 Aanvang, zoals boven vermeld, 19.00 uur  -  Plaats wijst zichzelf. 
  
 
zaterdag DE ONTWIKKELING VAN DE PLANTEN, MET EEN ACCENT OP DE  
10 oktober CARBOON FOSSIELEN VAN DE PIESBERG,  dialezing van de Heer Hans Steur. 
 In deze dialezing wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de flora vanaf 

het Siluur tot heden. Aan de orde komen de oudste landplanten (Cooksonia), de primitie-
ve Devonische planten, de rijke Carboonflora, waarbij vooral de Piesbergfossielen te 
zien zullen zijn), de naaktzadigen (coniferen, cycassen en ginkgo’s) van Perm, Trias en 
Jura, en de moderne bloemplanten die vanaf het Krijt de toon aageven. 

 Bij de lezing zal een verzameling plantenfossielen (o.m. uit de Piesberg) te zien zijn. 



   Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd 20.00 uur. 
 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE PADDESTOELEN IN LETTELE. 
12 oktober De themadag van het gewest IJsselstreek wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling 

Deventer. In de ochtend wordt in café-restaurant “De Koerkamp” in Lettele uitgebreid 
aandacht gesteed aan de biologie en ecologie van de paddestoelen. ‘s Middags gaan we 
het veld in en wel naar “het Oostermaet”, een landgoed met naaldhout op stuifzand en 
enkele landbouw-enclaves, groot driehonderd hectare. Een interessant onderdeel daarvan 
wordt gevormd door een acht hectare groot voormalig beekdal met grasland, ruigte en 
struweel: De Slenk. Het terrein ligt op loopafstand van “De Koerkamp”. Op de volgende 
bladzijde staat de locatie nader aangeduid (kaartfragmenten). 

 PROGRAMMA:  
 9.30 uur Zaal open   
 10.00 uur Opening door de voorzitter van het Gewest, Inge Verhaar. 
 10.10 uur Huishoudelijke mededelingen. 
 10.15 uur Inleiding met dia’s over paddestoelen door Jan Ossebaard, lid van de afde-

ling Deventer. Aan de orde komen de wijze waarop paddestoelen aan de kost 
komen (als saprofiet, parasiet of in symbiose met andere planten) en in ver-
band daarmee het ecologisch belang van paddestoelen. Verder wordt aan-
dacht besteed aan de manier waarop paddestoelen zich voortplanten. Hierbij 
worden ook de slijmzwammen, hoewel eigenlijk geen echte slijmzwammen, 
genoemd. 

 11.15 uur Korte koffiepauze tijdens de inleiding. 
 12.30 uur Lunchpauze. 
 13.30 uur Vertrek excursie naar het Oostermaet en de Slenk. De excursie staat onder 

leiding van Jan Ossebaard. Bij grote deelname zal de groep worden gesplitst 
en zullen ook andere deskundigen een groep meenemen het veld in. Tussen 
de bedrijven door zal Hans Grotenhuis iets over het beheer van de Slenk 
vertellen. 
Bij nat weer zijn laarzen aan te bevelen voor het bezoek aan de Slenk. De 
rest van de excursie gaat door droog terrein. 

 15.45 uur Terug in de Koerkamp. 
 16.00 uur Afsluiting themadag door Inge Verhaar. 

 
Omdat de organisatie tijdig moet weten op hoeveel deelnemers er gerekend kan worden, is 
het noodzakelijk dat U zich opgeeft, wanneer U van plan bent aan deze themadag deel te 
nemen.  U kunt dit doen: 

 UITERLIJK OP DINSDAG 1 OKT0BER 1996,  
bij  Marianne Faber, 

telefoon: 0578-627167 
liefst rond 19.00 uur. 

OP DEZE ZELFDE DAG KUNT U OOK DE NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE  
HELPEN MET WERKEN OP HET JENEVERBESSENTERREIN IN VAASSEN! 

zondag EXCURSIE ZEEVOGELS IN CAMPERDUIN (LET OP! DATUM IS GEWIJZIGD) 
13 oktober Dit is feitelijk een excursie van en voor de Vogelwerkgroep, maar vanwege de heel spe-

ciale aspecten is besloten er een algemeen evenement van te maken. 
  Zie Vogelwerkgroep.  
 
 
zondag  OP HISTORISCHE GRONDEN 
3 november Excursie langs de archeologische landschapselementen van Schaveren, onder leiding van 

Marianne Faber.  
 Aanbevolen literatuur:  “Op historische gronden” van Els Koopmans-Grommé . 
  Flora en Fauna van Schaveren, 1988.  
  Uitg. KNNV afd. Epe/Heerde.  
  Verzamelen: Parkeerplaats Restaurant Schaveren, Oranjeweg 72, Emst. 



  Tijd  9.30 uur. 
  
woensdag VOGELS VAN DE VELUWE 
13 november Dialezing door Aart Smit, over vogels en andere dieren op de Veluwe. 
   Zie Vogelwerkgroep. 
 
 
donderdag VIDEO-VERRASSINGEN 
14 novemer Wat er precies op het scherm  te zien zal zijn is nog niet helemaal uitgewerkt. Eén onder-

deel staat wel vast: een terugblik op 11 mei jl., ons 50-jarig jubileum. Joop Haselhoff 
heeft uit de losse pols wat beelden vastgelegd. Geen illuster filmwerk, maar wel een ple-
zierig herbeleven van een leuke dag.  

  Plaats: Suite van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd 20.00 uur. 
 
zaterdag WERKEN IN HET LANDSCHAP MET DE NATUURBESCHERMINGS COMMISSIE 
16 nov.   Zie Werkgroepen -  Natuurbeschermingscommissie. 
 
donderdag: DIA-AVOND MET HENK VAN WOERDEN  
21 november  Zie  Insectenwerkgroep. 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR HET GEOLOGISCH MUSEUM IN VELP 
23 november  Details volgen nog. 
 
zaterdag EXCURSIE HEERDERSTRAND OF KIEVITSPLAS OF WELSUMMER WAARDEN  
30 nov.   Zie Vogelwerkgroep. 
 
zaterdag WERKEN IN HET LANDSCHAP MET DE NATUURBESCHERMINGS COMMIESSIE. 
14 dec.   Zie Werkgroepen - Natuurbeschermingscomissie.. 
 
DATA VOOR HET HERFSTPROGRAMMA 1996  
donderdag 26 september excursie zondag 3 november excursie 
zaterdag 5 oktober excursie donderdag  14 november “lezing” 
donderdag  10 oktober lezing zaterdag 23 november excursie 
zaterdag 12 oktober excursie donderdag  12 december leden voor leden 

 

Werkgroepen 

Paddestoelenwerkgroep 
 Van dit front is jammer genoeg niets te  melden. De organisatie loopt wat achter; nog steeds na-
sleep van de vakanties. En dat terwijl er al zoveel vondsten gedaan zijn! 
Leden van deze werkgroep krijgen persoonlijk bericht, zodra de eerste activiteit opborrelt. Niet-leden 
kunnen te allen tijde contact opnemen met Micky Haselhoff-Marsman (zie o.m. achterin dit blad), niet 
alleen voor vragen, maar ook voor tips! 

\  \  \  \  \  
Natuurbeschermingscommissie 

 De NBC heeft op haar laatste vergadering van dit seizoen de volgende data en projecten 
voor het seizoen 96/97 vastgesteld:  
 12 oktober : Opschonen van twee gedeelten van een spreng aan de Bijsterbosweg te Epe. 
 16 november : Herstelwerkzaamheden aan een nog nader te bepalen houtwal te Epe. 
 14 december : Snoeiwerkzaamheden in een nog nader vast te stellen hoogstamfruitboomgaard 
te      Veessen/Vorchten. 
 18 januari : Idem, zie hierboven. 
 15 februari  : Wilgen knotten - project nog niet bekend. 



   8 maart : Verdere onderhoudswerkzaamheden aan de spreng, Bijsterbosweg te Epe. 
     De werktijden zijn weer van 08.30 - 12.00 uur.  
 De vrijwilligers zullen tijdig via Natuurklanken, de pers en/of de coördinator van de NBC van de 
definitieve locaties of eventuele wijzigingen in programma of tijd op de hoogte worden gesteld. 
 Het Jeneverbessenterrein te Vaassen is in het seizoen 96/97 niet in het programma opgenomen. 
Hernieuwde activiteiten op dit terrein zijn doorgeschoven naar het seizoen 97/98. 
 Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren 
werkzaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBV heeft in het afge-
lopen seizoen veel geld uitgegeven voor voorlichting, materiaal en voor koffie- en lunchpauzes. Hoewel 
de bodem van de kas nog niet in zicht is vindt het bestuur van de NBC het alleszins redelijk dat van par-
ticulieren een tegemoetkoming in de kosten wordt verlangd. De overheden zijn ook niet meer zo scheutig 
met het verlenen van subsidies. 
 Het aantal vaste vrijwilligers van de NBC was in het voorbije seizoen eigenlijk te klein. Zij hoopt 
dat zich voor het nieuwe seizoen meer vrijwilligers opgeven voor het klein landschapsonderhoud. Jong of 
oud, man of vrouw, het maakt niet uit: eenieder is van harte welkom. Het is bovendien gezond werk. 
En . . . . het gaat er op de werkdagen altijd heel gezellig aan toe; er heerst een uitstekende sfeer. Voor 
koffie met koek wordt gezorgd. 
 Aanmelden voor een werkdag steeds graag bij de coördinator (zie binnenzijde achterblad van 
Natuurklanken). 

Bertus  Hilberink. 
\  \  \  \  \  

Plantenwerkgroep    

maandag 30 september: 20.00 uur: Determineeravond in de Alkoof, Eper Gemeentewoning 
maandag 28 oktober 20.00 uur:  Idem. 
     Beide avonden graag zelf materiaal meebrengen. 
maandag 25 november 20.00 uur  Werkgroepavond (voorbereidingen nog niet helemaal rond). 

 Vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024  

\  \  \  \  \  

Vogelwerkgroep 
 zondag ZEEVOGELS CAMPERDUIN o.l.v. een zeevogeldeskundige van de Vogelwerkgroep  
13 oktober Alkmaar.  
   Verzamelen om 05.00 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat Epe. 
   Einde excursie rond 12.00 uur. 

woensdag VOGELS VAN DE VELUWE 
13 november Dialezing door Aart Smit in de Eper Gemeentewoning. 
   Aanvang 20.00 uur                      
zaterdag HEERDERSTRAND? KIEVITSPLAS? WELSUMMER WAARDEN? 
30 november  Of nog een ander interessant vogelgebied - we weten het nu nog niet. 
  Noteert U de datum. Op een later tijdstip krijgt U alle bijzonderheden. 

Informatie over alle bijeenkomsten en excursies bij Harry van Diepen. Bij extreem slechte weersomstan-
digheden kunnen excursies afgelast worden. Tot ongeveer tien minuten vóór de vertrektijd kunt U nog 
bellen: 
  Telefoon 0578 - 615114. 

Harry van Diepen. 
\  \  \  \  \  

 

Insectenwerkgroep  
Donderdag 19 september SPRINKHANENEXCURSIE RENDERKLIPPEN, bij de grote trap. 
 Verzamelen: 13.30 uur. Parkeerterrein Schaapskooi, Heerde. 
donderdag 17 oktober: Werkgroepavond bij Agnès Herweijer-Smit, Pelzerpark 

3, Epe, telefoon: 0578-613703. 
 Aanvang 20.00 uur.  



  Onderwerpen: Evaluatie van het seizoen, o.a. vlinder 
   waarnemingen,en alles wat zich verder nog 
   andient op insectengebied. 

donderdag 21 november: Werkgroepavond met dia’s van Henk van Woerden. 
  Onderwerp: Sprinkhanen maar ook andere insecten. 
  Plaats: Eper Gemeentewoning, in de Alkoof. 
  Aanvang: 20.00 uur. 

IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS EN ZO’N AVOND WIL MEEMAKEN, IS VAN HARTE WELKOM. 
WEL ALSTUBLIEFT TEVOREN EVEN MELDEN DAT U WILT KOMEN IN VERBAND MET DE VOORBEREIDINGEN. 

  
\  \  \  \  \  



Reeën  
 

 Als iemand ons vroeger zou hebben voorspeld dat  we in gezelschap van Reeën zouden tafelen, 
dan had ik op m’n voorhoofd gewezen. En toch, het gebeurt regelmatig. Wij keurig met kijker, mes en 
vork (let op de volgorde), zij in het bosweitje achter het huis.  
In de zomer is dat het leukst; dan is er echt contact. Op het plaatsje achter het huis kijk je over een stuk 
van het bosweitje uit. Misschien kunnen de dieren ons niet voortdurend zien door de opslag en de bomen, 
maar ze horen ons wel praten en ook het gekletter van vorken op de borden. De hond ligt dan ook buiten, 
een eindje van de tafel af, de snoet in de richting van de Reeën. Hond, Reeën en wij zien elkaar, kijken 
elkaar soms aan - het deert de Reeën niet. Ze ruiken ons op dat moment waarschijnlijk niet en gaan dus 
verder met grazen. De afstand tussen ons en de dieren is zo’n vijfenzeventig tot honderd meter.  
 Boeiende dieren. Ze werpen wel vragen op. Het is bekend dat bij ons in de buurt een “sprong” 
Reeën is; ze zijn dus het hele jaar aanwezig. Waarom laten ze zich dan soms in geen maanden zien? In 
juli zou dat verband kunnen houden met de bronsttijd. De bronst valt bij deze dieren veel eerder dan bij 
herten. Maar in de andere tijden van het jaar? Ineens vertonen ze zich dan weer weken achter elkaar. 
Soms kun je de klok gelijk zetten op het tijdstip van de dag. Dan weer is het volstrekt onvoorspelbaar. 
Het kan 9.30 uur, 10 uur, 14.30 uur, 17.00 uur of tegen de schemering zijn.  
Van waarnemen krijgen we nooit genoeg. Zulke prachtige dieren! Een mooi gesloten vacht, zij het ‘t 
roestbruin in de zomer, of het donker grijsbruin in de winter. Alle bewegingen zijn elegant - drentel, 
drentel; een hapje hier en een hapje daar “zekeren”, weer opkijken en een paar passen verder gaan. En zo 
vervolgens. Soms staan ze meer dan een uur in het weitje, of ze passeren alleen en dan is het kwestie van 
minuten. 
Afhankelijk van de tijd van het jaar komt de bok alleen; ook weleens een geit alleen of een paar geiten. In 
de winter zijn ze meestal allemaal samen.  
Alleen van kleine kalfjes merken we bijna niets. In een aantal jaren zagen we maar een enkele keer een 
donkerbruin kalfje met witte stippen. Wel zien we ieder jaar een al wat groter kalf, ook deze zomer. Het 
kalf is nu vermoedelijk ongeveer drie maanden oud. Van witte stippen geen spoor meer. Het dier is veel 
kleiner dan de moeder en de kleur is donker-roestbruin. Ook het “gezichtje” is donker. Af en toe maakt 
het bokkesprongen. 
Hoe mooi Reeën ook zijn om naar te kijken, hun geluid is niet prettig. Het is een wild, rauw, blaffend 
geluid. 
Na het vele eten moeten de Reeën herkauwen. Een enkele maal hebben we dat gezien. Vier of vijf dieren 
waren samen. Langzaam zegen ze een voor een neer in het weitje om daar een hele tijd stil te blijven 
liggen. Alleen de kaken zag je bewegen. Uiteindelijk stonden ze op en verdwenen rustig in de dekking. 
 We hopen er nog heel lang van te genieten! 

