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VOORWOORD 
 Om te beginnen een rectificatie met bijbehorend excuus, naar aanleiding van een flater in het 
vorige blad. Als U de verkorte notulen van de jaarvergadering gelezen hebt, bent U misschien gestruikeld 
over de wel heel drastische (mogelijke) contributieverhoging die daarin vermeld staat.  
U hebt hopelijk begrepen dat het hier om  2,50, een rijksdaalder, gaat en niet om ¦  12,50. Dat zou wat 
wezen! 
Het is heel vreemd, maar zulke fouten - daar lezen we in eerste instantie een x-aantal keren overheen, en 
als de Natuurklanken eenmaal verspreid zijn, springen ze je als pijlpunten in het oog.  

Voor de zoveelste maal: pardon, pardon! 

 Verder zal het U niet ontgaan zijn dat dit een superslank nummer is. In deze tijd spelen vakanties 
vaak de hoofdrol en nu gold dat ook voor de redactie, in elk geval voor de typ-afdeling daarvan.  
Een direct gevolg hiervan is dat we ditmaal iets minder royaal de hand hebben kunnen lichten met be-
trekking tot die strikt uiterste inzenddatum voor de kopij. We lezen weleens in andere tijdschriften dat 
de kopij twee maanden voor de verschijndatum van het volgende nummer bij de redactie binnen moet 
zijn, dus zo onredelijk zijn onze eisen toch niet?  
Wij hebben blijkbaar niet genoeg overwicht en een uitvloeisel daarvan is ook nog weer, dat er, nadat de 
rubriek “Waargenomen” zijn uiteindelijke vorm al had aangenomen,  nog diverse meldingen binnensij-
pelden, die we ook nog wilden opnemen. We hebben ze toen maar op open plekken in de tekst ingevoegd 
(daar hadden we deze keer toevallig genoeg van!).  
 En aangezien de typ-afdeling nu koffers moet gaan pakken, houden we het voorwoord hiermee 
voor gezien. 

We wensen U een goede zomer en - waar dat van toepassing is - fijne vakanties toe! En vergeet U 
niet die strikt uiterste inzenddatum voor Uw bijdrage aan het volgende nummer? Ook voor vakantie-
ervaringen houden we ons als steeds van harte aanbevolen. 

Redactie. 



STUURPRAAT 
 

 Ook rond de bestuurstafel heerst rust en stilte vanwege de vakantietijd, zodat er van dit front niet 
veel te melden valt.  
Echter, er is één zaak die ons van het hart moet, en dat is het feit dat we het heel vervelend vinden dat 
we in de Natuurklanken geen gewag gemaakt hebben van de Milieumarkt op 28 mei j.l. Dit heeft kunnen 
gebeuren doordat het vorige nummer onverwacht wat eerder uitkwam dan aanvankelijk de bedoeling 
was. Het bestuurderschap heeft wel wat weg van het algemeen ondergewaardeerde beroep van 
huisvrouw: je komt vaak voor verrassingen te staan, moet snel improviseren en . . . er gaat wel eens iets 
mis. 
 Niettemin hopen wij dat de Milieumarkt zich in Uw aanwezigheid heeft mogen verheugen, want 
daar draait het toch óók allemaal om de zaken waar U en wij per definitie achter staan? 
We hopen in elk geval op een mooi verslag in de volgende Natuurklanken. 
 We prijzen ons als afdeling steeds weer gelukkig dat we zoveel leden hebben die goede, 
doorwrochte artikelen weten te brengen op allerlei gebied. U zult er weer een aantal van tegenkomen, 
over bloemetjes en beken en over natuurontwikkeling en -beleving in de wijdste betekenis. 

En we willen U ook attent maken op de tweede korte cursus Geologie door Bauke Terpstra, 
waarover u iets meer gewaar kunt worden in het ”Programma”.  
Dan nog iets: we vragen ons in gemoede af, of er werkelijk geen belangstelling bestaat voor een cursusje 
dat de rupsen en vlinders wat dichterbij kan brengen - in de overdrachtelijke zin uiteraard. Bij voldoende 
deelname is ook zo’n cursus te realiseren, dus gaat U nog eens bij Uzelf te rade - en wie weet horen wij 
nog van U. 

Het seizoen van groei en bloei is (gelukkig!) nog mals en sappig, en we hopen dat U in de 
komende maanden een heleboel nieuwe ervaringen zult opdoen. Misschien krijgen we daar in september 
al iets van te lezen (?) 
   Een heel fijne zomer wordt U toegewenst door 

het bestuur. 
 
 
 
 

Zijn Lieve Heer beestjes werkelijk 
ook katholiek, of zijn ze buitenkerkelijk? 
Ze zijn, zoals geleerden pas ontdekten 
met mug en vlieg en wesp verdeeld insecten. 
   Toon Hermans 
 
 

 

 
 

 
Wilt U de kopij voor het volgende nummer 

inzenden 
vóór 10 augustus a.s.? 

 



 
 
Vrienden kan je niet maken. 
Vrienden word je gewoon. 
 

 
Simpel doordenkertje: 

Het zelfstandig naamwoord “mens” is mannelijk,  
tenzij het onzijdig is, want dan is het vrouwelijk”.  

 
 

 
 
 

Mij interesseren eigenlijk minder het gewicht en de kronkels van de hersenen van 
Einstein dan de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er mensen met de-
zelfde talenten hebben geleefd en zijn gestorven op de katoenplantages en in de 
naaiateliers. 

Paleontoloog: Stephen Jay Gould, 
1980. 

  
Wonderen berusten gewoon op een scherpere manier van waarnemen, zodat onze 

ogen een ogenblik lang kunnen zien en onze oren kunnen horen wat er altijd al om 
ons heen is.  

Willa Cather. 
 

Wie wat verdwenen is weer tot leven kan wekken, ondergaat een genot zo groot 
als de schepping. 

Barthold Niebuhr, 1776-1831. 
 

Het zout van die oeroude zeeën zit in ons bloed, de kalk zit in onze botten. Ie-
dere keer wanneer we op het strand lopen worden we bevangen door een oude lust 
en schoppen onze schoenen uit en ontdoen ons van kledingstukken of we schui-
men tussen het zeewier 

 
 

 
Gure herfstavond; 
met tegenzin verlaat de trein 
de stadslichten 

   Gertrude Meyling. 
 

 
 
 

Vogelverschrikker 
op het veld bevro-
ren; zijn 
jas is gestolen. 



Gertrude Meyling. 
 

“Bij een bevalling weet men zelden,” 
zei een wijze haan in Delden, 
“wat of het wordt: een hij of zij 
en daarom noemen wij het ij.” 

Marius 
 

Een jonge hengst die met veel dieren 
een vrolijk kerstfeest wilde vieren, 
riep laatst een soortgenoot uit Stroe 
“Van harte merrie Christmas” toe. 

Marius 
 

“Ik wou dat men”, zei ‘n vink in 
Heerde, 

mijn blindedarm eens opereerde, 
omdat die nadien dan misschien 
mij eindelijk eens zal kunnen zien. 

Marius. 
 

Een oorwurm die in Noord-
Scharwou 

des winters barstte van de kou, 
trok - als de zomer was vergaan - 
zijn buisje van Eustachius aan. 

Marius. 
 
 

 
 

Een bijenkoningin in Waarde 
die tienduizenden eitjes baarde, 
werd wegens al dit baarlijk lij-

den 
voor bij-verdienste onderschei-

den. 
Marius. 



 

  
 

 Een mol volgt wegens haar figuur 
al tijden een vermageringskuur. 
“Maar desondanks zegt zij met spijt 
raak ik mijn molligheid niet kwijt.” 

Marius. 

De eend bedrijf, naar men be-
weert, 

geneeskunst ongediplomeerd. 
Hij heeft aan alle wetten lak 
en zalft derhalve rustig kwak. 

Marius. 



Wat zijn goede brandnetels voor rupsen? 
Dit is de titel van een artikel in het tijdschrift  “Vlinders” van De Vlinderstichting. Omdat niet al-

le lezers van Natuurklanken ook dat blad zullen lezen, geven we hierbij de oproep door, die in bovenbe-
doeld artikel opgenomen is. 

Het is bekend dat verschillende soorten dagvlinders brandnetels eten, zoals bijvoorbeeld de Ata-
lanta, het Landkaartje en de Kleine vos, voor wie de brandnetels zelfs onontbeerlijk zijn. Ook de Dag-
pauwoog en de Gehakkelde aurelia worden tot de “brandnetelvlinders” gerekend, al hebben die ook wel 
andere planten als voedselbron. 

Nu stonden er bij ons in de tuin tot vorig jaar enorme hoeveelheden brandnetels, die ik jaar in 
jaar uit hun gang had laten gaan. Ik wil zo erg graag veel vlinders! Op een gegeven moment kon je nau-
welijks meer een hand uitsteken zonder dat de stekende prikkels er doorheen sloegen, maar vlinders, hó 
maar.  

De planten stonden zowel in de zon als in de schaduw en halfschaduw. Dat is allemaal van be-
lang, want de Kleine vos bijvoorbeeld legt alleen eitjes in de volle zon, net als de Dagpauwoog. Maar 
voor deze laatste dame moet de plant ook nog eens op vochtige bodem staan.  
De Atalanta heeft iets met zieke, zielige en schimmelige brandnetels in halfschaduw en het Landkaartje 
zoekt niet alleen halfschaduw maar ook bij voorkeur de bovenste blaadjes van de plant voor haar legsel. 
Op brandnetels in de diepe schaduw worden geen eitjes gelegd - dat vermoeden begon bij mij ook al 
gauw de kop op te steken, zodat de schaduwplaatsen bij ons in de tuin het eerst brandnetelvrij waren. 
(Jammer genoeg trekken andere planten voor die plekken nadrukkelijk hun neus op, dus misschien haal ik de brand-
netels wel terug . . . . voor het geval dàt. . .) 
 Omdat De Vlinderstichting graag over zo veel mogelijk gegevens wil beschikken, is er een op-
roep aan het publiek gedaan, om brandnetelconcentraties gedetailleerd te onderzoeken.  
Vorig jaar is met dit onderzoek een begin gemaakt door twee stagiaires, Petra Verburg en Margo Liever-
se, maar het seizoen was al erg ver gevorderd, zodat er geen afgerond beeld uit het onderzoek tevoor-
schijn kwam. De dames hebben wel formulieren gemaakt, waarop alle gegevens over brandnetelbedden 
aangetekend kunnen worden. Deze speciale waarnemingsformulieren kunnen bij De Vlinderstichting 
opgevraagd worden en hoe meer van deze formulieren er ingevuld terugkomen, hoe beter dat uiteraard is.  

Is hier geen mooie taak voor ons weggelegd?  De rupsen zien er ongeveer zó uit: 

Micky Haselhoff-Marsman. 
N.B.: 
U kunt de formulieren aanvragen bij De Vlinderstichting, 
     Postbus 506, 

6700 AM Wageningen, 
tel. 0317-362505 - Fax 0314-420296. 
 

Landkaartje 

Kleine vos 

Dagpauwoog 

Atalanta 

Gehakkelde 
     aurelia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(maar dan in kleur en krap twee keer zo groot). 



 
DE BEKEN VAN EMST. 

 
 Wie van Schaveren langs de Oranjeweg richting Gortel fietst, ziet links en rechts een paar plas-
sen in de weilanden, die hij/zij zich niet van vroeger herinnert. Wat is daar aan de hand - wie heeft ze 
gegraven en waarom? 
De dader is bekend: het Waterschap Veluwe - en het waarom heeft te maken met het beheer van één van 
de Emster beken: de Smallertse Beek. 
Maar voordat we het over het beekbeheer gaan hebben, kijken we eerst naar de natuur van de Emster 
beken. 
NATUUR. 
 Hoeveel beken liggen er op de Oost-Veluwe, tussen Hattem en Dieren?  
Het is lastig tellen: er zijn lange beken en heel korte, grote en heel kleine; sommigen komen samen vlak 
voor ze uitmonden in Kanaal, Grift of IJssel, anderen al veel eerder. Een verdedigbaar aantal lijkt mij 
veertig. De gemeente Epe telt er elf; daarvan rekenen we, in navolging van het Waterschap er twee "on-
der Emst": de Nijmolense Beek en de Smallertse Beek. 
 De Emster beken zijn allebei molenbeken. De Nijmolense Beek is een echte sprengenbeek. Zijn 
wijdvertakte sprengenstelsel ligt tussen Vaassen en Emst, ten westen van de Hertenkampsweg. Anders 
dan veel sprengenbeken liggen zijn bronnen in het agrarische land. De beekwallen zijn deels spontaan 
houtwallen geworden, maar sommige stukken zijn onbeschaduwd gebleven. Dat zijn restanten van de 
vroegere toestand. Ik herinner me dat er in de veertiger jaren op de verder haast kale beekwallen, behal-
ve  een paar eiken en dennen, veel Jeneverbessen groeiden.  
Van die laatsten is niets meer van terug te vinden. Maar op het van nature 
schrale zand van de beekwallen komt op zonnige stukken nog een karakte-
ristieke begroeiïng voor van Struikhei, Wilgenroosje, Grasklokje, Mui-
zenoor e.d. Dat zijn maar een paar namen uit een lange lijst: de "Floristi-
sche werkgroep IJsselstreek" telde in 1983 bij een inventarisatie van beek 
en wallen ruim honderd soorten hogere planten. 
Eén zonnige sprengkop was bekend om zijn orchideeën: daar bloeide vol-
op de Rietorchis, in twee vormen nog wel.  
Zonnig is die spreng nog steeds, maar de kwelstroken zijn verruigd. Op 
een naburig, halfverwilderd akkertje belemmert de kwel het dichtgroeien 
en daar hebben een paar Rietorchissen een toevluchtsoord gevonden.  
Andere zeldzame, karakteristieke soorten als Bronkruid en Bittere Veld-
kers zijn al enkele decennia lang niet meer gevonden. 
 De open ligging die deels nog bestaat leidt dan wel tot een grote soortenrijkdom, maar die wordt  
weer beinvloed door de bemesting van het omringende agrarische land. De hier en daar sterke kwel van 
"arm" water kan dat niet overal tegenhouden. Zo krijg je dan sprengen met Grote lisdodde en Harig wil-
genroosje in plaats van orchideeën. 
 De Smallertse Beek is heel anders van karakter. Sprengen zul je vergeefs zoeken. De twee 
hoofdtakken, noordelijk en zuidelijk van de Oranjeweg, ontwateren elk een smal ondiep venig dal. Iets 
westelijk van Schaveren komen die twee takken bij elkaar. De naam Schaveren herinnert aan de oude 
schapendrift die naar een voorde in de beek leidde: Schaapvoorde. De breedte van die schapendrift is 
nog mooi te zien in de afstand tussen de houtwallen langs de Woesterbergweg, waar die aan de Oranje-
weg begint: een aardig stukje historische geografie! 
 Wat verder naar het zuiden ligt nog een drie- of viertal smalle "dalletjes", elk met een eigen 
ontwateringsbeekje, dat loost op de hoofdtak. Het gebiedje heet deels "De Rieten". Als dat woord al niet 
letterlijk "waterlopen" betekent, dan slaat het toch op de oeverbegroeiïng heel lang geleden.  
Het Smallertse beekstelsel kun je het best aanduiden als "kwelbeek". Het is vergelijkbaar met de Verlo-
ren Beek bij Epe. 
Karakteristiek voor kwelbeken is, dat ze gevoed worden door de altijd doorgaande kwel, maar in droge 
perioden stroomafwaarts hun water verliezen. (Het uitgestrekte Wisselse Veen levert echter zoveel 
kwelwater, dat de Verloren Beek waarschijnlijk nooit droogvalt).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grasklokje 



Verder zijn kwelbeken ook een soort "laaglandbeken": ze reageren snel en sterk op langdurige regen of 
zware buien. Behalve de Smallertse en de Verloren Beek behoren de Eper Dorpsbeek en de Vaassense 
Egelbeek tot dit type.  
De beschreven eigenschappen maakten de kwelbeken ongeschikt voor watermolens. Die zijn immers 
gebaat met zo min mogelijk fluctuaties in de wateraanvoer. Maar de Smallertse Beek is een uitzonde-
ring: daar stond wel een molen op. 
 Kwelbeken hebben een andere, wellicht rijkere flora dan de sprengenbeken. Een deel van de 
Smallertse Beek heeft een bijzondere, mooie oeverbegroeiïng van Adderwortel en Hemelsleutel. En 
langs de zuidelijke tak herinnert een strook Bosanemoontjes aan een vroegere houtwal. In het water heb 
je kans om bijzonder beekplanten zoals Duizendknoopfonteinkruid, Bronkruid en Klimopwaterranonkel 
aan te treffen. 
En de Beekprikken weten het obstakel van een molenplaats best te overwinnen: in april kun je ze in de 
snelstromende beekjes van De Rieten vinden. 
ONNATUUR 
 Het gegraven karakter van de Nijmolense Beek is duidelijk: het uitgekomen zand vormt de beek-
wallen die de sprengen omringen en ter plekke heeft, tenminste in historische tijd, nooit een natuurlijke 
beek gestroomd. 
De herkomst van de kwelbeken is minder duidelijk. De kwelgebieden hebben, denk ik, wel een natuur-
lijke afwatering gehad: wellicht in de vorm van kleine meanderende veenstroompjes. Uit oude kaarten is 
dat ook wel af te leiden. 
Al honderden jaren geleden moet men begonnen zijn met het rechttrekken en uitdiepen van die natuur-
lijke afvoeren; mogelijk eerst om wateroverlast te beperken; later, vanaf de vorige eeuw, als onderdeel 
van de ontginning van de venen, die de kwelgebieden kenmerken. In elk geval heeft dat geresulteerd in 
de huidige, rechte kwelbeekjes. Soms zijn ze niet meer dan snelstromende bermslootjes langs de ontgin-
ningswegen. 
BEHEER 
 Wat doet nu het Waterschap - sinds 1984 beheerder van de Veluwse beken - met de Smallertse 
Beek in Emst? 
Eerst moet vermeld worden dat het Waterschap bezig is een omvangrijk programma van herstel en ach-
terstallig onderhoud uit te voeren aan de Oost-Veluwse beken. Ook voor het "cluster" Emster beken, 
omvattende het stroomgebied van de Smallertse Beek en de Nijmolense Beek, is een zgn "BOP" - een 
beheers- en onderhoudsplan - gemaakt en enkele onderdelen zijn al uitgevoerd. 
We stipten al aan dat de waterstanden in kwelbeken sterk kunnen wisselen: van droogval tot overstro-
ming. Logisch, dat aanliggende boeren voor hun waterschapslasten een beter gereguleerde afwatering 
verlangen. De geijkte remedie was "profielverruiming": verbreding en/of verdieping van de beekbedding 
en stuwtjes om het water in droge perioden op te kunnen houden. Zo werkten waterschappen al heel lang 
in grote delen van ons land en zo'n lot leek ook de Smallertse Beek beschoren te zijn. Maar de inzichten 
in beheer van stromend water zijn het laatste decennium sterk veranderd. Zo is voor de Smallertse Beek 
een andere aanpak gekozen. Die handhaaft het zeer kleinschalige karakter van het beekje, beperkt de 
omvang van de eventuele wateroverlast en voegt aan het landschap natuur-elementen toe.  
De oplossing ligt in het graven van o.a. de plassen, waar dit artikel mee begon; "rententievijvers" in wa-
terschapstaal. Hun functie is om bij dreigende overstroming te dienen als tijdelijke buffer. Het profiel  
van de beek hoeft dan in principe niet of nauwelijks verruimd te worden. En de plassen reiken tot in het 
zomergrondwater, vallen dus nooit of zelden droog en vormen met hun stilstaand water op minerale 
bodem een nieuwe biotoop voor flora en fauna. 
Ik heb vorig jaar al eens gekeken hoe met name die flora zich ontwikkelde. Die bood op de kersverse 
zeer schrale zand- en leembodem nog weinig opmerkelijks. Maar de bioloog van het Waterschap meldde 
al Groenpootruiters en Kleine plevieren. 

 



En padden en kikkers zullen die poelen zeker weten te vinden.  
Het grootste deel van het beheers- en onderhoudsplan moet nog 
uitgevoerd worden.  
Natuurlijk neemt de waterbeheersing een grote plaats in, maar in 
het hele plan speelt toch het besef een rol dat de natuur rond de 
beken een element van grote waarde is, dat daar voorzichtig mee 
moet worden omgegaan en - sterker nog - dat met eenvoudige 
middelen het planten- en dierenleven meer kansen kan worden 
gegeven.  
 Een voorbeeld is de zgn "plas-dras-oever". Oevers van 
sprengenbeken zijn meestal steil, zo niet loodrecht afgestoken. Flauwere hellingen bieden meer ruimte 
voor een rijkere oevervegetatie. 
Het sprengenstelsel van de Nijmolense Beek zal zeer gediend zijn met een beperking van de houtopslag - 
bijvoorbeeld een stevige aanpak van de Amerikaanse vogelkers.  
Dier en mens knabbelen hier en daar aan de beekwallen; op enkele plekken worden ze ook als stortplaats 
voor agrarisch afval gebruikt. Verruiming en sanering van de wallen betekent in veel gevallen herstel 
van de oorspronkelijke toestand. Een bredere beekwal kan ook de verrijking vanuit het omringende 
landbouwgebied beperken. Voor zeer waardevolle sprengen als die van de Nijmolense Beek zou die 
agrarische beinvloeding liefst helemaal moeten verdwijnen volgens het adagium: beekbeheer is stroom-
dalbeheer. 
Maar het Waterschap is niet almachtig en aangrenzende eigenaren hebben uiteraard hun rechten. 
 Verder voorzien BOP-plannen ook in het aanplanten van bomen langs de beken. De Bekenstich-
ting dringt wel eens aan op matiging: Veluwse sprengenbeken waren voor 't grootste deel geen houtwal-
beken. Daartegenover onderkent het Waterschap de historische én de natuurbetekenis van sprengen in 
het open land - dat heeft het duidelijk laten blijken bij het werk aan de Heidebeek tussen Heerde en Epe. 
 Hoe dan ook, er zal het een en ander veranderen aan de Emster beken. De ingrepen zullen in 
enkele gevallen fors schijnen. Moeten we daar tegen zijn? Ik denk het niet. De sprengenbeken zijn in 
eerste aanleg mensenwerk, zoals vrijwel ons hele Nederlandse landschap dat is. En mensen blijven aan 
het werk, dus het landschap verandert.  
De natuur, het planten- en dierenleven, reageert op die veranderingen. Een mooi voorbeeld vind ik  - ook 
in het Emster gebied - de grote zandwinningsplassen (tenminste de westelijke, nog rustige plas). De re-
actie van de natuur bracht de liefhebbers aangename verrassingen in de vorm van vele bijzondere vo-
gelwaarnemingen en de vestiging van zeldzame planten. 
 Ook de Veluwse beken zullen, zoals eeuwenlang gebeurd is, als mensenwerk worden aangepast 
aan de visies en behoeften van het heden. En gelukkig voor ons, natuurliefhebbers, is de beheerder zich 
volledig bewust van de historische en de natuurwaarden van die beken. 
 