Louk Witkamp. 



Over Negertjes, Wrattenbijters, Wekkertjes, Locomotiefjes,  
en wat dies meer zij . . .  

 Waarover spraken zij, die tien daar op de Renderklippen, op die mooie, warme dag in . . .  augus-
tus? Geloof het of niet: het ging over Sprinkhanen, die diertjes, waarvan ik me nauwelijks kan voorstel-
len dat iemand uit mijn directe omgeving er ooit een tweede gedachte aan gewijd heeft (behalve Els ui-
teraard!) Die zo licht te negeren diertjes dus, vormen namelijk dit jaar de rode draad in het speurwerk van 
de Insectenwerkgroep. En dan moet je met iets beters voor de dag komen dan “het zal wel groen zijn of 
zoiets en ze springen - letterlijk noch figuurlijk - erg in het oog,.”     
 Henk van Woerden had voor deze excursie het aanvoerderschap voor zijn rekening genomen. 
Ondanks zijn herhaalde verzekeringen dat hij op alle sprinkhaanfronten in kennis te kort schoot, wist hij 
bij zijn inleiding een forse handvol verrassende wetenswaardigheden uit de doeken te doen. Zo bijvoor-
beeld dat er in Nederland toch nog altijd vierendertig verschillende soorten rondspringen. En dat ze dik-
wijls extra moeilijk te determineren zijn, omdat ze er ook in hun larvenstadium al uitzien als echte 
sprinkhanen, maar dan beschikken ze nog niet over hun specifieke kenmerken. (Alleen de Bloemkool-
sprinkhaan is van het prilste larfmoment af al voorzien van gestreepte oogjes, maar de kans dat we die 
hier zouden tegenkomen was te verwaarlozen).  
 Het was nu 17 augustus en aangenomen werd dat de meeste sprinkhanen zich in hun “ware ge-
stalte zouden vertonen. Met deze- en nog veel meer instant-kennis gewapend gingen we vol optimisme 
op sprinkhanenjacht. Zo moeilijk zou het toch niet wezen. 
 Direct al bij de eerste vangst volgde de confrontatie met een klein deprimerend zinnetje uit een 
determineerboek dat geacht werd ons verder te helpen. Het luidde: De kleuren zijn zeer variabel en niet 
altijd betrouwbaar. De vorm van het abdomen en de rangschikking van de kielen zijn belangrijker.  
We moesten dus dat niet alleen uitkijken naar sprinkhanen, maar ook naar abdomen en kielen.  

Terzijde: wat wel duidelijk is, is het verschil tussen veld- en sabelsprinkhanen. De eerste soort heeft korte voelsprie-
ten, veelal vinnig vooruitgestoken, maar soms ook fijntjes gebogen. De sprieten van de sabelsprinkhanen zijn langer, 
en soms héél veel langer dan hun lijf. 
 
 Wie ooit gedacht heeft dat sprinkhanen vaal-saaigekleurde beestjes zijn, moet er maar eens eentje 
van dichtbij bekijken. Schitterend, zijn ze! Ons eerste exemplaar was gifgroen aan kop, borstelement en 
springpoten, en warm oranje-roze aan achter- en onderkant. Het deed denken aan een Knopsprietje, maar 
helemaal zeker . . . .? 
 Terwijl Henk zich met enige assistentie het hoofd bleef breken over de juiste tenaamstelling, 
registreerde een ander deel van ons groepje in de gauwigheid twee Heideblauwtjes, een Klein vuurvlin-
dertje en een heuse mestkeverkraamkamer. Stikvol zat die met reeds uit de kluiten gewassen maar wel 
boterverse borelingskes.  
Later kwamen daar -niet in de kraamkamer maar tijdens de wandeling - nog twee Distelvlinders en uiter-
aard de nodige Dagpauwogen en een paar Kleine vossen bij, en letterlijk zwèrmen Gammauiltjes, plus 
een Zwarte heidelibel die tussen een schamel beetje andere libellen rondvloog. Dat is wel eens anders 
geweest in deze omgeving, maar het Pluizenmeer was nu gereduceerd tot weinig meer dan een modder-
poel.    
 Er ging een behoorlijke brok tijd voorbij eer Henk het Knopsprietje toch maar de titel gaf van 
Stenobothrus lineatus  (voor vrienden “Zoemertje”).  
De tweede vangst gold een erg bleek Negertje, een zekerheid, hoofdzakelijk gebaseerd op de treffende 
gelijkenis met vangst nummer drie. Die had wèl de goede, diepdonkere tint, maar overigens waren twee 
en drie  elkaars evenbeeld. En we wisten nu dat kleuren onbetrouwbaar zijn. Aldus: tweemaal Omocestus 
viridulus. 
We wisten ook nog een paar Chorthippus brunneus-jes te verschalken, oftewel Tandradjes, waarbij op-
nieuw bleek hoe weinig je aan de voorgeschreven kleurschakeringen had, en als sluitstuk belandde er 
toch ook nog een sabelsprinkhaan in het potje. Een Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera), 
wel te verstaan. Een heel opvallend kenmerk daarvan was een ontbrekende achterpoot, maar Henk legde 
uit dat dat niet karakteristiek hoeft te zijn voor de soort.  
 De grootste les die ik bij deze excursie geleerd heb is dat het niet zo erg moeilijk is om een 
sprinkhaan te vangen, maar wel om ze dan, ook nog ongeschonden, in een potje te krijgen. En dat de 
aardige namen die de Nederlandse geleerden ervoor verzonnen hebben noden tot oneerbiedig gebruik. Er 



moest bijvoorbeeld extra benadrukt worden dat een Tandradje geen Tandratje is, een Zoemertje geen 
Zoenertje en een Doorzichtsprinkhaan wèl, maar een Doorzitsprinkhaan niet bestaat.   
 En voor wat die onbetrouwbare kleuren betreft, ik begrijp nu opeens de meneer die blijkbaar 
gekozen heeft voor determinatie via het tsjirpen. Hij bestond het twee zomers geleden, ook al op zo’n 
mooie, warme dag in augustus, om zuiver op het gehoor zestien verschillende sprinkhaansoorten feilloos 
te benoemen. Maar ja, als ik overstag ga naar de muzikale herkenningsmethode zal er wel weer in een 
ander boekje staan dat de meeste sprinkhanen geen wijs kunnen houden. 
 Hoe het ook zij, het was een heerlijke middag, waarvoor nogmaals dank en complimenten aan 
Henk, van wie ik weiger te geloven dat hij er zo weinig van af weet. Ik verheug me al op de volgende 
excursie onder zijn leiding; wie weet vinden we dan de ontbrekende eenendertig soorten. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



De Sleedoornpage   
 
De Sleedoornpage (Thecla betulae) is wat groter dan een Kleine vuurvlinder of een Boomblauwtje.  De 
onderkant van de vleugels (die je meestal ziet als hij zont) is een warm gelig oranje bruin met een paar 
ietwat kronkelige witte lijntjes en de karakteristieke kleine staartjes van de pages. (Wat is het moeilijk om een 
vlinder te beschrijven!)  
De bovenkant van de vleugels is bruin. Het mannetje heeft ook oranje vlekken op de voorvleugels en de 
staartjes, ook ietsje oranje gekleurd, zijn ook te zien. Het is een van de zeldzamere vlinders van Neder-
land die regelmatig in onze regio in augustus en september te zien zijn. teminste als je geluk hebt en weet 
waar te zoeken. 
 De Sleedoornpage komt vooral aan de rand van de Veluwe voor. In de periode 1987/‘92 werd hij  
waargenomen in zesentwintig atlasblokken, waarvan twintig in de Veluwe-rand. De laatste tijd komen 
meer meldingen van stedelijke gebieden, zoals parken, kerkhoven en villawijken.  
In buitengebieden komt de Sleedoornpage voor in Sleedoornstruwelen, houtwallen en bosranden met de 
waardplant, waar ook een opvallende boom is als ontmoetingsplaats. De Latijnse naam betulae (of berk) 
is verwarrend, omdat de waardplanten voor de rupsen vooral prunussoorten zijn. 
 Vorig jaar is de Sleedoornpage in Hattemerbroek, Wapenveld, Epe en ‘t Harde gezien. Dit jaar 
zijn tot nu toe meldingen van het Kievitsveld bij Vaassen en de Heemtuin in Hattem.  
Behalve uitkijken naar nieuwe vindplaatsen van de Sleedoornpage kunnen wij misschien onze tuinen  
aantrekkelijker voor hen maken. Dus plant wat Sleedoorn (Prunus spinosa) of andere Prunussoorten in 
de tuin. Zorg dat er aan het eind van de zomer in de buurt aantrekkelijke nectarplanten bloeien, zoals 
Vlinderstruik, Guldenroede en Hemelsleutel. Niet alle Sleedoornstruiken in één jaar snoeien want de 
eitjes worden gelegd op jonge uitlopers. En eronder, waar de rupsen zich verpoppen, in de zomer niet te 
veel schoffelen. 
Op deze manier kunnen wij wat concreets doen om deze zeldzame vlinder te stimuleren. 
 

Hilary Jellema-Brazier. 
Bron: Vlinders in het Nederlandse Landschap 1987 tot 1992. Vlinderstichting 

 

Een Dwarsliggerzwam op een paaltje 
In Epe fietsend zag ik in het voorbijgaan in een flits een flinke paddestoel op een paaltje staan. 
Toch maar even teruggegaan en afgestapt.  
Wat ik al vermoedde bleek waar: daar prijkte, bovenop een vrij nieuw houten paaltje in een tuin een 
mooi exemplaar van de Dwarsliggerzwam (Lentinus lepideus), ook wel “Schubbige taaiplaat” genoemd 
(Morton Lange). 
Het is een stevige, zelfs harde paddestoel met een van grove bruine schubben voorziene beige hoed. De 
steel is dik en ook behoorlijk schubbig. Daarbij zijn de wat aflopende lichte plaatjes vrij grof, wijd uit 
elkaar geplaatst, en hun randen getand. De harde hoed begon wat te scheuren hier en daar. Het geheel 
vormde dus nogal een ruige verschijning. 
Je ziet de Dwarsliggerzwam niet vaak. De eerste keer dat ik er een vond was zeker vijftien jaar geleden, 
ook in Epe. Toen zat hij inderdaad op een dwarsligger; één van de vele biels die na afbraak van de oude 
spoorlijn in tuinen terecht zijn gekomen. Dit was mijn tweede vondst. 
De Dwarsliggerzwam komt vooral op bewerkt hout voor, las ik. Dat klopte dus beide keren dat ik hem 
ontmoette. Beide keren ging het ook om één eenzaam exemplaar. Of dat ook meestal zo is? Wie heeft 
daar ervaring mee? 
 Op 11 augustus heeft Dik Koopmans de paddestoel op het paaltje vereeuwigd op dia’s. 

Els Koopmans-Grommé. 



IN MIJN TUIN GEZIEN 

Een vraag - Wie weet het antwoord? 
 Op 9 augustus ontdekte ik in mijn tuin op de bloemhoofdjes van het Jacobskruiskruid (Duin???-
vorm, zonder lintbloemen) kleine, witte schuimpropjes. Niet zacht, zoals van de bekende “spuugluis” 
(beter is Schuimcicade), maar keihard. Openmaken (wat alleen lukte door het bloemhoofdje open te 
scheuren, zo hard was het schuim) leverde niets op. 
 Op 13 augustus was er niets meer van de witte schuimpropjes te zien. Wel waren sommige 
bloemhoofdjes zwartig en hard. Bij openpeuteren bleek er een klein wit larfje in te zitten. Het was 
pooloos en had een dun, wat zwartig mondgedeelte. Het lukte me pas na enkele bloemhoofjes geopend te 
hebben er één onder de loep te bekijken, zó snel lieten ze zich vallen, of ze kropen weg in de holle sten-
gel onder het bloemhoofdje. 
 Er had dus toch een eitje onder of in het schuimpropje gezeten! 
 Mijn vraag: Van welk diertje is dit larfje? Hoewel ik een paar bloemhoofdjes, die er net zo uitza-
gen, in een jampotje stopte, heb ik nog geen volwassen insect gezien. Is het een vliegje? Een wespje? 

Wie zag deze schuimpropjes ook wel eens? Wie weet hier meer van? 
Graag even bellen naar  

Els Koopmans-Grommé, 
Tel. 0578-612083. 

  Zo rondsnuffelend in onze tuin viel het mij op hoeveel spontane vestigingen er waren gekomen in 
de loop der jaren, in onze ligusterhaag. We wonen hier nu al zesendertig jaar, dus tijd genoeg voor deze 
medebewoners. 
Daar gaat-ie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Els Koopmans-Grommé. 
 