Henk Menke 

 



De FLORA van de FLEVOPOLDER 
 
In 1957 viel Oostelijk Flevoland droog; Zuidelijk Flevoland volgde in 
1968. Inmiddels dertig tot veertig jaar geleden.  
Riet (Phragmites palustris) werd uitgezaaid en hier en daar ook Zulte 
(Aster tripolium). Verder was de FLORA de eerste jaren beperkt tot 
pioniersoorten, maar niettemin spectaculair. Vlak na het droogvallen 
bijvoorbeeld was er ineens de Moerasandijvie (Tephroseris palustris). 
Hele oppervlakten raakten begroeid met deze pionier van stikstofrijke, 
slikachtige bodems. Door het vruchtpluis kende de plant een kort-
stondige opleving in half West-Europa. Het effect is zelfs op de 
verspreidingskaartjes van Duitsland terug te vinden.  
Maar hoe staat het nú met de flora? Een verhaal in afleveringen: Deze 
keer weer de oostelijke rand van (voorheen Oostelijk) Flevoland: langs 
Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer, maar nu de bossen van het 
binnendijkse gedeelte.  
Aan de oostrand van de Flevopolder vinden we aangeplante bossen. 
Van noord naar zuid gaat het achtereenvolgens om het Roggebotzand, 
het Revebos, de Abbert, het Spijk, Bremerbergbos en Harderbos en in 

Zuidelijk Flevoland het Horsterwold en het Hulkensteinse Bos. 
Omdat deze bossen niet allemaal op dezelfde grondsoort zijn aangeplant, zijn er verschillen in aangeplante 
boomsoorten en begeleidende ondergroei-soorten. 
ROGGEBOTZAND, REVE en ABBERT zijn aangeplant in de periode 1958-1962 op matig fijn zand en 
middelfijn zand met hier en daar kleilaagjes. Voornaamste boomsoorten zijn Populier, Fijnspar en 
Sitkasspar. 
SPIJKBOS is aangeplant in de periode 1962-1971 op zavel en fijn zand. Voornaamste boomsoorten zijn 
Zwarte den en Canadapopulier. 
BREMERBERGBOS is aangeplant in de periode 1964-1966 op voornamelijk zavel met op minder dan een 
meter diepte pleistoceen zand dat hier en daar aan de oppervlakte komt. Boomsoorten: Canada- en 
Balsempopulieren. 
HARDERBOS is aangeplant in de periode 1968-1974. Het ligt voornamelijk op klei met hier en daar 
opgebracht zand. Aanplant van loofhout en hier en daar Fijnspar en Den. 
VARENS 
 In de greppels tussen de verschillende bospercelen worden 
verticaal verschillende grondlagen aangesneden. Hierbij komt 
kalkhoudend, zeer fijn zand (blokzijlzand) aan de oppervlakte 
komt. In combinatie met geringe lichtinval, zijn deze greppels 
uiterst geschikt voor varens. Uit de Noord Oost Polder waren al 
zesentwintig verschillende varensoorten bekend, in Oostelijk 
Flevoland kennen we al zestien soorten varens, en in Zuidelijk 
Flevoland inmiddels tien soorten. 
 In bovengenoemde bossen zijn de stekelvarens de meest 
voorkomende varens. Vooral de Brede stekelvaren (Dryopteris 
dilatata) is algemeen. Hij is van de eveneens voorkomende Smalle 
stekelvaren (Dryopteris carthusiana) te onderscheiden door de 
overhangende top en de stengelschubben met donkerbruine mid-
denstreep en doorzichtige randen. De Smalle stekelvaren heeft 
rechtopstaande bladen en stengelschubben zonder die donkere 
middenstreep. Ook is - in verhouding - de Brede stekelvaren 
forser, en komt de Smalle stekelvaren op vochtiger grond voor dan 
de andere.  
Ook Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) en Wijfjesvaren 
(Athyrium filix-femina), Gewone eikvaren (Polypodium vulgare), 
zijn overal wel te vinden.  
 Maar er zijn ook bijzondere varensoorten. Zo is er een varen-soort die veel lijkt op de Mannetjesva-
ren. Maar de blaadjes van de laatste orde zijn meer rechthoekig en nauwelijks ingesneden. Ook is de 
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hoofdstengel tot boven toe dicht met stengelschubben bedekt, die bovendien  
 
donkerder zijn dan bij de Mannetjesvaren. De zijblaadjes liggen zo mooi naast elkaar, dat het platte blad 
helemaal dicht lijkt. Het gaat hierbij om de Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis). Het is een 
zeldzame soort, die inmiddels in verschillende bossen in de Flevopolder is aangetroffen. Het blijft echter 
zoeken, want meestal gaat het om slechts één of enkele exemplaren. 

Op vochtige kalkrijke grond zijn ook twee soorten 
naaldvaren aangetroffen. Ook hier ging het steeds om 
één of enkele exemplaren per vindplaats. De bladtop 
van deze varens eindigt in een naaldvormige tand, 
zoals de naam al aangeeft. Een ander kenmerk is de lob 
aan het zijblaadje in de groeirichting van het blad. De 
Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum) heeft 
leerachtige glanzende bladeren, de blaadjes van de 
tweede orde zijn zittend en hij blijft 's winters over. De 
Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum) is dof, de 
blaadjes van de tweede orde zijn gesteeld, en hij sterft 
's winters af.  
Tenslotte noem ik de Addertong (Ophioglossum 
vulgatum). Een hele kleine varen, bestaande uit een 
eirond schutblad met daarin op een steel de vruchtbare 
sporendrager. Deze varen is in verschillende bossen op 
vochtige bospaden gevonden. 
 
ANDERE PLANTEN 
Maar behalve varens zijn er nog andere bijzondere 

planten te vinden. Zo zijn in het Roggebotzand hele open plekken bedekt met 
Geelhartje (Linum cathartica). Ook is daar op verschillende plaatsen de Veld-
hondstong (Cynoglossum officinale) gevonden. Een soort uit de familie van de Ruwbladigen (Smeerwortel 

en Vergeetmijnietjes horen er ook bij).   
In het Reve en Abbert bos is de Boskortsteel (Brachypodium 
sylvaticum) te vinden. Dit is een grassoort van vochtige, 
voedselrijke loofbossen. Te herkennen aan de overhangende 
bladtoppen en  de overhangende bloeiaar. Het overhangen van de 
bladtop laat duidelijk zien dat onder- en boven kant van het blad 
een verschillende kleur hebben. Dichtbij de stengel is (de 
bovenkant van) het blad donkergroen, door de overhangende top is 
de witte middennerf van de onderkant aan het bladuiteinde 
duidelijk (van boven) te 
zien. De bloempakjes 
hebben  bochti- ge 
kafnaalden. 
In vochtige delen van het 
Spijkbos komen Rondbladig 
wintergroen (Pyrola 
rotundi-folia) en Gewone 
rietorchis (Dactylorhiza 
majalis ssp. praetermissa) 

voor. Ook is er Parnassia (Parnassia palus-tris) gevonden, maar deze 
is de laatste jaren niet meer waargenomen. In drogere delen komt de 
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) voor. En rond de 
Spijkvijver groeit op verschillende plaatsen nog steeds de Moerasan-
dijvie (Tephroseris palustris). 
 Het Bremerbergbos heeft behalve van varens een gevarieerde onderbegroeiing van o.a. Roberts-
kruid (Geranium robertianum), in slootkanten staan Dotterbloem (Caltha palustris) en IJle zegge (Carex 
remota), en in slootjes Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica), Beekpunge (Veronica becca-
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bunga). Ook groeit er in een berm veel Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum).  
 In het Harderbos komt langs een vijver Echt Bitterkruid (Picris hieracioides) voor. Achteraf blijkt 
dat deze hier oorspronkelijk is uitgezaaid.  

 
Ook komt hier plaatselijk nogal wat Brede wespenorchis (Epipactis 
helleborine) voor, zoals trouwens in meer bossen. Deze staat wel altijd in de 
buurt van (aangeplante) loofbomen, o.a. populieren. 
Het Horsterwold en Hulkensteinsebos, beide in Zuidelijk Flevoland, zijn 
van recentere datum.  
De flora heeft er zich nog niet zo ver ontwikkeld als in Oostelijk Flevoland. 
Maar inmiddels zijn er al wel de eerste zeldzame varens gevonden, zoals de 
Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum) en de Gebogen driehoeksvaren 
(Gymno-carpium dryopteris) in het Horsterwold.  
Ook de Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), een zeldzame verschijning in 
Flevoland komt er voor. 
In het Horsterwold is de Pilzegge (Carex pililufera) gevonden. 
Uit het Hulkensteinsebos is het Weidehavikskruid (Hieracium caespitosum) 
inmiddels bekend.  