Aan tafel! éten!! 
 Een prettige zomerse dag. Het is heel rustig in het bos. Het is etenstijd en mijn echtgenoot is niet 
thuis, dus er hoeft geen tafel gedekt te worden. Makkelijk doen met een plankje, waarop een paar boter-
hammen op een stapeltje, een potje margarine, een stukje kaas een paar tomaten en wat pruimen. En de 
krant erbij. Later maak ik wel iets te drinken.  
Na de eerste boterham raak ik verdiept in de krant, tot een klein gerucht me doet opkijken. Een Koolmees 
is geland op de tuinstoel tegenover me. Hij is wat vaal van kleur; een jonge  mees dus. 
Mees kijkt naar alle kanten - zou hij het wagen? Ja! Even proberen.  Het vogeltje vliegt over de rand van 
de tafel en dan weer terug naar de stoel. Intussen ben ik “bevroren”. De mees vliegt weer op en zit nu op 
de tafel. Waar zou hij op afkomen: het brood, de vruchten of de margarine? Ik gok op het laatste. De kaas 
is uitgesloten want die zit nog ingepakt. 

Zomereik 
Lijsterbes 
Meelbes 

 Kers 
Mahonia 
Noorse esdoorn  
Beuk 
Hop 
Klimop  
Braam  
Taxus 
Winde 

 Vlier 
Dertien stuks dus, die zich 
daar handhaven! 



Nog meer heen en weer gevlieg. Eindelijk zit mees midden tussen de etenwaren. Dan hipt hij naar  . . . .  
het brood! Klimt daar letterlijk op: eerst één poot, daarna de andere bijtrekken. Tenslotte begint hij te 
pikken. 
Later bedenk ik dat er in het brood zonnepitten meegebakken waren. De slimmerd had dat natuurlijk 
gezien met z’n kleine scherpe kraaloogjes. 
 Wat een tafereel op vijftig centimeter afstand van een mens! 

Louk Witkamp. 
 

Muizen 
 Ik begrijp nooit hoe het mogelijk is dat zoveel mensen, en in hoofdzaak vrouwen, zo’n afschuw 
van muizen hebben. Toegegeven, hygiënisch is het niet, als ze in je kasten zitten, maar dat kan bij ons 
niet. Hun ingang zit achter de stofzuiger en de waspoeder en die dingen eten we niet. We hebben altijd 
met veel vertedering gekeken naar dat ene, inmiddels zeer tamme huismuisje dat elke avond de etensrest-
jes van de hond kwam opsmikkelen. Tot we erachter kwamen dat dat “ene” muisje misschien niet juist 
was . . .  
Inderdaad, we vingen er zeven, vlot na elkaar. Toen bleef het stil en daarop hebben we de doorgangetjes 
met modern plakspul verzegeld. De val staat nog open, maar hij is al meer dan een week leeg, dus het zit 
wel goed. En met de muisjes ook, hopelijk. Die zijn - buiten medeweten van de eigenaar - in een dier-
vriendelijke omgeving losgelaten.  
 Gelukkig heb ik het woelmuisje buiten nog, om naar te kijken. Aan het zwiepen van de vegetatie, 
die voor een groot deel onstaan is uit vermorst vogeltjeszaad, weet ik altijd dat hij in aantocht is. Een 
paar dagen geleden klom hij hoog in een Judaspenningplant, waar hij een zaadschijf uit knaagde, en die 
werd toen naar de woelmuisburcht getransporteerd. Het herhaalde zich nog verschillende malen, en toen 
herinnerde ik me opeens dat veel vroeger in het jaar de Judaspenning ook al het doelwit was geweest van 
soortgelijke strooptochten. Alleen gold het toen de blaadjes.  
 Hèbben ze iets samen, woelmuisjes en Judaspenningen? 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 
 
 

 
 



 

 
opsporing verzocht want 

vermist 
een zware,  ongeveer dertig centimeter hoge, 

cylindervormige 

v a a s 

van geglazuurd aardewerk  (pottenbakkerswerk) 
kleur : grijs/violet gemêleerd. 

bij het opruimen, na het jubileumfeest op  11 mei  jl.,  was deze vaas  
niet meer te vinden.Staat hij misschien ergens in een vergeten hoek 

samen met andere spullen, oude potten, emmers, en wat dies meer zij, 
van iemand die heeft meegeholpen met rommel ruimen ? 

Marianne Faber zal heel erg blij zijn als haar eigendom weer 
terecht komt. Het heeft voor haar meer dan gewone waarde. 

Graag een telefoontje, rechtstreeks naar haar: 0578  - 827167 
of naar de redactie:  0578 - 521410 

 



 

Voor de volledigheid . . .  
 Om de waarachtig wel zeer actieve Insectenwerkgroep recht te doen gelden moet er toch ook nog 
een resumé gemaakt worden van de vlindernacht, die op 2/3 augustus jl. aan de Belvédèreweg, Epe 
gehouden werd. Het kan nog, al ligt deze kopij wel enigszins buiten de grenzen van de uiterste 
inzenddatum.  
 Er waren zeven mensen en een flinke handvol méér vlinders, ofschoon het nou niet echt 
stormliep, voor wat betreft dat kleine spul. Zelfs het door Hilary gebrouwde tovermengsel, waarmee ze 
de bomen inzeepte, leidde niet tot invasies. 
 Voor Cintia was deze manier van vlinders lokken een heel nieuwe belevenis. Ze had zich er 
duidelijk wel op geprepareerd, want ze kwam als eerste, laaiend enthousiast, met een leuke vondst 
aanzetten: “En vanmorgen heb ik nog gezegd, dat ik zoiets zo graag in het echt wilde zien!!” Het was een 
Dennenpijlstaart en niet veel later zelfs een tweede.  

(Dit tweetal was de rest van de nacht niet meer van het loklaken weg te sláán!) 
 Ook erg leuk waren de Kroonvogeltjes, niet alleen om de naam, maar meer nog vanwege de 
gezellige “pelerientjes” die ze leken te dragen. Wat een mooie diertjes! 
De Nederlandse namen voor deze lieftallige creatuurtjes liggen vaak bijna pijnlijk in het gehoor. Neem 
nou: “Veelvraat”, “Groente-uil”, “Plakker” - daar is toch niets aardigs aan! Zou het een uiting van 
ongenoegen zijn van de serieuze wetenschapper, die zich ergert aan de laksheid van de doorsnee hobby-
ist, omdat die het niet kan opbrengen de Latijnse namen uit het hoofd te leren? Er zou een 
ballotagecommissie voor de naamgevers moeten komen! 
 Hieronder volgt het staatje van wat er op deze vlindernacht op naam gebracht kon worden. De 
grootste hoeveelheid bleef in anonimiteit gehuld.  
Laat de resultaten dan niet spectaculair zijn, het was toch weer zo’n nacht die zich onderscheidde door 
dat heel bijzondere sfeertje en de bekoring van witte lakens en spooklampen. En verrassingselementen 
hebben nog nooit ontbroken. 

Voor dit jaar zit het erop, maar ik verheug me alweer op het volgende. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

 
Zoiets verfijnds noemen ze 

Brummelmeter! 
Inderdaad, dan liever: 
Mesoleuca albicillata. 

Verder mpg: 

Dennenpijlstaart  Hyloicus pinastri  (2 x) Op het eerste gezicht saai, maar dàn! 
Dennenspanner  Bupalus piniaria Kan ernstige schade aanbrengen in dennen. Wie evacueert: hij of ik? 
Halvemaanvlinder  Selenia tetralunaria  Dikwijls rupsjes gevonden. Leuk kennis te maken met de moeder! 
Hyena  Comia trapezina (2 x) Leeft van rupsen en soortgenoten. Dus waarom “Hyena”? Valse naam. 
Kroonvogeltje  Lophopteryx capucina Nou ja . . .  vogeltje? Maar wel vriendelijk bedoeld, hopelijk. 
Peribatodes rhomboidaria In het Engels “Willow Beauty” - kijk, en dàt is nou charme. 

Op het lijstje staat ook nog een niet nader omschreven “uiltje”, een dito “grasmot” en een “spanner”. En niet 
genoemd, maar meer dan royaal tegenwoordig waren de Gammauiltjes. De rest is niet eens onder de loep geweest. 

MHM. 
 

 



Vogelbescherming 
Onder de kop “Samen werken voor de vogels” ontvingen wij een uitnodiging tot het bijwonen 
van een regionale informatieve avond, van “Vogelbescherming Nederland”, waarvan wij hieron-
der een samenvatting laten volgen: 
 
 De avond zal gehouden worden op 10 oktober 1996 in de Wegenerzaal van Orpheus Congres-
centrum Apeldoorn, Churchillplein 1 te Apeldoorn en als bijdrage in de kosten wordt een toegangsprijs 
gevraagd van ƒ 10,- p.p. 
De bijeenkomst, die speciaal is georganiseerd voor alle leden en donateurs van Vogelbescherming Ne-
derland uit de regio Apeldoorn, heeft een informatief karakter.  
 Gedurende het winterseizoen bezoekt Vogelbescherming zes à zeven verschillende regio’s, en 
daarbij wordt aan de regionale vogelwerkgroep gevraagd aanwezig te zijn met een informatiestand. 
Apeldoorn heeft drie verschillende regionale vogelwerkgroepen en in hun stands kunt U op de hoogte 
raken van de activiteiten van vogelwerkgroepen in het algemeen- en van de regionale in het bijzonder. 
 De Vogelbescherming staat al bijna een eeuw op de bres voor de vogels. Er zijn veel resultaten 
geboekt, maar toch maken allerlei bedreigingen het nog steeds noodzakelijk hulp van buitenaf in te roe-
pen. 
Voorbeelden: Waken over de kwaliteit van de vijfenzeventig watterrijke natuurgebieden (wetlands) in 
ons land, of het korter maken van de Rode Lijst, waar momenteel zevenenvijftig bedreigde en kwetsbare 
vogelsoorten op staan. 
 De bedoeling van avonden als deze is een beeld te geven van de (inter)nationale en regionale 
activiteiten van Vogelbescherming. In het programma, dat hieronder is afgedrukt, kunt U daar meer over 
lezen. 
 Tijdens de bijeenkomst is de winkel van Vogelbescherming aanwezig met een aantal veel ge-
vraagde artikelen. Wie zich een speciaal artikel uit de catalogus of de winkel wil aanschaffen kan daar-
over telefoneren (030-6937777) en dan ligt Uw bestelling op 10 oktober voor U klaar. 
 Wilt U nog meer weten, belt U dan met : 

Anna Kemp, 
tel. 030-6937742 

 
 

PROGRAMMA: 
19.00 uur Zaal open, ontvangst met koffie/thee. 
19.30 uur Welkomstwoord door Anna Kemp. 
19.40 uur Opening door Eric Wanders, plaatsvervangend directeur. 
19.50 uur Videofilm over het vogelbeschermingswerk in Nederland. 
20.05 uur Pien Eekhout, consulent voor de regio Midden Nederland van Vogelbescherming Neder-

land vertelt over haar werk in Uw regio. 
20.25 uur PAUZE:  
 Gelegenheid tot het bezoeken van stands van de Vogelbeschermingledenwinkel en van 

de afdeling ledenservice. Tevens zijn er nog drie verschillende vogelwerkgroepen uit 
Apeldoorn en omgeving vertegenwoordigd, en medewerkers van Vogelbescherming Ne-
derland, die vragen kunnen beantwoorden over het vogelbeschermingswerk. 

21.15 uur Dia-presentatie door Nico de Haan (excursie door Nederland in vogelvlucht). 
21.45 uur Video over Birdlife International, die gaat over gebieden waar in samenwerking met de 

plaatselijke bevolking unieke beschermingsprojecten worden uitgevoerd voor bedreigde 
vogels en hun leefgebieden. 

22.00 uur Sluiting en einde avond; bezoek aan de stands. 
22.30 uur De zaal wordt gesloten. 

Wijzigingen in het programma voorbehouden. 

 



WILPERWAARDEN 
 Een grote vlakke plas met hier en daar wat vogels, zwanen, Aalscholvers, meeuwen. Aan de 
rand zitten vissers in het water te turen en van hun vrije dag te genieten, af en toe een brasem naar boven 
halend. Een heerlijk warm zonnetje aan een helder blauwe lucht maakt van deze zaterdag een prachtige 
zomerdag. Even verderop stroomt de IJssel, waar af en toe een bootje met een vakantievierder vaart, 
maar het fors stromende water is vanaf de plas niet te zien. Wel de wilgebosjes waarin wat jonge koeien 
zich te goed doen aan het wilgeblad. Ziedaar de Wilperwaarden op zaterdag 24 augustus, het doel van de 
excursie van de plantenwerkgroep. 