Egbert de Boer 
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               Verslag van de “kleine cursus geologie voor ieder-
een” 

en de excursie naar het V. d. lijn reservaat        
 
  

In februari hield Bauke Terpstra voor een twintigtal leden twee inleidingen in de geologie. Hij 
had voor iedereen een pakket gegevens en een vragenlijst, waarmee we moesten beginnen.  
Heel nuttig om iedereen er goed bij te betrekken en om alvast wat grondbegrippen vast te leggen. Geluk-
kig hoefden we onze fouten niet te tellen, want niemand bracht het er foutloos af. 
 Ook had Bauke van allerlei typen gesteente voorbeelden neergelegd om wat hij vertelde te ver-
duidelijken. Het resultaat was dat na twee avonden ook voor ons herkenbaar was wat nu bijvoorbeeld 
stollingsgesteente, afzettingsgesteente en omzettingsgesteente was.  
Of de kennis beklijft is de vraag, maar we kunnen het nu opzoeken. 
 Allereerst kregen we de geologische tijdsindeling, de meesten van ons wel bekend. Met over-
head projectie en dia’s liet Bauke ons zien wat verstaan wordt onder bijvoorbeeld verschuivende conti-
nenten, breuken, gebergtevorming, erosie, rivier- en terrasvorming, en door de gletsjers ontstane stuw-
wallen, smeltwatergeulen en -ruggen, morenes, enz. enz. 
Zwerfstenen, aangevoerd door Rijn en Maas werden uitvoerig behandeld met voorbeelden erbij. Dit 
werd door iedereen erg leuk gevonden. Vooral het verschil tussen zwerfstenen uit Scandinavië en die uit 
het zuiden en oosten was zeer instructief. 
Daarna werd stil gestaan bij “vuursteen” en bij “in Nederland gevormd gesteente”, zoals klapperstenen, 
bruin ijzererts, roestpijpjes en ijzeroer. 
 De twee interessante avonden werden gevolgd door een excursie naar het P. van der Lijn reser-
vaat ten noorden van Urk. Er gingen veertien deelnemers mee. Het weer was helaas nogal somber maar 
wel droog.  
Het reservaat is niet vrij toegankelijk en we bezochten het dan ook onder leiding van een deskundig gids. 
Het leuke van dit reservaat is dat het geen kunstmatig bij elkaar gebrachte gesteenten zijn, maar groten-
deels ter plaatse door de natuur achtergelaten stenen. Je kunt zelfs nog de voormalige Zuiderzeestrand-
lijn zien. Het is een IJstijd-souvenir uit de Saale IJstijd en er lagen bij ontginning van het land zoveel 
stenen in dit gebied, dat er met de grond niets te beginnen viel. De heren D. de Waard en P. van der Lijn 
zagen het geologisch belang ervan in, en samen met Jac.P. Thijsse lukte het, dit gebied als reservaat te 
behouden. 
 Om te voorkomen dat het vol groeit wordt het begraasd door schapen.  
Het belang van het reservaat bestaat ook vanwege de aanwezigheid van keileem (grijs) en schollenkei-
leem, wat rood gekleurd is. 

Alle “gids”gesteenten zijn genummerd en in een foldertje kan men dan terugvinden uit welk deel 
van Scandinavië deze gesteenten afkomstig zijn, en verdere bijzonderheden. 
 Heel interessant om te zien zijn de “Keienvloertjes”. Het water dat hier vroeger over spoelde 
nam al het lichtere materiaal mee. Ik heb nog nergens zo veel kleuren vuursteen bij elkaar gevonden. 
Terra, bruin, wit, grijs, geel en blauwachtig. 
 Verder groeien er talloze mossoorten, ook korstmossen, en de oude Jeneverbesbomen hebben 
talloze jonge boompjes om zich heen staan. Waar zie je dat nog?! 
Men groef er een poeltje in de aanwezige leemlaag om deze te ontsluiten, en die tevens diende als “pad-
denpoel”. Ook voor vogels is het een ongestoord, veilig oord. 
 Bij het afscheid van de gids liet hij ons nog “gletsjerkrassen” op een grote steen bij de entree 
zien. 
 Op de terugweg gingen we nog even op een tankbaan op de Woldberg kijken, om het verschil in 
gesteente goed in ons op te nemen. 
 De hele cursus was erg de moeite waard en het is dan ook de bedoeling om in de late herfst, 
opnieuw onder leiding van Bauke, iets dergelijks over fossielen te doen. Een aanrader! 

Marianne Faber. 



 
Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

 
SLOOTJES PRUTTEN. 

Er is weer veel te zien in slootjes en vijvers. De vissen en kikkers hebben de winter overleefd door diep 
onder in het water tussen de planten te schuilen. 
Ga eens rustig aan de kant van het water zitten en kijk. Eerst zie je wat er zich boven de waterspiegel 
bevindt. Soms zweeft er een Libel of Glazenmaker, een Wterjuffer en vrijwel zeker een mug. Die 
allemaal hun eitjes op waterplanten afzetten.  

 
Die prachtige Libel heeft een zeer wendbare kop met grote ogen 
die elke prooi zien. De drie paar 
poten grijpen de prooi in volle 
vlucht. Dat kan een vlieg, een 
mug of zelfs een vlinder zijn. De 
kaken waarin de tandjes zitten 
verbrijzelen het insect tot 
hanteerbare brokken. De Libel 
houdt de vleugels in rust 
horizontaal gespreid.  
De Waterjuffers houden de vleugels in rust verticaal tegen elkaar 
boven hun lichaam. 
 

Dan zijn er de oppervlaktedieren.  Zij schieten snel over de waterspiegel  heen en weer, op zoek naar 
naar kleine vliegjes 
De Schaatsenrijder zal zeker te zien zijn, want die komt overal voor, zelfs 
op plassen. Dat is een waterwants die met zijn lange dunne poten echt 
over het water schaatst. Het zijn geduchte rovers. Komt er een ander 
insect in het water dan snellen ze toe en zuigen het slachtoffer leeg. 

 
Het   Draaikevertje dat door de dichter Guido 
Gezelle het Schrijverke werd genoemd, lijkt 
inderdaad op het water te schrijven. Hij krinkelt en 
winkelt over het water op zoek naar muggenlar-
ven. 
Je hebt nu een poosje rustig zitten kijken, want bij 
de minste rimpeling in het water gaan de zwevers 
en de oppervlaktedieren er vandoor.  
 

Maar onder het wateroppervlak leeft nog een hele wereld aan diertjes die je in een net zult moeten 
vangen om te kunnen bekijken. Zorg dat je ook een paar glazen potten bij de hand hebt om je vangst in 
te doen. Zet de potten niet in de zon anders wordt het water te warm. 
Elk diertje heeft zijn eigen plaats in het water. Sommige zwemmen vrij rond, zoals de vissen en de 
kikkers, de Geelgerande watertor, de Ruggenzwemmer of Bootsmannetje en de Watervlo.  

 
Er zijn ook dieren die langs de hogere waterplanten kruipen of er aan vast zitten. Dit zijn o.a. de 
Bloedzuiger,  Posthoornslak,  Staafwants en de Muggenlarve. 
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Dan zijn er ook nog de bodembewoners,waarvan we er maar een paar noemen.  
De Kokerjuffers, Waterschorpioen, larven van de zweefvlieg en de libellen. 

 
Met je net kun je heel wat slootdieren leren kennen. De meeste hiervan kunnen in een aquarium of bak 
gehouden worden. Als je op enkele regels let zijn ze lang in leven te houden. 
1 De bak moet goed schoongemaakt zijn. 
2  Spreid  goed  gewassen grind over de bodem uit. Daarna grote  (schone)  stenen. 
3 De planten Waterpest, Hoornblad  

en Vederkruid zijn heel geschikt.  
Zij zorgen voor zuurstof.  Planten  
uit de sloot  moeten weer gewas- 
sen worden. 

 Druk de planten tussen het grind   
 of de stenen.   
 Geen aarde toevoegen. 

 

Leg 2 of 3 vellen krantenpapier voorzichtig 
over planten en stenen. Giet er dan schoon 
water op. De krant stijgt met het water mee 
en voorkomt zo het losraken van de 
planten. Met de dieren moet je nog een 
week wachten. De planten moeten eerst 
even rustig de tijd krijgen zich vast te 
zetten.  
Er kunnen allerlei sloot- plas en vijverdieren 
in. Een paar waterslakken is goed. Teveel 
vernielen de planten. De Geelgerande 
watertor kun je beter laten waar je hem 

vond, want hij eet al  je dieren op.  De Posthoornslak is prima. Hij houdt de wanden van je aquarium  
schoon.  Gooi  er van tijd tot tijd wat muggenlarven of watervlooien in. En denk er aan:  niet in de zon 
zetten. 
Ben je uitgekeken op je vangst, breng alles dan weer terug naar de plek waar je het vond.  
En voor je spreekbeurt op school heb jij dan alvast een leuk onderwerp. Veel succes ermee. 

O. Slot. 
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Zondag  2 3  maart - op met de vroege vogels. 
 In weer en wind, en vooral ijzige wind, gaan we richting Lauwersmeer. Via Kollum naar Zout-
kamp. Enige kilometers buiten Zoutkamp is een vogelhut. Er zijn rietlanden, waar de Blauwe- en Grau-
we kiekendief huist en soms wordt er een Slechtvalk gezien. (In elk geval niet door ons, dus geen sterke 
vogelverhalen). 
 De vele soorten eenden waren van redelijk dichtbij te observeren. het was als het ware een 
prachtige eendenmodeshow. Oscars werden niet uitgereikt. 
Maar nu weer serieus. 

Deze excursie was een prachtige gelegenheid om 
allerlei soorten eenden te leren kennen. In de omgeving van 
de vogelhut zagen we veel Pijlstaarten, Brilduikers, Berg-
eenden, Kuifeenden, Krakeenden, Tafeleenden, Smienten, 
Slobeenden, Wilde eenden. Maar ook: Meerkoeten, Futen, 
Zilvermeeuwen, Mantelmeeuwen, Kokmeeuwen, Storm-
meeuwen, leeuweriken, Rietgors, Graspieper. 
Van de vogelhut gingen we naar de haven van Lauwersoog: 
Een heerlijk schepentafereeltje van allerlei garnalenvissers, 
met daar tussenin de Grote zaagbek, het mannetje en het 
vrouwtje van de Middelste zaagbek. Deze laatste soort 
wordt voornamelijk in de buurt van de zee gesignaleerd 
(hetgeen wel degelijk klopt). 

Van Lauwersoog naar Moddergat.  
Uitkijkend over het wad zagen we enorm veel Kluten, die 
opgaan in hun omgeving. Verder groepjes Rotganzen 
(deze vliegen tot helemaal voorbij Nova Zembla, een stuk 
oostwaarts langs de Siberische kust). 
Via allerlei binnenweggetjes bij Anjum zagen we duizen-
den Brandganzen. Er waren weitjes met wel vier soorten 
ganzen door elkaar: de Canadese gans (één exemplaar) 
wordt hier zelden waargenomen volgens een vogelboekje.  
Onder de Brandganzen was één albino.  
Dan nog Rotganzen en Grauwe ganzen. Verder hebben 
we de Wilde zwaan, Wulp, Grutto, Bonte strandloper, 
Tureluur, Bontbekplevier, Kievit, Scholekster, Kluut, 
Kauw, Torenvalk, en de Grauwe kiekendief gezien. 
Een prachtig natuurgebied met een zeer rijk vogelleven, 
waarin je je als vogelfreak goed kunt uitleven! 

      
 Cintia Wedemeijer. 
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Luister even 
 
luister even, sta eens stil 
spits je oren als je wil 
hoor... hier in dit mezennest 
speelt een kaal en blind orkest 

 
zwart gekapte dirigenten 
zijn al dagen aan het venten 
het orkestgeluid zwelt aan 
als snavels worm het gat in gaan 

 
dit concert van twintig dagen 
ere-mars van lege magen 
eindigt met een groots tournee 
luister je nog even mee? 

 
verenpakjes gaan snel groeien 
in de orkestbak wordt het stoeien 
niemand let er op de maat 
als een rups naar binnen gaat 

 
een sluiper op het vogeldak 
speelt zijn partij óók met gemak 
lijf gespannen, zonder dralen 
maakt zich op voor de finale 

 
er volgt een sprong, een schel geluid 
de kattenbel ... zijn spel is uit 

 
luister even, blijf nog staan!  
de dirigent wil verder gaan. 