De oever van de grote plas is het eerste onderdeel van onze speurtocht. Het 
waterpeil is laag en daardoor is er een brede slikachtige strook van zand en 
klei. Direct de eerste passen levert al een zeldzaamheid op. Nou ja, echt 
zeldzaam kun je hem hier niet noemen, want we komen hem langs de oever 
nog vele malen tegen. Een gele composiet met erg korte lintbloempjes en een 
groot hart van buisbloemen, de blaadjes zijn nauwelijks een centimeter groot 
en enigszins spinneweb-achtig behaard, net als de stengels. De ene keer is het 
een stengel met enkele bloemen, de andere keer is het een bossig vertakt 
struikje met bloemen: het Klein vlooienkruid (Pulicaria vulgaris). 
In hetzelfde milieu, vlak ernaast staan twee soorten tandzaad door elkaar: de 

ene min of meer liggend, de andere meer rechtop. De liggende soort heeft ongedeelde bladeren, de 
rechtopstaande heeft geveerde bladeren. Even verderop staat nog een ander tandzaad ook met geveerde 
bladeren. Dat maakt het even ingewikkeld, maar ook weer duidelijk om de drie verschillende soorten 
met behulp van de flora te onderscheiden. De planten met de meest geveerde bladeren hebben een 
bladsteel zonder vleugel, dat is het Zwart tandzaad (Bidens frondosa), deze plant heeft roodpaarse 
stengels. De planten met de minst geveerde bladeren hebben een bladsteel met brede vleugels, dat is het 
Veerdelig tandzaad (Bidens tripartita). De planten met ongedeelde bladeren hebben zittend blad. Zelfs 
zodanig zittend dat de tegenoverstaande bladeren min of meer met elkaar vergroeid zijn: dat is het 
Knikkend tandzaad (Bidens cernua). Knikkende bloemen zijn overigens nog niet te vinden, de planten 
zijn nog in knop. Ook is nog niet te zien dat de bloemen vaak (in tegenstelling tot de andere tandzaad-
soorten) straalbloemen hebben. 
 Behalve bovengenoemde vier Samengesteldbloemigen (Compositae) vinden we er nog twee: 
Allereerst kleine plantjes met ruwe, golvende bladen. Aan de vruchten ertussen is te zien met welke 
plant we te maken hebben: de Late stekelnoot (Xanthium strumarium). De planten zijn hier maar een 
centimeter of tien hoog, later zullen we grotere exemplaren tegenkomen.  
En dan planten met grote gladde bladeren die bochtig ingesneden zijn. Er is echter geen bloem te 
bekennen. Toch is wel duidelijk om welke plant het gaat, het zijn de rozetbladeren van de Moerasandij-
vie (Tephroseris palustris). Deze exemplaren zullen pas volgend jaar bloeien. Of ze dat hier halen, is 
echter zeer de vraag.  
 Voor de volgende vondst moeten we echt door de knieën en dan ook nog met de neus zo 
ongeveer op de grond, ook al staat hij hier bij duizenden. Maar die kniebuiging is echt wel de moeite 
waard. Doe je dat niet dan blijft het bij wat ondetermineerbare groene sprietjes. Het gaat om kleine 
rozetjes met blaadjes van zo'n anderhalve centimeter die een beetje spatelvormig zijn. Deze bladrozetjes 
zijn van Slijkgroen (Limosella aquatica). Er moeten echter nog heel wat kniebuigingen worden gemaakt 
voor we het eerste bloempje ontdekken, witachtig met vijf slipjes, en het wordt echt loepwerk als je wilt 
ontdekken dat dit plantje tot de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) behoort. Vreemd genoeg meldt de 
Atlas van de Nederlandse Flora het Slijkgroen niet voor dit hok! 
 Al deze genoemde planten hebben met elkaar gemeen dat het pionierplanten zijn, d.w.z. dat ze 
voorkomen op grond die 's winters vaak onder water staat Ze ontkiemen pas na het droogvallen van de 
grond die meestal zeer voedselrijk is. Dat geldt ook voor de vondsten van Rode waterereprijs (Veronica 
catenata), Beekpunge (Veronica beccabunga), de vele honderden kiemplantjes van Blaartrekkende 
boterbloem (Ranunculus sceleratus), Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), Zeegroene ganzenvoet 
(Chenopodium glaucum) en Liggende ganzerik (Potentilla supina). In ons land is deze bijzondere 
ganzerik een van de twee soorten met veerdelige bladeren. De andere is Zilverschoon (Potentilla anseri-
na), die hier ook staat. Even vergelijken. De bladeren van Zilverschoon zijn aan de achterkant 
zilvergrijs, die van de Liggende ganzerik gewoon groen. Een ander verschil tussen de twee is de bloem. 
Zijn de kroonbladen langer dan de kelkbladen dan hebben we te doen met Zilverschoon. Zijn de 
kroonbladen korter dan de kelkbladen dan hebben we te doen met de Liggende ganzerik.  

 



  
 
 
Op de scheiding van oeverstrook en grasland vinden we een zone met vrij veel Platte rus (Juncus 
compressus). 
 Tussen de grote plas en de IJssel liggen op verschillende plekken kleinere plassen die 
momenteel niet in verbinding staan met een van beide. Deze plassen zijn aan het verlanden of zijn al 
geheel dichtgegroeid. Er groeit Kattestaart (Lythrum salicaria), met op één plek al in eerste instantie 
minstens tien dagpauwogen op zo'n groepje. Er staan forse planten van de Moerasandijvie (Thephroseris 
palustris), zowel met bloemen als met zaadpluis, en nog forsere planten (meer dan twee meter) van het 
Moeraskruiskruid (Senecio paludosus). In en langs meer open plassen staat Zwanebloem (Butomus 
umbellatus). Op één plek komt hij zelfs massaal voor. Een prachtig gezicht. Verder de Grote waterweeg-
bree (Alisma plantago-aquatica), Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), Veelwortelig kroos (Spirodela 
polyrhiza) en Watergentiaan (Nymphoides peltata). 
 Het derde "milieu" is de strook tussen plas en rivier. Deze strook ligt hoog en is betrekkelijk 
droog. Het is verruigd grasland.  
De eerste plant die hier opvalt is grijsgroen. De bladeren zijn bochtig grijsgroen met flinke stekels. De 
bloemen staan in hoofdjes met daaronder een aantal stekels, maar dat betekent nog niet dat het 
composieten zijn. Dat wordt echter pas duidelijk bij nadere beschouwing. In tegenstelling tot de 
composieten zijn de kroonblaadjes en de meeldraden namelijk niet vergroeid. De vorm van de 
splitvrucht brengt ons bij de juiste familie: de Samengesteldbloemigen (Apiaceae, voorheen Umbelli-
ferae), hoewel ze binnen deze familie wel een aparte plaats innemen. Het gaat om de Kruisdistel 
(Eryngium campestre). Er staan complete bossen van deze plant, druk bezocht door vlinders (op één 
groepje alleen al zeven Distelvlinders, verder Kleine vos, Dagpauwoog, diverse zweefvliegen en veel 
andere insecten).  
 Ook de mooiste vondst van deze dag vinden we in dit gebied. De kreet "Bremraap" doet 
iedereen naar dezelfde plek snellen. Deze bremraap heeft geelachtige bloemen met een vleugje paars, 
voornamelijk op de bovenlip. Bremrapen parasiteren op andere planten en hebben daarom geen 
bladgroen. Het feit dat hij hier tussen de massaal aanwezige Akkerdistels (Cirsium arvense) staat, brengt 
ons al gauw bij de naam Distelbremraap (Orobanche reticulata). Ook de andere kenmerken kloppen 
gelukkig. Na enig tellen komen we tot minstens tweeënveertig bloeistengels, soms alleenstaand, soms in 
groepjes van twee tot zes bij elkaar.  
Het enige exemplaar dat we tussen de Kruisdistels vinden, doet aan boerenbedrog, er staat ook een 
Akkerdistel tussen.  
 Het vierde "milieu" is langs de rivier. Hier vormen kribben en steenslag langs de oever het 
voornaamste milieu: Dauwbraam (Rubus caesius), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Wilde bertram 
(Achillea ptarmica), Poelruit (Thalictrum flavum), Haagwinde (Calystegia sepium) om er een paar te 
noemen. We vinden hier slechts één exemplaar van het Vlooienkruid (Pulicaria vulgaris). De exem-
plaren van de Late Stekelnoot (Xanthium strumarium) zijn hier echter veel forser dan langs de plas. Wel 
missen ze om ons onbekende reden allemaal de "kop". Ook hebben zich hier enkele exemplaren van de 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) gevestigd.  
De vondst van nog een derde soort ganzerik past ook in dit milieu. In tegenstelling tot de eerderge-
noemde twee heeft deze ganzerik handvormig samengestelde bladeren, het is het Vijfvingerkruid 
(Potentilla reptans).  
 Wat het aantal vondsten betreft, valt het laatste deel ons een beetje tegen. Maar misschien 
waren de verwachtingen wel te hoog gespannen na de eerdere vondst van twee bijzondere soorten. Het 
geheel (voornamelijk in km-hok 33.16.44) leverde honderdveertien soorten op, waarvan twee RL-
soorten en tien aandachtsoorten. 
 Boven de rivier vliegt een Aalscholver. Vanaf de voet van een krib wiekt een drietal roepende 
oeverlopers laag over het water om even verder, uit het zicht, de maaltijd voort te zetten. Boven de 
distels vliegt een groepje Putters (Distelvinken) op, ook al druk aan de maaltijd. Drie Patrijzen fladderen 
weg. En was die kleine Patrijs nou wel of niet een Kwartel? Zeker weten zullen we het nooit.  
 Als wij naar huis gaan, zitten de vissers nog naar hun dobber te turen. Het helder blauw heeft 
plaats gemaakt voor een aantal donkere wolken, waaruit een eerste spatje lichte regen valt. De koeien 
lopen nog langs de oever. De IJssel, à la Voerman, op z'n mooist. 

24-8-1996 
Egbert de Boer 



 
 
 
DISTELBREMRAAP (OROBANCHE RETICULATA) 
 
Tijdens de excursie van de plantenwerkgroep naar de Wilperwaarden werd een populatie ontdekt van de 
Distelbremraap (Orobanche reticulata). Dat vormt de aanleiding om de Bremraapfamilie (Orobancha-
ceae) en de Distelbremraap in het bijzonder eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
 
Het meest opvallende aan de Bremraapfamilie is het ontbreken van bladgroen. Het zijn dan ook 
parasieten, die afhankelijk zijn van een gastheerplant, de zgn. waardplant. 
Het is een kenmerk dat bremrapen gemeen hebben met bepaalde leden van de Helmkruidfamilie 
(Scrophulariaceae). Schubwortels (Lathraea spec.) zijn parasieten. En Hengel (Melampyrum pratense), 
Wilde weit (Melampyrum arvense), Ogentroost-soorten (Euphrasia spec. en Odontites spec.), Ratelaar-
soorten (Rhinanthus spec.) en Kartelblad-soorten (Pedicularis spec.) zijn half-parasieten. 
 
De verschillende soorten Bremraap worden altijd aangetroffen in de buurt van een bepaalde waardplant. 
Voor het ontkiemen van een Bremraapzaadje is de waardplant al onmisbaar. Waarschijnlijk is het zo dat 
het ontkiemen in gang wordt gezet door nog niet geïdentificeerde stoffen uit de wortels van de 
waardplant (maximale afstand 3mm!). Het kiemworteltje dringt direkt daarna een wortel van de gastheer 
binnen en nestelt zich in de vaatbundels. Vervolgens wordt er onder wederzijdse invloed een onder-
grondse knol (raap) gevormd.  
Over de grootte van deze knol, valt in de literatuur nauwelijks iets te vinden. Jac. P. Thijsse heeft het bij 
de Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) over knobbeltjes en een dikke beschubde knol. Roger 
Phillips beeldt de knol van de Klavervreter (Orobanche minor) af met knolletjes van plm anderhalve cm. 
De Wit heeft het bij de Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) over minuscule knolletjes. Alleen 
in het nieuwe boek van Kreutz staan twee foto's en twee tekeningen van knollen samen met de wortels 
van de waardplant, maar aan de hand daarvan zou ik liever van knolletjes dan van knollen spreken. Ook 
in de nieuwste druk van de Flora van Heimans, Heinsius en Thijsse staan een paar tekeningen met 
(kleine) knollen. Mijn voorstelling dat de knollen zo groot als een raap zouden zijn, vind ik echter 
nergens bevestigd en zal dus wel niet kloppen. 
Uit deze knol ontspruiten in de (voor)zomer een of meerdere bloeistengels. Deze bloeistengels zijn 
onvertakt en kunnen al naar gelang de soort 10 tot wel 90 cm hoog worden. Aan deze bloeistengels 
zitten geen bladeren maar spitse driehoekige schubben van ongeveer een cm groot. Ze zijn veelal 
bruinachtig en staan verspreid, onderaan ongeveer omgekeerd dakpansgewijs. De bloemen staan in een 
vrij dichte alzijdige aar. Deze bloemen hebben een bovenlip met twee lobben en een driedelige onderlip. 
Een determinatie kenmerk voor de verschillende soorten is de kromming van de kroonbuis en de kleur 
van de bovenlip. In de kroonbuis staan twee lange en twee korte meeldraden. De lange stijl heeft een 
tweelobbige stempel; het bovenstandige vruchtbeginsel groeit uit tot een doosvrucht. Het zaad is zeer 
fijn, vaak nog lichter dan orchideeënzaad (een duizendste milligram). Het wordt verspreid door de wind 
en houdt minstens 10 jaar lang zijn kiemkracht. Vaak is de bloem al uitgebloeid en de plant al 
afgestorven voor de waardplant is uitgebloeid.  
Door deze knol is het mogelijk om voedingsstoffen bij de gastheer te stelen. Zelf kunnen bremrapen dit 
niet omdat chlorofyl ontbreekt. Dat is het pigment dat voor de groene kleur zorgt. Door het ontbreken 
van chlorofyl is fotosynthese niet mogelijk. Hierbij wordt onder invloed van zonlicht koolstofdioxide 
omgezet in koolhydraten, belangrijke voedingsstoffen. 
Heukels' Flora van Nederland noemt voor ons land tien soorten, waarvan één inmiddels is verdwenen en 
één op slechts één plaats voorkomt. De andere acht zijn echter ook zeldzaam, ze staan alle op de Rode 
Lijst. Hiervan is de Klavervreter (Orobanche minor) het minst zeldzaam met een Uurhokfrequentie-
klasse van 5. 
 
Maar nu verder over onze vondst, de Distelbremraap (Orobanche reticulata). De grootte van de 
exemplaren varieerde nogal van plm 20 cm tot soms wel 60 cm. Als er meer dan één bij elkaar stonden, 
waren er vaak twee forse planten en soms wel vier kleinere, vaak nog niet bloeiende exemplaren. De 
bloemen waren duidelijk geel met een zweem roodpaars op de buitenzijde van de bovenlip. In de 
Wilperwaarden telden we minstens 42 bloeistengels. Allemaal in de buurt van Akkerdistels (Cirsium 
arvense).  



De omgeving van de IJssel in de buurt van Deventer vormt vanouds het centrum van het Nederlandse 
verspreidingsgebied, met uitloop naar Zutphen en Kampen. Wat dat betreft zaten we dus goed. In 
ogenschouw genomen dat de waardplant een distel is, in ons land in het bijzonder de Akkerdistel 
(Cirsium arvense), die toch zeer algemeen is, is het moeilijk te geloven dat de Atlas van de Nederlandse 
Flora hem uit slechts 9 uurhokken vermeld, waarvan er 6 langs de IJssel liggen. Er moet dus nog meer 
aan de hand zijn. De Distelbremraap heeft dan ook een voorkeur voor warme, droge plaatsen op 
gestoorde ruderale, zavelige grond.  
 
Is de soort in ons land dus schaars, dat geldt ook voor de landen om ons heen. Het verspreidingsgebied 
ligt weliswaar tussen Engeland en de Oeral en tussen Zuidwest-Frankrijk en Zuid-Scandinavie. Maar 
overal is hij schaars tot zeldzaam. Zo komt hij in Engeland alleen voor op enkele plaatsen in Yorkshire. 
In België ontbreekt hij. In Duitsland komt hij slechts hier en daar langs de Rijn voor, in Nedersaksen 
alleen in de Harz, in Baden-Württemberg zeer verspreid en verder in Beieren. 
 
De soort die in de Nederlandse flora's Orobanche reticulata heet, is eigenlijk Orobanche reticulata ssp. 
pallidiflora. Hij wordt in andere Europese landen dan ook wel Orobanche pallidiflora genoemd. Een 
gevolg van verschil van inzicht of het hier om een soort dan wel een ondersoort gaat. 
 
De Nederlandse naam Bremraap is te danken aan het voorkomen van een opvallende soort (Grote 
Bremraap) op soorten Brem.   
De wetenschappelijke naam Orobanche is minder doorzichtig. "Orobos" is Grieks voor soorten uit de 
Vlinderbloemenfamilie, die als voedsel konden dienen. "Anchein" is Grieks voor worgen. In de eerste 
eeuw sloeg de naam Orobanche op een parasitaire plant die voedselplanten bedreigde. Maar het is zeer 
de vraag of die naam op de huidige Orobanche sloeg. 
 
Toch zijn bremrapen prachtige onopvallende soorten die zeker het bekijken en bewonderen waard zijn. 
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HET WISSELSE VEEN ZOALS IK HET BELEEF   
DEEL II 

Mijn verslag over het Wisselse veen in de vorige Natuurklanken eindigt op 10 juni. Drie dagen later, nog 
vóór we met vakantie gaan, doe ik er nog een paar leuke ontdekkingen. 
De meeste lezers zal het echter weinig zeggen dat er op een stuk nat land achter het bosje bij het Land 
van Jonker de weinig algemene Schildereprijs groeit. Dat schrijf ik nu zo gemakkelijk op, maar het heeft 
me veel hoofdbrekens gekost om uit te vinden dat dit kleine witte bloempje een ereprijssoort is. Ik had 
het nooit eerder gezien en nu staat het daar heel bescheiden te bloeien tussen Sterzegge en Zompvergeet-
mij-nietje. Als het een paar dagen later zaad maakt, is zijn afkomst meteen duidelijker. Een nieuwe be-
woner op dit zompige stuk! 
Het is geen bijzonder mooi weer, deze junidagen. Koud met af en toe een zonnetje. Maar daar trekken de 
vogels zich weinig van aan. Ik hoor een Kleine karekiet zingen in de rietzoom bij het plasje naast de 
boerderij en even verderop heel uitbundig een Bosrietzanger.  
Er vliegen weinig vlinders. Libellen en waterjuffers zijn er wel. Ze zitten te zonnen op luwe plekken. 
Prachtig laten ze zo hun mooie kleuren bewonderen. Fraaie platbuiken zijn er bij Een Rosse woelmuis 
wandelt op klaarlichte dag over het pad en drukt een fijn spoortje in het zand. Geleidelijk komen er meer 
planten in bloei. Er is zelfs al een Koekoeksbloem bij en ik zie een plantje Veenpluis. 
 Op 17 juni loop ik mijn vlindermonitoringroute met mooi weer. Het is altijd weer spannend wat 
zo’n dag oplevert. Een kleine greep: 
De bramen in de beekwal langs het Land van Jonker komen in bloei met de eerste Kale jonkers, de Vo-
gelwikke en de Vuilboom. 
Een mooi oranje gekleurd Landkaartje, de voorjaarsvorm van dit vlindertje, bezoekt die eerste bloeiende 
distels. Brandnetels zàt hier om haar tere eiersnoertjes op te leggen. 
Mijn hoop op Icarusblauwtjes wordt niet bedrogen. De grote pollen Moerasrolklaver achter het Land van 
Jonker bloeien nog wel niet, maar de Witte klaver begint nu. Ik tel wel zeven mannetjes van het mooie 
blauwe vlindertje. Heeft zich nu al een populatie gevestigd op dit pas gevormde 
natte stuk? Hun rupsjes leven van klaversoorten; voedsel genoeg dus. 
Gammauiltjes zijn overal nadrukkelijk aanwezig. Die snelle grijzige nachtvlin-
dertjes zijn dus al massaal uit Zuid-Europa gearriveerd! Krijgen we weer een 
Gammauiltjesjaar? 
Van drie kanten is nu het gezang te horen van Geelgorsen. Drie zangposten in 
dit gebied dus al! 
Verder doen Zwartkop, Tuinfluiter, Roodborst, Zanglijster, Winterkoning, Me-
rel, Tjiftjaf en Fitis enorm hun best. Wordt het nu echt zomer? 
Een met trage vleugelslag biddende (!) buizerd jaagt vlak boven het hooiland. 

Dan gaan we wekenlang met vakantie naar het buitenland. 

 Pas de 8e augustus pak ik de draad weer op. We gaan met de insectengroep naar het gebied. 
Vooral om de sprinkhanen is het deze keer te doen. Dat blijkt helemaal geen gemakkelijke opgave. Ze 
zijn er volop, vooral in de natte stukken, maar ze vangen en op naam brengen is een andere zaak! Riet-

sprinkhaan en Kustsprinkhaan hebben we hun naam kunnen geven. U kunt een verslag 
van onze belevenissen die dag elders in dit blad vinden. 
Voor mij zijn nieuw de leuke kleine cicaden, snelle springertjes in het gras, die in de 
vlucht wel hemelsblauw lijken. Er zijn er heel veel van. Hun schildjes zijn eigenlijk 
groen, maar door het iriseren in de zon lijkt dat blauw. 
Vlinders zijn er ook. Hoewel de Moerasrolklaver nu uitbundig bloeit, blijven de ver-
wachte Icarusblauwtjes afwezig! Nog geen nieuwe generatie verschenen? 
Wat we wel zien is de zomervorm van het Landkaartje. Nu geen oranje vlindertje, maar 
een bijna zwarte vlinder met een witte band over voor- en achtervleugels. Deze donkere 

vorm blijkt verzot op de nectar van de bloeiende Watermunt in het beekje.  
 Ze zijn niet de enige vlinders bij deze nectarbron: Dikkopjes, Koevinkjes, Bruine zandoogjes, 
witjes, ze profiteren er allemaal van, op deze zonnige dag. Een paar Bonte zandoogjes in de houtwal de-
monstreren hun territoriumgedrag. Massa’s Gammauitljes zien we nu overal. Nog steeds trekkers of al 
een nieuwe Nederlandse generatie? Of beide? 

 

 



 De bloeischermen van de Kleine watereppe maken het water van het kleine 
beekje bijna onzichtbaar door hun witte kant. Heel fijne bloempjes zijn het. 
We zien die dag verrassend veel Kleine zonnedauw en dat op verschillende plaatsen. 
Hier en daar bloeit het. Dat we ook nog ogentroost vinden op een nat hooiland is 
echt een verrassing. Mooi bloeien het forse Gevleugeld Hertshooi en de Grote wede-
rik. 
      Zestien vlindersoorten noteer ik de volgende dag tijdens mijn telroute. 

      Op 19 augustus is het heel warm in het veen. Natte bodem geeft dan een heel 
speciale geur af. Ik herinner me die van vroegere roeipartijen. 
Ik worstel door hoog gras en brandnetels en elzenopslag van een heel ruig nat stuk. 
Bramen, Kale Jonker en Haagwinde versperren me mede de weg. Maar het zit er vol 
vlinders, vooral veel Dagpauwogen, Distelvlinders en dikkopjes hier. 
Het is een pas verworven stukje van Het Geldersch Landschap. 
 De Moerasrolklaver bloeit nog steeds overal volop. En gelukkig zien we bij 
de plasjes de eerste Icarusblauwtjes. Ze zijn er dus nog. Later blijken het er zelfs heel wat te zijn. We 
bewonderen de nu volop bloeiende zonnedauw en de mooie wilgenroosjes. Niet alleen die met de lang-
werpige, “wilgachtige” bladen bloeit er, maar ook het Harig Wilgenroosje met zijn grote roze bloemen. 
De smalbladige soort maakt al lange vruchten aan zijn slanke bloemtrossen. 
Veel biezen bij de plasjes prijken met rijke bloemtrossen en een groot plakkaat roze Basterdklaver bloeit 
er. 
 Een stuk van dit gebied is gemaaid. Om de Pitrus te bestrijden? Aarzelend komt een enkel kers-
vers struikheideplantje in bloei; het begin van een echte natte hei? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vogelzang is er niet meer in de al wat herfstige nazomer. Er is wel het geluid van 

rondvliegende Kneutjes en Boerenzwaluwen om ons heen. Een vijftal Blauwe reigers, een soort stamgas-
ten hier, krijst luid bij het opvliegen. 
Dan is er de roep van een Groenpootruiter bij de plasjes. Ze zijn er weer! Of nog? 

 Eindigde ik het eerste Wisselse veen verhaal met de leuke kleine watermolentjes op het hek, nu 
meld ik hun verdwijnen. Toevallige spreek ik een bewoonster van het gebied, die mij vertelt dat haar 
zoon de molentjes had gemaakt. Ze zijn deze zomer vernield. Kapotgeslagen en op de kant gegooid! 
Waarom? 
Het water van de Verloren beek gaat nu dus wéér verloren; er draait geen watermolen meer op, zelfs geen 
kleintje. Jammer!. 

Els Koopmans-Grommé.  

 

 



Ontwikkelingen in het Wisselse Veen  
excursie insectenwerkgroep   

(8 augustus 1996) 
 
 Zes nieuwsgierige mensen uit vijf dorpen (Elburg, Heerde, Epe , Vaassen.en . . . eh . . . Apel-
doorn - het grootste dorp van Nederland niet waar?) verzamelden bij het Wisselse Veen, benieuwd  
om te zien hoe de omgeving veranderd was, nadat Het Geldersch Landschap in de winter van 93/94 
gewone boerenweilanden had afgegraven en de afwateringssystemen gedempt had, om het oorspron-
kelijke veen met zijn opborrelende kwelwater terug te brengen.  
Vroeger was het een heel bijzonder botanisch gebied, aan de rand van het Veluwse massief, maar de 
laatste jaren was alleen op het Landje van Jonker iets van de vroegere rijkdom bewaard gebleven.  
Na de zware ingreep van Het Geldersch Landschap herkreeg de natuur de vrije hand om het weer ver-
der zelf  te doen. 
         Wij kwamen aan op het zandweggetje langs het Landje van Jonker.  Waar twee jaar geleden 
een modderige kaalte lag, was nu een schakering in zon en schaduw van vele zachte tinten groen, geel 
en bruin. Van een afstand was er geen verschil te zien tussen het Landje van Jonker en het “nieuwe’” 
veen. 
        De eerste vlinders die opvielen op het schaduwrijke beschutte zandweggetje waren de Bonte  
zandoogjes. Die hebben een sterk territorium-gedrag en vliegen uitdagend uit, om alles te inspecteren 
wat langs hun stekje komt. Daarom gingen ze zo vaak op onze fietsen zitten.  
In Bretagne hebben dezelfde vlinders geen crème oogvlekken maar oranje.  
 Een andere vlinder die weleens verwarring veroozaakt is het Landkaartje. De eerste generatie 
tot ongeweer half juni is een oranje en bruine vlinder met fijn getekend lijnen - die op een kaart lijken 
- op de onderkant van de vleugels. De tweede generatie is veel donkerder gekleurd, heeft veel minder 
oranje en ook een opvallend witte band, zodat hij wel even kan doen denken aan de Kleine ijsvogel-
vlinder. Soms zie je ook tussenvormen. De oorzaak is de hoeveelheid licht in het popstadium.. 
De Koevinkjes zijn wat laat dit jaar. Die kiezen een wat zonniger plek dan het Bont zandoogje, vaak 
in de buurt van vochtige greppels en beweide graslanden. Misschien worden ze daarom een “koe” 
vlinder genoemd. De bovenkant van de vleugels zijn wat somber maar de onderkant heeft sierlijk ge-
tekende oogvlekken.  
Andere algemene vlinders die we zagen waren de Grote dikkopjes en de Zwartspriet dikkopjes, kleine 
bruin/oranje vlinders die meer op nachtvlinders lijken en vaak in grasbermen te vinden zijn..  
We zagen de nieuwe generatie Dagpauwoog, Kleine Vos en Distelvlinder, die de meeste mensen ken-
nen van de tuin. Ook zagen wij af en toe  de Kleine vuurvlinder, maar ondanks alle Moerasrolklaver 
hebben wij geen Icarusblauwtjes gezien. Wel de meest algemene nachtvlinder die overdag te zien is, 
het Gamma- uiltje, met een opvallend U op elke vleugel. 
        Als je de tijd neemt om vlinders te bekijken vallen (vaak met de hulp van Els Koopmans die 
de excursie leidde) ook andere dingen op, met name de planten van de omgeving, zoals de akkermunt 
en de naar laurier geurende gagel, een struik van natte, venige gebieden.  
Andere interessante planten waren Gevleugeld hertshooi en - voor het eerst hier - een aantal ogen-
troost- plantjes (waarschijnlijk Stijve oogentroost). Hele velden Egelskoppen en Lisdodde waren ont-
staan, en andere planten die van natte voeten houden, zoals Waterweegbree en het begin van een El-
zenbroekje. Ongelooflijk dat dit allemaal in twee jaar tijd spontaan gegroeid is. 
        De Insectenwerkgroep probeert zich dit jaar te verdiepen in Sprinkhanen, dus wij hadden pot-
jes klaar om ze te vangen, maar we moesten wel oppassen om niet op tientallen Kleine zonnedauw-
plantjes te trappen. (Dit was twee jaar geleden een gewoon weiland!).  
 De eerste gevangen Sprinkhaan was een sabelsprinkhaan (lange sprieten) en met in dit geval 
een duidelijk zichtbare legboor. Na veel gepuzzel kwamen wij uit op de Rietsprinkhaan (Conocephalus 
dorsalis). Een andere “gewone” sprinkhaan klein, bruin met korte sprieten was een Veldsprinkhaan. 
Hij had een lichte streep langs het lichaam. Na gepuzzel van Els thuis bleek het een soort van natte 
bodems te zijn, de Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus).  
Ander “kleine spul” waren de springerige blauwe spuugbeestjes van de Cicadellidae-familie, waar-
schijnlijk Iassus ianio. In een potje bleken ze groen te zijn, met blauw weerschijneffect. 