 
Alice v.d.Stelt, Zwolle. 5 mei 1997 



 
 

DE KOMENDE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN. 
KIEZEN VOOR MILIEUGERICHT WATERSCHAPSBEHEER? 

 
 In de vorige Natuurklanken heb ik geprobeerd om wat informatie te etaleren over de taken van het 
Waterschap Veluwe. Door het per 1 januari 1996 samengaan van het Zuiveringschap Veluwe en het 
Waterschap Noord-Oost-Veluwe zijn ook de taken van de beide waterclubs hierin samengebracht. Kort 
gezegd is het Waterschap Veluwe  nu dus verantwoordelijk voor zowel de hoeveelheid als voor de 
kwaliteit van het oppervlaktewater dat zich in onze woonomgeving ophoudt, zowel stromend als silstaand. 
Iedere inwoner moet vanwege zijn of haar belang hierbij aan de kosten van het Waterschap bijdragen. De 
hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van dit belang.  

Waar hangt de grootte van het belang nu van af ?  
 In de eerste plaats van de precieze woonplaats of werkplaats in het gebied van het Waterschap. 
Hoeveel Waterschapsinspanning (dus werk aan dijken sloten, beken e.d.) is in die plaats nodig om daar het 
water onder de duim- en schoon te houden? 
Dan is er de categorie waar een bewoner of werker in het waterschapsgebied als belanghebbende onder 
valt. Soms is hij of zij alleen maar "ingezetene" (inwoner), soms ook "gebouwd” (eigenaar van een huis of 
gebouw) of "ongebouwd" (eigenaar van landbouwgrond, of "bedrijfsgebouwd" (gebruiker van een 
bedrijfs-pand).  
 Alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van het waterschap. Voor 
ons Waterschap Veluwe bestaat dit bestuur uit dertig personen waarvan 
                      *   zeven namens ongebouwd 
                      *   zeven namens gebouwd 
                      *  elf namens de ingezetenen 
                      *   vijf namens bedrijfsgebouwd. 
 Deze verdeling, dus de aantallen vertegenwoordigers, is van te voren vastgesteld en wordt dus niet 
beinvloed door de verkiezingsuitslag. Er is ook een Dagelijks bestuur van zes leden en een door het Rijk 
benoemde voorzitter. 
 Omdat  het waterschapsgebied erg groot is, zijn er vijf kieskringen. Afhankelijk van de situatie 
(veel stedelijke bebouwing of veel agrarische bedrijven) kunnen de aantallen en soorten te verdelen zetels 
verschillen. 
 

Waarom zijn voor de "groene clubs" deze Waterschapsverkiezingen van belang?  
Allereerst omdat het voor de natuur van groot belang is hoe het Waterschap zijn taken uitvoert. Wordt er 
zoals vroeger alleen maar rekening gehouden met de landbouwbelangen?  Alles maar raak ontwateren ten 
gerieve van de toegang van zware landbouwmachines, ook op voorheen natte, en daarmee natuurweten-
schappelijk interessante graslanden?  Rechte, diepe, makkelijk mechanisch te onderhouden watergangen?  
 Dit voor natuurmensen nog bestaande schrikbeeld van vroeger wordt al heel anders met de nu geldende 
samenstelling van het Algemeen bestuur. 
 Het is daarbij allereerst zaak om te proberen op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen 
mensen te krijgen die bereid en in staat zijn om een duidelijk "natuur en milieu"-geluid te laten klinken in 
de verschillende bestuursorganen.  
Maar dat is het niet alleen. De grootste kunst zal zijn om de gewone burger ervan te overtuigen dat hij of 
zij daadwerkelijk gaat stemmen en dan bij voorkeur op een "groene" kandidaat bij de categorie 
ingezetenen.  
Het is dan zaak om tijdens de verkiezingscampagne ook duidelijk te maken wie die groene kandidaten op 
de lijst zijn en wat die precies willen en denken. 
 Natuurlijk is er voor elk lid van de KNNV Afd Epe-Heerde een aantal rollen  weggelegd bij deze 
gebeurtenis. Naast het eventueel kandidaat zijn is er ook de duidelijke noodzaak om te gaan stemmen als 
het zover is. En dan gaat het er vooral om dat zoveel mogelijk Eper en Heerder burgers er achter komen 
dat zij, door te gaan stemmen, het waterschapswerk,  waar ze toch voor moeten betalen, daarmee ook 
kunnen beinvloeden.  

Zien jullie dat ook zitten?  Over de verkiezingen zelf later meer. 
 

Jan Polman. 
    



 
Uit . . . ? We kregen een los knipseltje van de volgende inhoud: 
 Het heeft even geduurd - ambtelijke molens malen nog steeds langzaam - maar het ministerie 
van Defensie verdedigt nu de Gierzwaluw. 
In de legerplaats ‘t Harde worden aan de huizen van het personeel achtenveertig nestkasten voor Gier-
zwaluwen opgehangen. 
 Misschien een idee voor onder andere vogelwerkgroepen om bij de plaatselijke militaire com-
mandanten eens te informeren naar mogelijkheden voor kunstmatige nestgelegenheid. Behalve kazernes 
heeft Defensie nog vele andere gebouwen in beheer en ook daar kan de Gierzwaluw misschien worden 
geholpen. 
 
Uit: NRC Handelsblad. 
 Kevers van het geslacht Melanophila hebben de op-
merkelijke eigenschap om in groten getale bosbranden tege-
moet te vliegen. Het is een overlevingsstrategie. Hun larven 
kunnen zich namelijk alleen in pas verbrand hout ontwikke-
len. Zelfs van een afstand van vijftig kilometer weten de 
volwassen kevers een brandend bos op te sporen. Het was al 
bekend dat de insecten daarvoor speciale infrarood-gevoelige 
zintuigen bezitten. Maar hoe deze sensoren precies functione-
ren was niet duidelijk. 

Drie Duitse entomologen concluderen uit enkele ex-
perimenten dat er een fotomechanisch principe aan ten 
grondslag ligt (Nature, 24 april). Het is de eerste keer dat de werking van zo’n infrarood-gevoelig zin-
tuig fysiologisch is aangetoond bij insecten. 
De zintuigen liggen verzonken in het borststuk (de thorax), onder pantser en vleugels. Aan weerszijden 
van het borstsegment bevindt zich een “putje” waarin vijftig tot honderd zenuwcellen samengepakt zijn. 
Deze opbouw lijkt op die van receptoren die druk registreren. De Duitsers maten de activiteit van afzon-
derlijke zenuwcellen van de kever Menophila acuminata. De cellen bleken niet alleen een signaal te 
geven als ze werden beschenen met infrarood licht, maar ook als ze druk ondervonden. 
 De cellen worden omgeven door een beschermende laag, de endocuticula. Deze laag bestaat uit 
organische moleculen die veel CH- en OH-groepen bezitten, groepen die uiterst gevoelig zijn voor licht 
met een golflengte om en nabij de 3µm. Volgens de Duitsers absorberen deze groepen infrarood licht en 
zetten het binnen fracties van milliseconden om in warmte. Deze verhitting zou in het bovenste gedeelte 
van de zenuwcel leiden tot een vormverandering van ongeveer één nanometer (een nanometer is een/ 
miljoenste millimeter). De zenuwcel zou door de vormverandering aangezet worden tot het afgeven van 
een signaal. 

Marcel aan de Brugh. 
Uit: Van Nature nummer 1, 1997 : 
(Gedeeltelijk): LIBELLEN BIJ NATUURMONUMENTEN 
 Libellen krijgen binnen de Nederlandse natuurbescherming geleidelijk meer aandacht. Libellen 
zijn dan ook erg indicatief voor de milieu-omstandigheden ter plaatse. De Rijksoverheid heeft maar 
liefst twintig van de zestig inheemse soorten als “doelgroep” aangewezen. 
Helaas gaat het niet met alle libellen even goed: vijfendertig soorten staan op de voorlopige Rode Lijst 
en zijn dus op enigerlei wijze ernstig bedreigd. 
 Bij Natuurmonumenten worden momenteel alle voor libellen belangrijke terreinen (bijvoorbeeld 
laagveenmoerassen en vochtige heiden) op de aanwezigheid van libellen onderzocht. Ook is recent door 
de Nederlandse Jeugbond voor Natuurstudie (NJN) het veldwerk van een inventarisatie over libellen 
afgerond. 
(Plus enige zinsneden die tot nadenken stemmen, uit dezelfde Van Nature): 
. . . . . “Je ziet de laatste twee jaar dat het milieu bij de Nederlanders sterk in belangstelling daalt. Het 
milieu-activisme neemt af en men is minder bereid om extra te betalen voor milieuvriendelijke pro-

 



ducten. Het verwondert dus niet dat je met een zekere vertraging het aantal leden van milieu-organisaties 
ziet teruglopen. 



 
PROGRAMMA 

 
DE ALGEMENE AFDELINGSLEZINGEN EN EXCURSIES LIGGEN NU EEN POOSJE STIL  

IN SEPTEMBER BEGINT HET HERFSTPROGRAMMA, OP: 
 
zondag   EXCURSIE NAAR DE "BREMMERT" 
14 sept. Twee jaar geleden werd het gebied dat ten noorden van de A1 ligt tussen Caitwickerzand 

en Kootwijkerveen getroffen door brand. Leek er in de dagen na de brand een natuur-
ramp te hebben plaatsgevonden, die het gebied voor lange jaren in een soort maanland-
schap zou veranderen, vorig jaar al bleek dat er heel veel spontaan herstel was. 

 Het gebied was van Staatsbosbeheer en stond te boek als "Natuurterrein". De beheerder 
koos er voor om de rommel te laten liggen en om nauwlettend te volgen hoe het gebied 
op natuurlijke wijze weer begroeid raakt. 

 We hebben in de regionale krant van vorig jaar september kunnen lezen welke planten en 
dieren er zich weer gevestigd hadden en zijn eigenlijk zeer benieuwd hoe dat twee jaar na 
de brand zou zijn 

 Misschien krijgen we een rondleiding, maar in elk geval krijgen we vooraf uitgebreide 
informatie van de boswachter. 

   Verzamelen: Epe   Parkeerplaats AH om   09.15uur 
      Vaassen: Dorpsstraat/hoek Julianalaan 9.00.uur. 
 
donderdag  LEZING DOOR GERARD PLAT. 
25 sept. Eveneens twee jaar geleden heeft Gerard een excursie geleid voor onze afdeling met het 

thema: "HET MILIEU VAN DE NATUUR". 
 Nu heeft hij aangeboden om over hetzelfde onderwerp een lezing te houden 
 "Het milieu van de natuur" is de titel van een bij de Stichting Natuur en Milieu versche-

nen boek.De lezing gaat, evenals de excursie destijds, over de veranderingen in de natuur 
als gevolg van de veranderingen in het milieu. 

   Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang: 20.00uur. 
 
zaterdag: EXCURSIE NAAR HET SPEULDERBOS. 
11 oktober (Deze excursie is nog niet rond). 
 
donderdag  LEZING DOOR ADRIE HOTTINGA. 
23 oktober Adrie Hottinga zal ons aan de hand van mooie dia`s vertellen over boerderijen langs de 

IJssel, en hun flora en fauna. 
   Plaats:   Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang: 20.00 uur. 
 
IN DE KOMENDE NOVEMBERMAAND WIL BAUKE TERPSTRA - BIJ VOLDOENDE DEELNAME - NOG-
MAALS EEN KLEINE CURSUS VOOR ONS VERZORGEN, IN HET VERLENGDE VAN DE CURSUS GEOLOGIE 
VAN BEGIN FEBRUARI. DEZE KEER HEEFT HIJ FOSSIELEN ALS ONDERWERP GEKOZEN.  
GEZIEN HET SUCCES VAN DE VORIGE KEER REKENEN WE OP MEER DAN VOLDOENDE BELANG-
STELLING, MAAR WE MOETEN HIER ZEKERHEID OVER HEBBEN. 
ALS U GEÏNTERESSEERD BENT, GEEFT  U DIT DAN EVEN DOOR AAN 

MARIANNE FABER, 
TEL. 0578 - 627167. 

 
 

zondag  EXCURSIE NAAR SCHOVENHORST 
9 november Op dit landgoed is er vanaf 1848 bos aangeplant op de voormalige heide.De proeftuinen 

zijn inmiddels uitgegroeid tot waardevolle naaldbomenverzamelingen: het kleine en het 
grote pinetum, en het arboretum.. 

   Verzamelen:  Epe Parkeerplaats AH   09.15 uur  



                    Vaassen: Dorpsstraat/hoek Julianalaan 09.00 uur 
                  
donderdag  "HET LEVENDE WATER VAN DE VELUWE" dia-lezing door Jan van Duinen.  
27 november  De IJsvogel loopt als rode draad door de lezing en iedereen weet hoe mooi Jan van Dui- 
 nen deze vogel heeft gefotografeerd. 
  Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd: 20.00.uur. 
 
donderdag  ONZE" LEDEN-VOOR-LEDEN" AVOND. 
11 december   Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd: 20.00 uur. 
 
zaterdag  EXCURSIE . . . . . . . ? 
13 december Het excursiedoel staat nog niet vast  
 Gezien de tijd van het jaar zoeken we iets dat binnen bekeken kan worden  
 We denken aan tropische kassen of aan een museum 
 Mocht u nog andere  ideeën hebben, dan horen we dat graag van U. 

             

 

OM VAST TE NOTEREN: 
Er wordt aan gewerkt om in de week van 11 - 18 oktober een meerdaags herfstkamp te organiseren.  

Inlichtingen bij Paula Bijlsma:     0578 - 614482,  
  of bij Gerard Plat:   0341 - 453583. 
 

De "Nieuwjaarswandeling" wordt gehouden op zondag 11 januari 1998. 
 

MOCHT U OOK VÓÓR SEPTEMBER WILLEN DEELNEMEN AAN EEN GEORGANISEERDE ACTIVITEIT, 
KIJKT U DAN EENS OF ER IETS VAN UW GADING IS IN DE PROGRAMMA’S VAN DE: 
 
 

Werkgroepen 
VOZOVAR: 
VOGELS 

Werkgroepavonden in de Eper Gemeentewoning - Aanvang steeds 20.00 uur. 
Woensdag 10 september Onderwerp wordt nader bekend gemaakt. 
Woensdag 12 november Idem. 

Excursies: 
Woensdag  18 juni  NACHTZWALUWEN  UDDEL, o.l.v. Harry van Diepen. 
    Vertrek  19.00 uur  VVV - Epe. 
    Einde  23.00 uur. 
Zondag  21 september WADDENKUST o.l. van Harry van Diepen. 
    Vertrek afhankelijk van hoog water. 
Zaterdag  18 oktober VELUWERANDEN 
Zondag  23 november Nader te bepalen.    

    Harry van Diepen 
 

f  f  f  
 

Natuurbeschermingscommissie   

 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. 



Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren werk-
zaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBC heeft in het afgelopen 
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 particu-
lieren 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.  

Het programma voor het seizoen 1997/98 is: 
28 oktober Sprengenkop aan de Bijsterbosweg, Epe. 
15 november Jeneverbessenterrein, Vaassen. 
20 december Houtwal, locatie nog niet bekend. 
24 januari Hoogstamfruitboomgaard, locatie nog niet bekend. 
21 februari Hoogstamfruitboomgaard, locatie nog niet bekend. 
21 maart Project nog niet bekend. 

De werktijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur. Voor koffie met toebehoren wordt gezorgd. 
 Aanmelden voor een werkdag graag bij de coördinator: tel. 0578 - 572713. 

 
Bertus  Hilberink. 
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Plantenwerkgroep    
Programma 1997   Jaarthema: de IJssel/Het Geldersch Landschap 

maandag 2 juni Inventariseren de Hoenwaard bij Hattem. Km-hok 27-15-44 of 45. 
Leiding Egbert de Boer. 
Verzamelen: 19.00 uur, restaurant De Keet, Heerde.  

maandag 9 juni Inventariseren ten noorden van Veessen. Km-hok 27-35-15 of 25. 
Leiding Egbert de Boer. 
Verzamelen: 10.00 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

woensdag 18 juni Ochtendexcursie naar de heemtuin van de Heer Veerman in Wijhe. 
Leiding Mariet van Gelder. 
Een groot deel van de IJsselflora is in deze tuin te vinden. 
Verzamelen: 09.30 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

maandag 23 juni Inventariseren Wisselse Veen. Km-hok 27-43-23. 
Leiding Egbert de Boer. 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe 

maandag 30 juni Inventariseren Pollensche Veen, terreintjes van Het Geldersch Landschap, 
Epe, onder leiding van Egbert de Boer. 
Verzamelen: 19.00 uur - buurtsuper, Klimtuin, Epe. 

maandag 7 juli Inventariseren Mosterdveen ten noorden van Vierhouten, onder leiding van 
Henk Menke. Km-hok 27-41-15. 
Verzamelen 19.00 uur buurtsuper Klimtuin, Epe. 

maandag  14 juli Inventariseren van een Wetering ten oosten van het Gulbroek, Heerde.  
Km-hok 27-35-22. Leiding Henk Menke of Hilary Jellema. 
Verzamelen: 19.00 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

maandag 4 augustus Reserve. Als je mee wilt, bel dan naar Mariet. 
maandag 11 augustus Inventariseren Nijmolensche beek, terreinen van Het Geldersch Landschap. 

Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 
Leiding Henk Menke. 

 
woensdag 

 
20 augustus 

 
Ochtendexcursie naar de IJssel tussen Herxen en Windesheim, onder leiding 
van Henk Menke. 
Verzamelen: 09.30 uur, restaurant De Keet, Heerde. 



maandag 25 augustus Inventariseren vanaf veerpont Wijhe naar het zuiden. Km-hok 27-36-11. 
Leiding Henk Menke 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

maandag  1 september Inventariseren Pollensche Veen, terreintjes van Het Geldersch Landschap. 
Leiding Egbert de Boer. 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

maandag 8 september Inventariseren Ijssel Wapenveld, Werverdijk. Km-hok 27-25-14. 
Leiding Egbert de Boer. 
Verzamelen: 19.00 uur, restaurant De Keet Heerde. 

woensdag 17 september Ochtendexcursie Wisselse Veen. 
Leiding Henk Menke. 
Verzamelen: 09.30 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

Begin winterprogramma: 
maandag 29 sepember Determineren in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 

Aanvang 20.00 uur. 
maandag 27 oktober Nog niet vastgelegd. 
maandag  24 november Nog niet vastgelegd. 

Vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024. 
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Insecten 
Programma 1997:   

zaterdag EXCURSIE NAAR EEN TERREINTJE MET GRASLAND EN HOUT 
28 juni     WALLEN IN DE HOENWAARD BIJ DE HEZENBERG, HATTEM 

 o.l.v Hilary Jellema. Onderwerp: relatie plant - insect. 
Het terrein is alleen met onze vergunning van Het Geldersch Landschap toegankelijk.  

 Vertrek: 10.30  bij de Hezenbergersluis in het  Apeldoorns Kanaal,  
  zuid van Hattem. 
 

zondag EXCURSIE NAAR WEITJES EN PADEN IN HET KROONDOMEIN 
27 juli  BIJ GORTEL 

 o.l.v. Bertus Hilberink. 
 We hopen er onder andere  Metaalvlinder, Bruin blauwtje, Heideblauwtje en Bosparelmoer-

vlinder te zien. 
 De eerste sprinkhanen worden volwassen. 
  Vertrek: 14 uur  Elburgerweg bij Gortel, waar de weg  

 ophoudt voor auto's, bij het wildrooster. (Inlichtingen.: Bertus). 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR HEIDEVELDJES EN BERMEN IN HET POLLENSE VEEN 
9 augustus o.l.v. Els Koopmans-Grommé. 
 Het gaat o.a. om sprinkhanen. 
 Vertrek: 10.30 u Restaurant Schaveren, Oranjeweg, Emst. 
 

 KOMT ALLEN OF MELDT HET ALS JE VERHINDERD BENT. 
(Bij slecht weer worden excursies verzet of afgelast. Bellen bij twijfel). 
 
Nachtvlindernachten worden nog nader bekendgemaakt. 
De monitoringroutes zijn volop aan de gang. Meelopers altijd welkom! 

            Els Koopmans,  
tel. 0578-612083 
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Paddestoelenwerkgroep 



In dit seizoen houdt deze werkgroep zijn zomerslaap, maar wel steeds met één oog open, want 
leuke vondsten kun je altijd doen - daar staat in dit blad al voorbeelden van.  
Mocht het U overkomen, neemt U dan contact met ons op? 

We gaan ons ook voorbereiden op het inventarisatieplan voor het Kloosterbos, waar alle werk-
groepen aan deelnemen en we zouden het erg leuk vinden als we bij dit “grote project” wat nieuwe ge-
zichten zouden zien. Gewoon een keertje meelopen - U zult zien hoe leuk dat is. 
 We houden U op de hoogte van exacte data en U kunt altijd bellen naar 

 
Micky Haselhoff-Marsman, 

Tel. 0578 - 621410. 
 
 



LATER NOG BINNENGEKOMEN WAARNEMINGEN VAN DE PLANTENWERKGROEP: 

12/05 Muizenstaart  Myssurus minimus  Noordelijk sluisje Wetering op terrein van Het 
Geldersch Landschap: “De Hezenberg”, Wapenveld 

12/05 Blaaszegge  Carex vesicaria  idem 
12/05 Zachte haver  Helictotrichon pubescens  idem 
12/05 Reuzenzwenkgras  Festuca gigantea Massaal  idem 
12/05 Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana  idem 
 
 

LATER NOG BINNENGEKOMEN WAARNEMINGEN VAN MARIET VAN GELDER: 

15/04 Voorjaarskluifzwam  Gyromitra esculenta Tuin Sprengenweg, Heerde. 
13/05 Klimopwaterranonkel Ranunculus hederaceus  z.l.3 Massaal. Noordelijke Heerderbeek, vanaf 

sprengkop Ringweg tot Beeklandseweg, 
Heerde.  