Ook in deze natte omgeving zagen wij een Waterlelievlindertje van de Pyralidae-familie (Nymphula 
nymphaeata) en een spanner (Cabera pusaria). 
             Alles bij elkaar was het een leerzame ochtend en de eerste bijzondere planten na het ingrijpen 
van Het Geldersch Landschap zijn dus gesignaleerd.  
Opvallend was dat we behalve een enkel Boomblauwtje geen andere blauwtjes hebben gezien.  
 Misschien is er volgend meer jaar te melden over bijzondere ontwikkelingen in de vlinderwe-
reld. Een monitoring route wordt hier voor de Vlinderstichting wekelijks gelopen, dus het wordt wel 
in de gaten gehouden. 

Hilary Jellema-Brazier. 
 



NAMEN 
 

 De Tortelduif heet tegenwoordig Zomertortel, ter onderscheiding van de Turkse tortel, die sedert 
1950 als broedvogel hier voorkomt, en de Oosterse tortel, die hier nog nooit gezien is. Dik Koopmans 
stipte het al even aan in de vorige Natuurklanken.  
 Zijn stelling “De wereld draait en alles moet anders” gaat echter niet altijd op: het Wouwaapje 
heeft tegenwoordig weer gewoon  W O U W A A P,  na geruime tijd ook als Woudaapje bekend te 
hebben gestaan. De vogel heeft betrekkelijk weinig met het woud - als zijnde bos - te maken, al lijkt ook 
“aapje” daar wel op te duiden. 
 Het is een kleine Roerdomp-achtige vogel, die op aap-achtige wijze in rietstengels kruipt en 
tijdens de balts regelmatig “wouw” roept, een ook bij mensen gebruikelijke kreet in deze gesteldheid. 
 Hoewel De Dikke Van Dale hem/haar nog zowel Woud- als Wouwaapje noemt, zetten De 
Petterson en De Jonsson hem voor Wouwaap. 

Harry van Diepen. 



Werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie 

 De NBC heeft op haar laatste vergadering van dit seizoen de volgende data en projecten 
voor het seizoen 96/97 vastgesteld:  
 12 oktober : Opschonen van twee gedeelten van een spreng aan de Bijsterbosweg te Epe. 
 16 november : Herstelwerkzaamheden aan een nog nader te bepalen houtwal te Epe. 
 14 december : Snoeiwerkzaamheden in een nog nader vast te stellen hoogstamfruitboomgaard 
te      Veessen/Vorchten. 
 18 januari : Idem, zie hierboven. 
 15 februari  : Wilgen knotten - project nog niet bekend. 
   8 maart : Verdere onderhoudswerkzaamheden aan de spreng, Bijsterbosweg te Epe. 
     De werktijden zijn weer van 08.30 - 12.00 uur.  
 De vrijwilligers zullen tijdig via Natuurklanken, de pers en/of de coördinator van de NBC van de 
definitieve locaties of eventuele wijzigingen in programma of tijd op de hoogte worden gesteld. 
 Het Jeneverbessenterrein te Vaassen is in het seizoen 96/97 niet in het programma opgenomen. 
Hernieuwde activiteiten op dit terrein zijn doorgeschoven naar het seizoen 97/98. 
 Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren 
werkzaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBV heeft in het afge-
lopen seizoen veel geld uitgegeven voor voorlichting, materiaal en voor koffie- en lunchpauzes. Hoewel 
de bodem van de kas nog niet in zicht is vindt het bestuur van de NBC het alleszins redelijk dat van par-
ticulieren een tegemoetkoming in de kosten wordt verlangd. De overheden zijn ook niet meer zo scheutig 
met het verlenen van subsidies. 
 Het aantal vaste vrijwilligers van de NBC was in het voorbije seizoen eigenlijk te klein. Zij hoopt 
dat zich voor het nieuwe seizoen meer vrijwilligers opgeven voor het klein landschapsonderhoud. Jong of 
oud, man of vrouw, het maakt niet uit: eenieder is van harte welkom. Het is bovendien gezond werk. 
En . . . . het gaat er op de werkdagen altijd heel gezellig aan toe; er heerst een uitstekende sfeer. Voor 
koffie met koek wordt gezorgd. 
 Aanmelden voor een werkdag steeds graag bij de coördinator (zie binnenzijde achterblad van 
Natuurklanken). 

Bertus  Hilberink. 
\  \  \  \  \  

Plantenwerkgroep    

maandag 30 september: 20.00 uur: Determineeravond in de Alkoof, Eper Gemeentewoning 
maandag 28 oktober 20.00 uur:  Idem. 
     Beide avonden graag zelf materiaal meebrengen. 
maandag 25 november 20.00 uur  Werkgroepavond (voorbereidingen nog niet helemaal rond). 

 Vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024  

\  \  \  \  \  

Paddestoelenwerkgroep 
 Van dit front is jammer genoeg niets te  melden. De organisatie loopt wat achter; nog steeds na-
sleep van de vakanties. En dat terwijl er al zoveel vondsten gedaan zijn! 
Leden van deze werkgroep krijgen persoonlijk bericht, zodra de eerste activiteit opborrelt. Niet-leden 
kunnen te allen tijde contact opnemen met Micky Haselhoff-Marsman (zie o.m. achterin dit blad), niet 
alleen voor vragen, maar ook voor tips! 

\  \  \  \  \  
 

Vogelwerkgroep 
 zondag ZEEVOGELS CAMPERDUIN o.l.v. een zeevogeldeskundige van de Vogelwerkgroep  
13 oktober Alkmaar.  
   Verzamelen om 05.00 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat Epe. 
   Einde excursie rond 12.00 uur. 



woensdag VOGELS VAN DE VELUWE 
13 november Dialezing door Aart Smit in de Eper Gemeentewoning. 
   Aanvang 20.00 uur                      
zaterdag HEERDERSTRAND? KIEVITSPLAS? WELSUMMER WAARDEN? 
30 november  Of nog een ander interessant vogelgebied - we weten het nu nog niet. 
  Noteert U de datum. Op een later tijdstip krijgt U alle bijzonderheden. 

Informatie over alle bijeenkomsten en excursies bij Harry van Diepen. Bij extreem slechte weersomstan-
digheden kunnen excursies afgelast worden. Tot ongeveer tien minuten vóór de vertrektijd kunt U nog 
bellen: 
  Telefoon 0578 - 615114. 

Harry van Diepen. 
\  \  \  \  \  

 

Insectenwerkgroep  
Donderdag 19 september SPRINKHANENEXCURSIE RENDERKLIPPEN, bij de grote trap. 
 Verzamelen: 13.30 uur. Parkeerterrein Schaapskooi, Heerde. 
donderdag 17 oktober: Werkgroepavond bij Agnès Herweijer-Smit, Pelzerpark 

3, Epe, telefoon: 0578-613703. 
 Aanvang 20.00 uur.  
  Onderwerpen: Evaluatie van het seizoen, o.a. vlinder 

   waarnemingen,en alles wat zich verder nog 
   andient op insectengebied. 

donderdag 21 november: Werkgroepavond met dia’s van Henk van Woerden. 
  Onderwerp: Sprinkhanen maar ook andere insecten. 
  Plaats: Eper Gemeentewoning, in de Alkoof. 
  Aanvang: 20.00 uur. 

IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS EN ZO’N AVOND WIL MEEMAKEN, IS VAN HARTE WELKOM. 
WEL ALSTUBLIEFT TEVOREN EVEN MELDEN DAT U WILT KOMEN IN VERBAND MET DE VOORBEREIDINGEN. 
  

\  \  \  \  \  
 



WAARGENOMEN 
 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor verant-
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AHS= Agnès Herweijer-Smit; AS=Aart Smit; BHi=Bertus Hilberink; DK=Dik Koopmans; 
EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vosselman; FB= Frans Bosch;  HJ=Hilary Jellema; JH=Joop Haselhoff; 
LW=Louk Witkamp; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; PB=Paula Baan; 
Verder Mevrouw A.J. Bakhuis, de Heer Ten Hove, de Heer Tom Bressee. 
 

 
 
 

Aalscholver 
08/08 1 ex. in plasje, Wisselse veen, Epe. EKG.  
23/08 1 ex, rustend in het Wisselse veen, Epe. FB. 
Appelvink 
08/08 In vogelbadje, Norelholtweg, Epe. LW.  
Boerenzwaluw 
20/06 6 jongen uitgevlogen. Immenhof, Epe. EV.  
07/07 12 exx. Bruggehoek, Wapenveld. AE. 
Blauwe reiger 
19/08  5 exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
Boomleeuwerik 
09/06 Nog zang, heide Zwolse bos, vak 10, Wapen-

veld. AE. 
06/07 Idem, zie boven. AE. 
Boompieper 
09/06 Zwolse bos, vak 14, Wapenveld. AE. 
Boomvalk 
09/06 Gehoord. Petrea, Wapenveld, en op  
17/08 Renderklippen, t.h.v. Pluizenmeertje, Heerde. 

Insectenexcursie KNNV. 
26/08 1 gezien, 2 gehoord bij de Schaapskooi, 

Heerde. LW. 
28, 29  2 exx. zien vliegen boven Witte Berg, Petrea 
+ 30/06  (heide). AE. 
Er was de hele zomer een broedpaar met jongen in  
de buurt van de Schaapskooi bij de Elberburgerweg, 
Heerde. HJ. 
Bosuil 
15/07 Minstens twee jonge exx. Tuin Norelholtweg, 

Epe. LW. 
Buizerd 
06 t/m Juveniel gevolgd. Elke dag stuk verder door 
20/07  het Zwolse Bos. Goed te traceren door bedel-
 roep! AE 
20/07 Ander jong, vak 15, Zwolse Bos, Wapenveld. 

AE. 
19/08 2 exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
aug. Wit ex. nestelt aan IJsseldijk, Veessen. Er 

zijn 3 jongen uitgevlogen, waaronder 1 witte. 
A.J. Bakhuis.   

Geelgors 
17/06 3 zangposten, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Gierzwaluw 
14/07 4 tot 6 exx. boven huis, Wapenveld. AE. 
Grasmus 
01/07 Bosje Weetering Noord, Wapenveld. AE. 
Grauwe vliegenvanger 
10/06 Jongen uitgevlogen. PB. 

Groenpootruiter 
19/08 Wisselse veen, Epe. EKG.  

Havik  
15/07 Jong exemplaar, samen met Raven, Dellen-

weg/Haelberg/Zuidweg, Epe. LW.  
Houtduif 
01/07 2 jongen uitgevlogen uit nest in Veder-        

esdoorn voor het huis (tuin Wapenveld) AE. 
Kramsvogel 
23/08 ±  10 exx. Welna, Epe. FB. 
Kruisbek 
28/07 Hele vlucht, Welna, Epe. AHS. 
02/09 In een berkje, voor mij op ooghoogte, krap 

vier meter voor het raam! MHM.  
Matkopmees 
19/07 2 exx, vak 10 Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
Nijlgans 
01/07 2 exx. bij kolk Werversdijk, Wapenveld. AE. 
Pimpelmees 
02/08 De jongen zijn uitgevlogen en er zitten zeven 

naast elkaar op een tak bij de vijver. Tuin 
Pelzerpark, Epe. AHS.  

03/08 5 à 6 jongen dagelijks in vogelbad, tuin Wa-
penveld. AE. 

Raaf 
15/07 Dellenweg/Haelberg/Zuidweg, Epe. (Samen 

met jonge Havik). LW.  
17/08 Renderklippen, t.h.v. Pluizenmeertje,  
 Heerde. Excursie insectenwerkgroep. 
Regenwulp 
07/08 Overvliegend, ‘s avonds, Epe. EKG.  
Ringmus 
01/07 Grote groep, Weetering Noord, Wapenveld. 

AE. 
Roodborsttapuit 
19/07 Tòch op de hei, Zwolse Bos vak 10, Wapen-

veld. AE. 
26/07 Zelfde plaats 2 juv. plus 1 ouder `  . AE. 
30/07 Aan geluid weer ontdekt, zelfde plaats. AE 
Torenvalk 
28/07  Biddend boven heide Zwolse bos, vak 10, 

Wapenveld. AE. 
 
Witgatje 
27/07 In de poel, "Waterland", Weteringdijk, Vaas-

sen. PB.  
Zwarte roodstaart 
27/06 Kiefkampsweg, Emst. BHi. 
Zwarte specht 
juli Roep, Zwolse Bos, Wapenveld, vak 14. AE. 
Zwarte wouw 
23/08 Vliegend van Noord naar Zuid boven Emst. 

DK. 
 