 13/05 Knolboterbloem  Ranunculus bulbosus Beekwal en weiland, Ringweg, Heerde. 
 

LATER NOG BINNENGEKOMEN WAARNEMINGEN VAN MENNO BOOMSLUITER: 

11/05 Blauwplaatstropharia  Stropharia ferre Oosterhof, Vaassen. 

14/04 Japans hoefblad  Petasites japonicus  In de berm, Eierstreekweg, Vaassen. 
14/04 Deens lepelblad  Cochlearia danica Afslag R5 bij Vaassen. 
 
 

 
PER ABUIS UIT DE REGULIERE WAARNEMINGENRUBRIEK GEVALLEN: 

   01/05 Landkaartje  Araschnia levana Langs Zwarte weg, Heerde Hilary Jellema-Brazier.  

 

 

 

 



Excursie naar de Ravenswaarden 
 op zaterdag 22 maart 

 
Tussen Deventer en Zutphen maakt de 
IJssel een grote lus in westelijke rich-
ting. Daarbinnen liggen de Ravens-
waarden, aan drie kanten omsloten 
door de rivier en aan de vierde, ooste-
lijke kant door natuurlijke hoge grond. 
Geen dijken. Er zijn fraaie vergezich-
ten in westelijke richting naar de Gel-
derse toren bij het landgoed De Pol en 
in noordelijke richting naar de 
Wilpsche klei.  
Onze verrekijkers ontdekten een boe-
derij, afgezet door politiewagens; 
waarschijnlijk de plek van het eerste 
geval van B.S.E..  
Onze excursie, onder leiding van Henk 
Menke en Els Koopmans met dertien 
andere belangstellende, begon aan de 
hogere oostelijke kant, vlakbij waar Els 
Hendriks woonde.  
Er was meteen een discussie:  stonden 
wij nu op rivierduinen of gewoon op 
hogere zandgrond?  
De plantengroei kwam overeen met de 
gewone Veluwse zandgronden; er was 
bijvoorbeeld Kamperfoelie en Lijster-
bes, en geen kalkminnende planten zo-
als in rivierduinen te verwachten zijn.  

Aan de rand van een bosschage zagen wij toch Glad walstro, Cypreswolfsmelk (Rode-lijst 4), Trosvlier en 
Muskuskruid. De bladeren van de Muskuskruid lijken op het eerste gezicht op die van de Bosanemoon, 

maar de groenige bloemen vallen veel minder op. De Latijnse naam 
“Adoxa” betekent “zonder glorie”.   
De Trosvlier komt nu regelmatig voor, hoewel die honderdvijftig jaar 
geleden alleen in Zuid Limburg te vinden was. Hij bloeit veel eerder 
dan de Gewone vlier en produceert trossen rode bessen. De takken 
hebben roestkleurig merg in tegenstelling tot het witte merg van de 
Gewone vlier.  
Terwijl we langs een zandweggetje liepen, rustig om ons heen kijkend, 
verscheen ineens een schreeuwende en heel boze boer, die veront-
waardigd was dat wij op zijn land waren. Achteraf bekeken was hij 
misschien bang dat wij B.S.E., varkenspest of een andere enge ziekte 
mee zouden brengen. 
Met de auto gingen we dus gauw weg, naar beneden naar de uiter-

waarden, waar we toestemming hadden om een terrein van Staatsbosbeheer te betreden. Hier langs de 
heggen was duidelijk te zien hoe hoog het water komt in de winter. Terwijl de hazen verder weg in de 
weilanden renden, bekeken wij de zuidelijke, beschutte kant van de heg. Maarts viooltjes en Kraailook en 
ook de zeldzame Weidegeelster met de eerste bloeiende plant.Op de drogere plekjes bloeide Vroegeling 
en Zandmuur.   
Wij luisterden naar de weidevogels: de Grutto, Scholekster en Wulp en zagen een Ooivaar overvliegen. Er 
is een fokstation in de buurt. 
En dan was er koffie!  Een leuke plek langs de rivier; sommigen gingen op de stenen strekdam zitten en 
anderen op het droge strandje. Ideaal, veel beter dan de dag ervoor toen Henk en Els het terrein in weer en 

 

Muskuskruid 



wind verkenden. Een beetje zon en een beetje wind en een leuk gezicht die boot, de “Atmar” uit Gronin-
gen.. Maar ineens kwam er een golf en toen was dat strandje niet droog meer. De een zag zijn brood en 
thermos wegdobberen in het 
water, de andere een splinter-
nieuwe Flora nat. De één had 
natte voeten en weer een ande-
re een nat zitvlak. Onze tweede 
onverwachte verrassing van de 
ochtend. 
  Wij gingen verder 
langs de rivier waar wij ver-
schillende planten zagen die 
typisch zijn voor uiterwaarden: 
Kruldistel, Speerdistel en 
Kruisdistel (deze laatste geen 
lid van de distelfamilie maar 
samen met de Zeedistel een 
Schermbloemige). Wij zagen 
Knolboterbloem, nog niet in 
bloei, de rozetten van Veldsa-
lie en de eerste bloeiende 
Voorjaarsganzerik.  
Bij de recreatieplas zagen wij 
Oeverstekelnoot en - na wat 
discussie - Heksenmelk en niet 
Cypreswolfsmelk. Toen gingen wij weer “landinwaarts”, maar ontdekten dat de rivier zowel voor als ach-
ter ons lag . Wij waren precies in het midden van de lus van de Ravenswaarden. De weilanden hadden 
allemaal smalle geulen in noord-zuid richting waar bij hoog water de rivier de kortste weg naar het noor-
den zoekt.  

Wij bekeken in de heggen de winterknoppen van de Kardinaalsmuts, Sleedoorn, Vlier, Gelderse 
roos en Kamperfoelie, maar sommige mensen hadden nog koude voeten van de rivier zodat wij gauw rich-
ting auto’s gingen.  

Onze laatste toegift was een vlucht zwanen laag over de weilanden. Het is zeker de moeite waard 
om dit weidse gebied ook later in het jaar te bezoeken. 

Hilary Jellema-Brazier. 
 

 



SLOBEEND: 
 een vreemde eend in de wei? 

 De meeste mensen denken bij het woord “weidevogel” aan Grutto’s, Kieviten of Scholeksters, 
maar niet aan eenden. Want dat zijn toch watervogels! 
Toch behoort een aantal eendensoorten tot de groep van weidevogels.We denken daarbij aan Wilde 
eend, Zomertaling, Kuifeend en Slobeend. Deze laatste is een opvallende vogel, die onder meer in de 
polders Arkemheen, Oosterwolde en in de IJsseluiterwaarden gezien wordt.  

In dit artikel zal worden ingegaan op het leven van de Slobeend. Ook zal worden gesproken over 
het aantal dat nog over is, en hoe we de Slobeend als weidevogel kunnen behouden. 
UITERLIJK. 
 Slobeenden zijn stevig gebouwde, middelgrote eenden met een lengte van vierenveertig tot 
tweeënvijftig centimeter, inclusief de zes à zeven centimeter lange snavel. De opvallende, lichtblauwe 

voorvleugels en de lange lepelvormige snavel 
zorgen ervoor dat ze in alle kleden te herkennen 
zijn. 
De vrouwtjes lijken sterk op de vrouwtjes van de 
Wilde eend. In de vlucht zijn ze altijd te herkennen 
aan de snavel en de vleugeltekening. Ze hebben 
bruine ogen, oranjerode poten en een bruine 
snavel. In winterkleed vertoont de kop wat meer 
contrast. Volwassen mannetjes in zomerkleed 
hebben een donkergroene, bijna zwarte kop. Het 
midden van de rug, de stuit en de bovenstaart zijn 
eveneens zwart. De witte borst vormt een sterk 
contrast met zowel de donkere kop als met de licht 
oranjebruine flanken. In de winter lijkt het 
mannetje op het vrouwtje in winterkleed, maar is 
te herkennen aan de gele ogen en de gele tot 

oranjebruine snavel, die in de zomer donkergrijs tot zwart is. 
Slobeenden zijn goede en wendbare vliegers. Tijdens het opvliegen maken de vleugels een kenmerkend 
snorrend, in volle vlucht zingend geluid. Ze zwemmen in een karakteristieke houding met hun hals 
ingetrokken, hun borst diep in het water en hun snavel schuin omlaag. 
Alleen de vrouwtjes kwaken. Mannetjes beschikken - naast een nasale, langgerekte roep die zich  
moeilijk laat omschrijven - over een typerende korte roep, die klinkt als “kuk”. 
TREKTIJD. 
 Slobeenden komen het hele jaar in Nederland voor. ‘s Winters verblijven hier vogels die 
broeden in Scandinavië  en West-Rusland. De meeste Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuid-
Frankrijk, Spanje, Portugal en Noordwest-Afrika, maar er zijn ook terugmeldingen van geringde vogels 
bekend uit de Sahel-zone ten zuiden van de Sahara. 
Hoewel Slobeenden samen met Zomertalingen klassieke graslandvogels zijn, zien we ze ook in 
oeverbegroeiingen van hoog riet en in ooibossen. In het algemeen hebben ze de voorkeur voor 
voedselrijk, ondiep water in graslanden of in duingebieden. In het vroege voorjaar zijn ze volop te zien 
in de uiterwaarden langs de grote rivieren, vooral wanneer deze overstromen. 
VOEDSEL. 
Slobeenden zijn alleseters. Met hun bijzondere snavel kunnen zij zoetwaterplankton uit het water 
filteren. Maar ze eten ook kleine kreeftachtigen, slakjes, insecten en hun larven, kikkvervisjes, zaden en 
knoppen van moerasplanten. 
BROEDTIJD. 
 Het vrouwtje zoekt langs de oevers van sloten of meren geschikte plaatsen voor het draaien van 
enkele kuiltjes. Voor de ei-leg verblijft ze enige tijd in haar favoriete nestkuil, die zij stoffeert met droge 
plantendelen. In mei legt ze acht tot twaalf groenige eieren, die tweeëntwintig tot vijfentwintig dagen 
worden bebroed. Bij verstoring van het legsel is ze in staat opnieuw te beginnen. 
Terwijl het vrouwtje haar eieren uitbroedt, zal het mannetje in de buurt van het nest blijven waken. 
Daarin onderscheidt hij zich van de woerden van andere eendensoorten. Sommige Slobeendmannetjes 
bemoeien zich zelfs met de opvoeding van de jongen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slobeenden 