 

Vogels 

Vlinders  



 
Atalanta  Vanessa atalanta 
02/06 1e ex. , zeer fris, Immenhof, Epe. EV. 
10/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
12/07 Immenhof, Epe. EV.  
27/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  
 Ook later nog herhaaldelijk waarge- 
 nomen. PB.  
10/08 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
14/08 Immenhof, Epe. EV.  
Bont zandoogje  Pararge aegeria 
29/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  
 Ook later nog diverse malen  waarge- 
 nomen. PB.  
08/08 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
08/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
08/08 Op de hei! Renderklippen, Heerde. LW.  
15/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Bosparelmoervlinder  Mellicta athalia  
19/07 Bospad Kroondomein Gortel. BHi. 
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 
11/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
17/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
Catocala electa (een nachtvlinder, gelijkend op Rood 

weeskind) 
03/07 + "Waterland", Weteringdijk, 
06/07 Vaassen. PB. 
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
10/06 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
17/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
04/08 `  Hoge Weerd, Epe. AHS.  
Dagpauwoog  Inachis io 
29/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. Ook na 

deze datum. PB.  
03/08 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
08/08 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
14/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
14/08 Immenhof, Epe. EV.  
Distelvlinder  Cynthia cardui 
08/06 2 exx. Immenhof, Epe. EV. 
01/07 Immenhof, Epe. EV.  
04/07 Immenhof, Epe. EV.  
09/07 Immenhof, Epe. EV.  
02/08 Norelholtweg, Epe. LW.  
08/08 3 exx. Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
14/08 Immenhof, Epe. EV.  
 
 
Eikepage  Quercusia quercus  
10/08 Op terras bij huis, Heerde. HJ. 
Gammauiltje  Autographa gamma 
02/06 "Waterland", Wetering- 
 dijk, Vaassen. Ook na  
 deze datum nog massaal 
  waargenomen.  PB.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
14/04 In achtertuin Nunspeet. AS. 
Grauwe monnik  Cucullia umbratica (nachtvlinder) 
11/08 Op licht. Tuin Epe. EKG.  
Groot dikkopje  Ochlodes venata 
17/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  

Grote vos  Nymphalis polychloros 
08/06 Achtertuin, Nunspeet. AS. 
Hageheld  Lasiocampa Quercus 
05/08 (overdag vliegende nachtvlinder),  
 1 ex. `   Kroondomein, Gortel. BHi. 
Heideblauwtje  Plebejus argus 
17/08 2 exx. Renderklippen, Heerde. DK. 
Hooibeestje  Coenonympha pamphilus 
17/07 En ook na deze datum nog vele malen waar-

genomen, "Waterland", Weteringdijk, Vaas-
sen. PB.  

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 
17/07 Zeker 10 exx. Heide Renderklippen 

Epe/Heerde. LW.  
22/07 En ook later nog diverse malen waargeno-

men, "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 
PB.  

15/08 a  Norelholtweg, Epe. LW.  
Klein geaderd witje  Pieris napi 
14/06 Immenhof, Epe. EV.  
17/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
23/07 Vele exx. "Waterland", Weteringdijk, Vaas-

sen. PB.  
04/08  Hoge Weerd, Epe. AHS.  
Klein koolwitje  Pieris rapae 
17/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Kleine vos  Aglais urticae 
02/06 "Waterland", Weteringdijk,  
 Vaassen. Ook na deze datum  
 herhaaldelijk waargenomen. PB.  
14/06 Immenhof, Epe. EV.  
04/07 Hoge Weerd, Epe. AHS. 
11/07 Immenhof, Epe. EV.   
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
01/06 Zeer fris ex. Immenhof, Epe. EV. 
17/07 In tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
02/08 Norelholtweg, Epe. LW.  
02/08 In  de tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
08/08 2 exx. in tuin Norelholtweg Epe. LW.  
18/07 Op viooltjes in tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
30/07 Dijkhuizerzandweg/Chris  
 Lannooyweg, Epe. LW.  
09/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
 
 
 
Landkaartje  Araschnia levana 
02/08 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
06/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
08/08 Met eitjes. Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
08/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Rood weeskind  Catocala nupta 
06/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
23/08 Op Teunisbloem in tuin Pelzerpark, Epe. 

AHS.  
Sleedoornpage  Thecla betulae 
22/08 Kievitsveld Vaassen. Excursie Insectenwerk-

 groep 
22/08 Heemtuin, Hattem. HJ.  
St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae  



05/08 Rupsen van deze vlinder op kruiskruid in een 
omrasterd weitje, Kroondomein Gortel. BHi. 

Tauvlinder  Aglia Tau 
19/07 Rups werd belaagd door een Zanglijster. Van 

der Feltzlaan, Epe. FB. 
Tijgervlinder  Spilomosa lubricipeda 
27/06 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Wapendrager  Phalera bucephala 
02/08 Immenhof, Epe. EV.  
Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 
02/08 Norelholtweg, Epe. LW.  
08/08 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
 

 
 
 

Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella 
11/06 Vele exx., ook nog na deze datum waargeno-

men, "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.   
PB. 

Blauwe duinsprinkhaan  Oedipoda caerulescens 
04/08 2 exx. nabij Smitsveen, Epe. EKG.  
Brandnetelboktor  Agapantha villosoviridescens 
22/08 Kievitsveld, Vaassen. Excursie Insectenwerk-

groep.  
Gevlekte smalbok  Strangalia maculata 
17/07 Kievitsveld, Vaassen. BHi. 
Gewone oeverlibel  Orthretum canellatum 
28/07 + a  ex. "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 
09/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB..  
Lantaarntje  Ischnura elegans 
30/07 + en ook ná deze datum, "Water- 
09/08 land", Weteringdijk, Vaassen. PB.   
Meikever  Melolontha melolontha 
(Julikever  Polyphylla fullo waarschijnlijker?) 
24/07 Op Walnotenboom, Epe. Hr. Ten Hove. 
Moerassprinkhaan  Mecosthetus grossus/  
  Stethophyma grossum 
26/08 Wisselseveen, Epe. EKG.  
Platbuiklibel  Libellula depressa 
06/06 `  ex.  Ook ná deze datum `  en a  regelma-

tig waargenomen op "Waterland", Wetering-
dijk, Vaassen. PB.   

Roodkopvuurkever  Pyrochroa serraticornis 
03/06 Bij de poel, "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
Struiksprinkhaan  Leptophyes punctatissima 
15/08  1 ex. in tuin Epe. EKG.  

18/08  idem. EKG.  
Vierbandsbok  Strangelia 

quadrifasciata 
22/08 Kievitsveld Vaassen. Excursie Insectenwerk-

groep. 
 
 
 
 

Eekhoorn 
28/07 In vak 10, Zwolse (Douglas-) Bos, Wapen-

veld. AE. 
Hermelijn 
08/07 steekt om 15.00 uur dwars over, over het 

grasveld, "Waterland", Weteringdijk,  
 Vaassen. PB.  

Reegeit 
20/07 Mooi bruin. Wapenvelder-

weg door het Zwolse Bos van 
Polberg ® Winfried. AE. 

Vos 
25/07 Stak pad over, Wapenveld. AE. 
 
 
  
 
Bosbies  Scirpus silvaticus 
17/06 Bij de Veluwse dijk, eerst een 12 m lange 

strook langs de Weetering, Wapenveld, en 
verderop  nog een smalle strook. Planten-
werkgroep. 

21/06 In km hok 27 15 54 (bosje bij IJssel). Plan-
tenwerkgroep  

Dwergviltkruid  Filago minima 
20/08 Tennisbaan Wachtelenbergweg, Epe. EKG. 
Echt walstro  Galium verum 
Breidt zich steeds verder uit in de wei, waar aanvanke-
lijk maar één plant stond. "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  
Glanzig fonteinkruid  Potamogeton lucens 
Is spontaan opgekomen in de poel op "Waterland", 
Weteringdijk, Vaassen. PB.  
GroteKroosvaren  Azolla filiculoïdes 
18/08 Plekweversweg, in nieuw poeltje dat daar 

gegraven is. Epe Oost. EKG.  
23/08 Ook bij bruggetje over de Grift, zuidelijk van 

de Deventerstraat, Vaassen. EKG. 
Oeverzegge  Carex nigra 
Spontaan verschenen langs de oever van de poel op 
"Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Ogentroost (Stijve?)  
08/08 Enkele plantjes, Wisselse veen, Epe. EKG.  
Watertorkruid  Oenanthe aquatica 
Spontaan opgekomen langs de oever van de poel op 
"Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Witte krodde  Thlaspi arvense 
30/06 Tuin Wapenveld. AE. 
Zeegroene muur  Stellaria palustrus 
08/07 Bij Zwarte kolk, Wapenveld. Plantenwerk-

groep  
 
 

 
 

Blauwplaatstropharia Stropharia ferrei  
DEZE PADDESTOEL, EERTIJDS HEEL ZELDZAAM, IS NU 
ALGEMEEN IN DORP DOOR HOUTSNIPPERS. 
16/08 Prachtige grote exx. met dieprode hoeden op 

houtsnippers, Stationsstraat, Epe. EKG.  

23/08 Minstens 50 exx. bij Wisselse school, Epe. 
EKG.  

Dwarsliggerzwam  Lentinus lepideus 
10/08 Slathstraat, Epe Dorp. EKG.  
Eekhoorntjesbrood  Boletus edulis 

Andere insecten 

Zoogdieren 

Planten 

Paddestoelen 



20/08 Bij de Hertenkamp, Epe. AHS.  
Gevoorde- of Plooirokinktzwam  Coprinus 
  plicatelis 
18/08 Tuin Epe. EKG.  
 

 

Gewone beurszwam  Volvariella speciosa 
17/08 Verscheidene mooie, grote exx. op enkele 

maanden oude houtsnippers, Epe dorp. 
EKG.  

Hazepootje Coprinus lagopus 

17/08 Nu al massaal in plantsoen waar pas in mei 
houtsnippers zijn gestrooid! Een “woud” van 
paddestoeltjes! EKG.  

Vliegenzwam  Amanita muscaria 
20/08 Bij de Hertenkamp, Epe. Eerste van dit jaar 

voor: AHS.  
23/08 Renderklippen, Epe. Eerste van dit jaar voor: 

JH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als U lijn noch logica kunt vinden in de selectie waarnemingen hiervoor afgedrukt, dan ligt 
dat niet aan U, want helemaal consequent zijn we waarschijnlijk niet steeds geweest. U zou 
zich kunnen afvragen waarom er bijvoorbeeld simpele zaken als Citroentjes en Vliegen-
zwammen in staan - met elkaar hebben we daar misschien wel honderden van gezien. Maar 
het draait zo’n beetje om de eerste waarnemingen na een periode van “stilte” en om eerste 
meldingen.  



 
De Werversdijk 

 
 

"...Langs een rozenkwekerijtje kwamen we weer op onzen Veluwsen Bandijk, die hier door den Kloos-
terdijk met de hooge gronden van de Veluwe is verbonden. De Weteringen, die thans het oude over-
stromingsgebied van de IJsel doorstromen, monden door dezen Kloosterdijk door een paar sluisjes uit 
op de Waard. Dijk en sluisjes, wetering en heuvelrand, weiden en kolken zijn alleraardigst begroeid en 
maken deze buurt tot een van de levendigste van de IJselstreek. 
 
Nu zetten wij ons schrap voor een frisch ritje langs den Bandijk. Alleen het stukje tot Vorchten was 
nieuw, van daar was het allemaal bekend terrein en ons reeds zeer dierbaar. De rijwielen zongen het 
liedje van den voortreffelijken grindweg, een heel zacht liedje van fijn geruisch, als de kleine kiezelkor-
reltjes onder de banden rollen en zoo de beweging bevorderen. 't Liep tegen den avond, het lage licht 
deed alle bomen en torens, molens en andere gebouwen duidelijk te voorvoorschijn treden, die we nu 
allemaal als oude kennissen konden begroeten. De rivier blonk en wriemelde en overal zagen we 
schilderijen van Voerman. De bloemen waren gaan slapen: van gele streepzaden en boksbaard, van 
blauwe cichorei was niets meer te zien, die hadden alle hun bloemkorfjes stijf gesloten. De knikkende 
distels bogen nog ootmoediger dan in den morgen, peen en pimpernel volgden hun voorbeeld, evenals 
de lichtblauwe scabiosen. Al die duizenden planten in de houding van rust, hoe mooi was dat..." 
 
Jac.P.Thijsse, "De IJsel", Verkade-album 1916, pag. 87.  

 
Stuifrug en rivierdijk 
 Veel mensen zullen ze wel hebben: plekjes waar je graag naar toe gaat, omdat het er zo mooi is, of 
de natuur er zo rijk is, of omdat er persoonlijke herinneringen aan verbonden zijn - of  een mengsel van al 
die ingrediënten. (Persoonlijke herinneringen kunnen trouwens ook andersom werken en een belemmering 
zijn om naar zulke plaatsen terug te gaan). 
 Zo'n bijzondere plek is voor mij het stukje Veluwse Bandijk dat uit het Kloosterbos bij Wapenveld 
komt en van daar naar het zuidoosten gaat - richting Werven en Marle. 
Het is in de eerste plaats een bijzonder landschap. Het is een van de weinige plekken waar de Veluwse 
stuifzandruggen zich tot in het stroomgebied van de IJssel voortzetten. Het Kloosterbos ligt in zijn geheel op 
dat flink heuvelige oude stuifgebied - de geologen spreken van dekzand. 
 Het complex wordt aan de zuidzijde begrensd door een lange rechte stuifrug, die nog een eind naar 
het westen doorloopt. De molen van Wapenveld is gebouwd op die rug, die goed te vergelijken is met 
bijvoorbeeld de Renderklippen, al is hij wel wat lager. 
Probeer je die rug naar het oosten te volgen, dan ontdek je dat die ongemerkt overgaat in de rivierdijk. Ook 
qua grondsoort is de overgang niet te zien. De dijken werden in de middeleeuwen gebouwd van het materi-
aal dat ter plaatse voorhanden was, en dat was in dit geval zand. Want het zandgebied strekt zich nog een 
eind in de richting van de rivier uit.  
Dat is mooi te zien, nu er in verband met de dijkverzwaring allerlei graafwerk gebeurt, waarbij de onder-
grond bloot komt. Ongetwijfeld heeft vóór de bedijking de rivier tijdens wintervloeden flink aan de stuif-
heuvels geknabbeld. 
 Aan de noordkant van de dijk, buitendijks dus, heeft de IJssel nog altijd toegang tot het Klooster-
bos. De oostelijke rand komt wel eens onder water te staan en de weg door het bos ook. Een intrigerende 
situatie, die bijzondere gevolgen heeft voor de flora in het bos.  
Maar dat verleidelijke zijpaadje sla ik nu niet in. (Wel even een heel ander zijpaadje: de streek-romancière 
Annie Oosterbroek-Dutschun laat in een van haar boeken (Het Oever?) iemand op die overstroomde weg in 
het Kloosterbos verdrinken. Dat was de straf voor zijn zonde, volgens de schrijfster). 
 Wie ook geintrigeerd was door dit landschap, was Jac.P.Thijsse. Zijn beschrijving, tachtig jaar oud 
nu, is te mooi om hier niet af te drukken. U vindt de tekst hierbij in een kadertje. 
 
 
De dijkbegroeiïng 20 jaar geleden. 



Het was rond 1977 dat ik voor het eerst de dijk bij het Kloosterbos inventariseerde. Dat was niet alleen leuk 
om te doen; het had een concreet doel: er werden plannen voor de dijkverzwaring gemaakt.  
Alle planten die Thijsse noemde groeiden, behalve de Cichorei, op die eerste paar kilometer dijk die ik 
onderzocht. Dat inventariseren gebeurde per kilometerhok en het is aardig om de toen gevonden soortental-
len te laten zien.                          
 

 no km-hoknummer soorten totaal 

 0 
 1 
 
 
 
 2 
 3 
 4 

27.25.12 
27.25.13 
waarvan: 
bosgedeelte 
sluismuurtjes 
dijk buiten bos 
27.25.14 
27.25.15 
27.25.25 ged. 

 
 
 
   77 
   26 
  140 
 
 

   23 
  194 
 
 
 
 
  111 
   82 
   74 

 
Hok 0 is maar een klein stukje stuifrug in het bos. 
Hok 1 ligt deels in en deels buiten het bos. Het totaal van 194 is een optelsom van soorten van verschillende 
vegetatietypen: van schraal zand tot rivierklei, van bos naar open dijklandschap. Het stuk dijk buiten het bos 
met zijn 140 soorten is vergeleken met de volgende vakken bijzonder rijk. 
 Aan de dijk buiten het bos, aan de buiten- (=rivier-)kant vond ik iets bijzonders. Er groeide over een 
aantal meters lengte een heel rijtje Blauwe knoop. Niet een plant die je op een rivierdijk verwacht, als je 
weet dat bijvoorbeeld de bermen en het Landje van Jonker in het Wisselseveen, dus natte, venige, zure 
zandgrond, zijn normale biotoop vormen. En het voorkomen in een smalle langgerekte strook maakte de 
vondst nog raadselachtiger. 
Er was maar één verklaring te bedenken: een ondoordringbare laag in het dijklichaam, waarlangs voldoende 
water afliep om in het dijktalud een natte strook te veroorzaken. Ik heb daar toen over gesproken met het 
toenmalige hoofd technische dienst van het Waterschap Oost-Veluwe, Wouter van Soest en die bevestigde 
later dat bij onderzoek in het dijklichaam een soort "horizon" was gevonden. 
En lezing van Eddy Weeda's onvolprezen ecologische flora (deel 4, pag. 286) maakt de groeiplaats toch  
minder vreemd:  
"In Zuid-Limburg staat hij op grinderige leemafzettingen in het bovenste deel van hellingraslanden, vooral 
nabij de grens tussen kalkarme grond en krijt".  
Al gaat het hier om heel andere bodemsoorten, uit de aangehaalde alinea kun je toch ook een voorkeur voor 
grenslagen halen. En er blijkt bovendien uit dat de plant niet strikt aan zure bodems gebonden is.  
 Genoemd moeten ook worden de kademuren van de sluisjes met o.s Muurvaren, Steenbreekvaren 
en Grasklokje. En niet te vergeten de stoere Wegdistel bij het gemaaltje. Misschien niet oorspronkelijk wild, 
maar hij heeft zich daar al minstens 50 jaar gehandhaafd.  
 
De dijkbegroeiing in 1996 
 Met de dijkverzwaring in die buurt liep het jarenlang niet zo'n vaart, maar het aanpakken van de 
Werverdijk is nu nabij. Dat gaf Geldersch Ladschap aanleiding mij te vragen om eens naar de huidige stand 
van zaken van de dijkflora te kijken. Deze stichting is niet alleen eigenares van het Kloosterbos maar ook 
van delen van de aangrenzende binnen- en buitendijkse weilanden met kolken. 
 Dat verzoek leverde me weer een paar ochtenden genieten van het nog steeds bijzonder mooie 
landschap, ook al kwamen de dijkwerkers met hun zware materieel al wel erg dichtbij. Vooral de binnenzij-
de van de dijk, die nog niet gehooid was, was schitterend met zijn massale groei en bloei van Geel walstro, 
Kruisdistel en roze tapijtjes van Grote tijm. 
 Mijn inventarisatie van juli '96 omvatte vrijwel precies het open dijkgedeelte van hok 1 van 1977 
(km hok 27.25.13) en dat maakt vergelijking mogelijk. En daaruit zie je dan ineens in cijfertjes bevestigd 
wat iedereen al aanvoelt en vermoedt: de dijkflora, althans op die plaats, is fors achteruitgegaan. Het 
volgende tabelletje laat dat zien. 
                  



    soorten  1977  1996 

 totaal aantal 
 niet gevonden in 1996 
 niet gevonden in 1977 

  140 
   55 
    - 

  100 
    - 
   15 

 
Nu zijn zulke inventarisaties momentopnamen en dus niet volledig. Je mist in de zomer bijvoorbeeld 
voorjaarssoorten en je hebt niet altijd tijd om niet (meer) bloeiende grassen goed te determineren. En er zit 
ook veel "ruis" in de lijsten door de vele eenjarige onkruidsoorten waarvan de aanwezigheid nogal wissel-
vallig is. De kritische lezer vraagt zich nu natuurlijk af: hoe betrouwbaar is dan de constatering van achter-
uitgang? 
Dat zal toch wel meevallen: zowel in 1977 als in 1996 had de opname in de maand juli plaats: de omstan-
digheden waren dus gelijk. En er is nog een toets. Als je de planten bekijkt die voor de rivierdijken min of 
meer karakteristiek zien dan wordt de indruk van achteruitgang bevestigd.  
 

Latijnse naam Nederlandse naam 1977 1996 

Elytrigia repens(glauca) 
Bromus inermis 
Carduus crispus 
Carduus nutans 
Crepis biennis 
Cynodon dactylon 
Eryngium campestre 
Cruciata laevipes 
Galium mollugo 
Galium verum 
Medicago falcata 
Ononis spinosa 
Picris hieracioides 
Pimpinella saxifraga 
Plantago media 
Scabiosa columbaria 
Sedum acre 
Senecio jacobaea 
Thymus pulegioides 
Trisetum flavescens 

"Blauwe kweek" 
Kweekdravik 
Kruldistel 
Knikkende distel 
Groot streepzaad 
Handjesgras 
Kruisdistel 
Kruisbladwalstro 
Glad walstro 
Geel walstro 
Sikkelklaver 
Kattedoorn 
Bitterkruid 
Kleine bevernel 
Ruige weegbree 
Duifkruid 
Muurpeper 
Jacobskruiskruid 
Grote tijm 
Goudhaver 

  3 
  2     2 
  2 
  x 
  3 
  2 
  1 
  2 
  3 
  - 
  2 
  1 
  2 
  1 
  1 
  1 
  3 
  1 
  2 

  2 
  -  
  1 
  - 
  - 
  2 
  2 
  - 
  1 
  3 
  1 
  1 
  - 
  2 
  - 
  1 
  - 
  3 
  2 
  - 

totaal aantal soorten   20  12 

 
De cijfers in de kolommen geven een indruk van de mate van voorkomen: 

1: één of enkele exemplaren 
2: verspreide exemplaren óf op één of enkele plaatsen veel 
3: algemeen, plaatselijk overheersend 
4: zeer algemeen. 
   De tabel van het totale soortental geeft een achteruitgang van 30%; die van de fluviatiele (= rivier-) 
soorten van 40%. Bovendien is van de laatste groep het aantal exemplaren per soort in het algemeen minder 
geworden. 
 Verdwenen bleek ook de Blauwe knoop. Wel was de natte dagzoom nog te herkennen. Er groeiden 
Kale jonker, Brunel, Kruipganzerik en Waterkruiskruid (de laatste twee soorten waren in 1977 niet gesigna-
leerd). 
En de varentjes groeien nog steeds op de kademuurtjes. 
 In 1977 zijn binnen- en buitentalud afzonderlijk opgenomen. De verschillen bleken groot, al 
ontloopt het aantal soorten elkaar niet veel. Een van de oorzaken is het agrarisch gebruik: de binnen- (zuid-) 



kant is grotendeels hooiland, dat nog niet gemaaid was in juli; de buiten-(noord-)kant werd grotendeels 
begraasd. Verschil in microklimaat en de bespoeling met rivierwater van het buitentalud vergroten het 
verschil in floristische samenstelling natuurlijk nog. 
 

voorkomen binnen buiten 

alleen binnendijks 
alleen buitendijks 
gemeenschappelijk 

   24 
 
   46 

 
   30 
   46 

    70    76 

 
Wat niet uit de tabel komt is dat er binnen het dijktalud, van voet tot wegberm ook grote verschillen optre-
den. Heel veel soorten, vooral de meer karakteristieke, groeien "onder het hek", in de zeer smalle strook 
tussen wegberm en weide. Dat zegt iets over de invloed van het beheer: net buiten het bereik van de ge-
meentelijke bermmaaiers, en net in het stukje weiland dat het minst intensief wordt gebruikt, handhaven ze 
zich. 
 
De toekomst? 
Hoe het landschapje er na de dijkverzwaring uit zal zijn is een open vraag. Toch zijn er wel redenen voor 
optimisme. Alle gegevens en waarden zijn bij de verantwoordelijke instanties bekend. Het gebied is 
eigendom van een stichting voor natuurbehoud en die is, wanneer nodig, uitstekend toegerust om de 
waterbouwers partij te geven. (Een mooi voorbeeldje was dat er bij de in uitvoering zijnde werken een 
dijkje, op verzoek van Geldersch Landschap, keurig om een poeltje heen werd gelegd. In dat poeltje groeide 
veel Zwanebloem - en dat is een beschermde plant). 
 Maar ook het waterschap is, veel meer dan twintig jaar geleden, op de hoogte van de natuurwaar-
den, van het belang ervan,  en in staat  en bereid om die zoveel mogelijk te behouden en goed te beheren. 
Ook langs de al verzwaarde dijkvakken heeft zich hier en daar weer een interessante vegetatie ontwikkeld - 
al blijft er nog wel het een en ander te wensen over. 
  

Henk Menke. 



Eerste waarnemingen zomervogels 
regio Epe/Heerde 1996 

 
 Tien vogelaars zonden hun lijstje dit jaar in, te weten: F. Bosch, A. Ebens, de “Eperheemtuin”, 
J.M. Hazebroek, R. Heideveld, B. Hilberink, M. Langevoort, L. Witkamp, Micky Haselhoff-Marsman, en 
W. van Waveren Hogervorst. De verwerking van hun notities treft de lezer(es) hierbij aan. 
 1996 was over het algemeen een jaar van “late” terugkeer van onze zomervogels. Toch het 
gevolg van de langdurige strenge winter wellicht, welke een stempel drukte op een in alle opzichten 
“vertraagd” voorjaar (Tjiftjaf, Fitis, Zwaluwen, bijvoorbeeld). maar sommige soorten waren weer wel 
“op tijd” (Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Kleine karekiet, Zwartkop). 
 Waarnemers die dagelijks in het veld vertoeven “scoren” altijd hoog. Dit jaar was Rudi 
Heideveld onbetwiste recordhouder met zestien (!) “eersten”. 
 Eigenlijk kijken we, als deze Natuurklanken verschijnt, alweer uit naar 1997. Doet U / jij dan 
ook mee aan deze rubriek? Graag tot dan! 

Wim van Waveren Hogervorst. 
 

Soort Datum Inzender Soort Datum Inzender 
Zomertaling 22/03 RH. Kleine karekiet 21/04 RH. 
Zwarte stern 28/04 RH. Bosrietzanger 21/04 RH. 
Visdief 17/04 AE. Spotvogel  28/04 RH. 
Zomertortel 01/05 FB. Zwartkop 19/03 RH. 
Koekoek 16/04 BHi. Tuinfluiter 02/04 RH. 
Gierzwaluw 02/05 RH. Grasmus 13/04 RH. 
Boerenzwaluw 07/04 RH. Fitis 14/04 RH. 
Huiszwaluw 21/04 ML. Tjiftjaf 24/03 RH. 
Wielewaal 04/06 BHi. Braamsluiper 15/04 RH. 
Nachtegaal 17/05 RH. Fluiter 19/05 AE. 
Zwarte 
roodstaart 

24/03 FB. Grauwe 
vliegenvanger 

26/04 MHM.  

Gekr. roodstaart 06/04 RH. Bonte vliegenvanger 18/04 MHM.  
Paapje  14/05 ML. Boompieper 02/03 LW. 
Roodborsttapuit 14/05 ML. Gele kwikstaart 27/03 RH. 
Tapuit  14/04 ML. Boomvalk  10/05 AE. 

 
Van de vogels die niet op bovenstaande lijst voorkomen zijn voor onze regio geen meldingen ontvangen. 
De afkortingen staan voor: AE=Anca Ebens-Witkamp; BHi=Bertus Hilberink; FB=Frans Bosch; LW.= 
Louk Witkamp; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; ML= Marcel Langevoort; RH=Rudi Heideveld. 
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