Deze zijn na zes tot zeven weken vliegvlug, wat wil zeggen dat ze dan op het punt staan om uit te 
vliegen. 
AANTALLEN. 
 Men schat het aantal Slobeenden in Nederland op tienduizend tot veertienduizend paar. Dat is 
negenenzestig procent van de populatie binnen de Europese Unie. 
Vanaf de jaren zestig zijn de aantallen afgenomen, maar sinds het begin van jaren tachtig lijkt er enig 
herstel op te treden. Helaas is dat afhankelijk van het gebied. In diverse poldergebieden is de 
Slobeendenstand sinds de tachtiger jaren teruggelopen. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te 
wijzen. Het zou te maken kunnen hebben met het gevaar dat de vogels tijdens de trek lopen (afschot 
door jagers bijvoorbeeld), maar het is waarschijnlijker dat de grondwaterstand de schuldige is. 
Weidevogels houden namelijk van een hoge grondwaterstand. 
BEHEER. 
 Weidevogels behouden vraagt een speciaal beheer. Allereerst zal in bepaalde gebieden de 
grondwaterstand verhoogd moeten worden, zodat er natte plekken in het grasland ontstaan. Daar zijn 
weidevogels dol op. Deze zogenaamde plas-dras situaties of “wetlands” kunnen ervoor zorgen dat het 
aantal Slobeenden weer zal toenemen. 
In het verleden werd een hoge grondwaterstand door de agrarische sector niet getolereerd en daarom 
werd die kunstmatig laag gehouden.  
Slobeenden houden van moerassige slootkanten; daarom is het zaak om meer rechte kanten van sloten 
om te vormen naar glooiender kanten, die geleidelijk in het water overlopen. Op zulke slootkanten zullen 
ook meer verschillende soorten planten groeien. 
Bij de intensieve landbouw wordt bij het maaien en bemesten niet altijd rekening gehouden met de 
nesten van weidevogels. Gelukkig begint het tij te keren. Het gebeurt steeds vaker dat de overheid met 
een agrariër een zogenaamde beheersovereenkomst sluit. Tegen een vergoeding verplicht de agrariër 
zich om, bijvoorbeeld, als het kan vóór het broedseizoen te bemesten en na het broedseizoen te maaien. 
Gebeuren er tijdens de broedtijd toch handelingen in het veld, of wordt er vee ingeschaard, dan moet de 
agrariër ervoor zorgen dat de nesten beschermd worden. Het is bekend dat nesten zonder nesbeschermers 
grotendeels door het vee vertrapt worden, maar wanneer nesten beschermd worden komt ongeveer 
zeventig procent van de legsels uit. 
Het is te hopen dat nog meer agrariërs het 
belang gaan inzien van de bescherming 
van weidevogels, en dat ze beseffen wat 
een voldoening het hun kan opleveren om 
deze unieke vogels in hun weiland te zien. 
De Slobeend, misschien een wat vreemde 
eend in de wei, maar laat hem wel 
blijven! 
WAAR KUNT U SLOBEENDEN ZIEN IN 
ONZE OMGEVING? 
Vrijwel ieder jaar broeden er enkele paren 
Slobeenden in de Veesser- en Welsumer-
waarden, ter hoogte van het Witte huisje 
op de dijk bij Veessen. 

Vanaf de dijk kunt U de Slobeenden observeren. 

Adrie Hottinga. 
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EEN MOL IN MINIATUUR 
“Zo, hier heb ik het beest,” zei Mevrouw Van de Brink uit 
Hulshorst. Telefonisch was daarvóór al contact geweest, 
zodat uit die beschrijving het vermoeden kon worden beves-
tigd, dat het jampotje een heuse Veenmol bevatte. 
Ik denk dat de meeste mensen dit vreemde insect niet (meer) 
kennen en in de dertig jaar dat ik hier woon had ik het beest 
op de Veluwe nog nooit ontmoet. 
Als soort zitten ze dicht tegen de krekels aan, maar ze vor-
men daarin toch een aparte groep, met in Nederland de eni-
ge vertegenwoordiger, gebukt gaande onder zijn zondagse 
naam Gryllotalpa: de Veenmol, Aardkreeft of Molkrekel. 
Onder de insecten - en zeker vanwege zijn grootte - een 
buitenbeentje, dat zelden bovengronds wordt gezien en zich 
net als een echte mol meer bezighoudt met wroet- en graaf-
werk. 
Komt het beest boven de grond, dan wordt hij veelal door 
de liefde gedreven en dan kan het ook gebeuren dat hij 
laagvliegend en brommend op zoek gaat naar zijn kortston-
dige partner. Ook het lopen gaat bijzonder snel en geeft de 
indruk      - zoals Mevrouw Van de Brink zei - dat er een 
kleine veldmuis aan het rennen is. 
Ongetwijfeld zorgde het warme weer van die dagen voor het 
bevorderen van de paardrift van de Veenmol, die daardoor 

zijn onderaardse behuizing verliet. 
SPECIALIST 
 Zo van dichtbij gezien is dit beest, pinkdik en -lang, voorzien van een fluweelzachte beharing. 
Dat ook geeft hem het muisachtig uiterlijk. Het borststuk is bijzonder fors en dat komt omdat daarin de 
“spierballen” zijn opgeborgen, die de tot graafpoten vervormde voorpoten de kracht moeten geven voor 
het eerzame spitwerk.  
Het meest merkwaardige aan dit insect zijn wellicht deze graafschoppen: brede, platte handjes, die naar 
het lijkt met de palmen naar buiten links-rechts, links-rechts de grond opzij duwen. Ook de kop werkt 
mee, die bij het ondergronds roeien als een stormram in de grond dringt.  
Net als de echte mollen maken ze een ondergronds gangenstelsel; bij deze Veenmollen echter op zijn 
Madurodams uitgevoerd met vingerdikke tunnels.  
Achteraan het lijf steken twee anaalsprieten uit, die als tastorganen dienen wanneer de Veenmol achter-
uit in zijn gang wil wandelen. 
De vleugels zien er helemaal niet als zodanig uit. De voorste zijn kort en bedekken de achterste, die 
draadvormig zijn opgerold en tot tussen de anaalsprieten achter het lichaam uitsteken.  

Het moet een raar gezicht zijn deze poteling te zien vliegen! 
NIET GELIEFD 
 De Veenmollen staan bij tuinders niet in zo’n best blaadje. Ondanks hun opruimwerk, met een 
onverzadigbare eetlust op allerlei insecten, hun poppen en hun larven jagend, hebben ze als bijverschijn-
sel dat ze ook aan de wortels knagen. Ze beschouwen deze niet zozeer als voedsel, maar bekijken ze 
meer als obstakels in hun gangenstelsel en knagen ze af. Dergelijke Veenmollenwoningen zijn dan bo-
vengronds te herkennen aan de verlepte planten.  

Waarschijnlijk zit er ook nog een tweede bedoeling bij, omdat dergelijke kale plekken toeganke-
lijk worden voor zonnestralen: de plafondverwarming! 
 Rond deze tijd wordt door het wijfje een hol gemaakt, zo groot als een kippenei, plaats biedend 
aan zo’n twee- tot driehonderd eieren. Ze lijken wel iets op slakkeneieren met hun vuilwitte kleur, maar 
zijn wat platgedrukt en hebben een taaiere schaal. 
Na enkele weken komen de jongen uit, die door het moederdier worden belikt en verzorgd, levend van 
humus en plantenresten. De vele eieren leveren lang niet allen jongen op. Er sneuvelen heel wat Veen-
mollen-in-de-dop. 
Er komt ook kannibalisme voor, zodat uiteindelijk alleen de sterkste (of slimste) dieren overblijven. 

 



De larven vervellen een keer of zes voor zij volwassen zijn, maar dan is er inmiddels een of twee 
jaar verstreken. 

Van vroeger herinner ik me uit het westen van ons land, dat Veenmollen algemeen waren. Dat is 
inmiddels wel veranderd. Als gevolg van de bestrijdingsmiddelen zijn de Veenmollen net zoals zoveel 
andere “kleine dierkens des velds” sterk afgenomen. Zijn ondergrondse leefwijze is bovendien niet be-
vorderlijk voor een gemakkelijke ontmoeting. 
De Hulshorster vondst is in elk geval bij het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie vastgelegd. 

Om het sjirpen te kunnen horen (en onderscheiden van andere laag-bij-de-de-grondse muzikan-
ten) moet je bovendien een goed gehoor hebben. 
Gelukkig dat er nog oplettende mensen zijn die attent zijn op dit soort zaken.  

  
De Veenmol zit, om zich te laten bekijken, in een 
terrarium. Bij al te persoonlijke benadering blijkt 
dat hij zijn graafschoppen ook voor verdediging 
aanwendt door deze voor zijn “gezicht” te hou-
den. 
Binnenkort mag hij weer los en tot geruststelling 
van de tuinders onder U beloof ik dat het ver van 
de in cultuur gebrachte streek zijn! 

 
 

Aart Smit. 

 



Paddestoelen in het voorjaar? 

Inderdaad zijn er soorten die alleen maar in het voorjaar tevoorschijn komen. 
Bij Els Koopmans was er één bezorgd en de myco-tam-tam zorgde ervoor 
dat ik op mijn werk een seintje kreeg dat er een Vingerhoedje viel te fotogra-
feren. Diezelfde avond maakte ik er werk van.  
De biotoop was nogal merkwaardig, want het geplukte paddestoeltje bevond 
zich in een plastic zakje. In een grote bloempot werd de fotostudio ingericht 
en met behulp van Dik, die het wiebelende vruchtlichaam uit de wind hield, 
werden de opnames gemaakt. Daarna tam-tamde ik verder en er was genoeg 
belangstelling om contact op te nemen met de familie Van Gelder, die het 
Vingerhoedje had gevonden en nog meer exemplaren in de tuin had. We 
waren hartelijk welkom. 

Verpa conica, zoals de wetenschappelijke naam luidt, hoort tot een groep paddestoelen die groei-
en in sterk door de mens beïnvloede vegetatietypen, zoals akkers, ruigten, vuilnisstortplaatsen, boom-
gaarden, parken, plantsoenen en tuinen. Voor het Vingerhoedje geldt dan specifiek, dat hij groeit op 
voedselrijke, kalkhoudende, humeuze grond in parken, duinstruwelen en tuinen.  
Voor de “bostuin” van Mariet van Gelder gaat dit aardig op: ze heeft de groeiplaats voorzien van kip-
penmest en kalk.  

Beschreven wordt dat het paddestoeltje opvallend vaak wordt aangetroffen bij Meidoorn. Ook le-
zen we over vindplaatsen op zandige rivieroevers en in laaggelegen bos langs rivieren. Verwarrend is, dat 
de ene schrijver spreekt van groeiend op de kale grond en een ander het heeft over grazige plaatsen.  
Nu werd hij gevonden op de kale grond. Daar zorgt hij mede voor de vertering van plantenresten, maar 
het werk zat er bijna op, zo te zien. En het is nog maar de vraag of hij het volgend jaar weer terugkomt, 
want “het voorkomen op een bepaalde plaats is veelal efemeer”.... (Gauw opgezocht: kortstondig, en je 
spreekt het uit als ee-fee-meer.)  

Hoe is hij te herkennen? Op het eerste gezicht lijkt het een plaatjeszwam met een stomp kegel-
vormig beige hoedje van zo'n anderhalve centimeter hoogte en een witachtig steeltje van vijf centimeter. 
Maar onder de hoed zitten helemaal geen plaatjes, en zelfs zit daar niet de sporenvormende laag, want die 
vinden we buitenop.  
Dat hoedje wordt beschreven als olijfbruin tot roodachtig bruin en kan ook aderig of fijn gerimpeld zijn. 
Het steeltje wordt dan fijnkorrelig genoemd en soms olijfbruin gezoneerd. Maar dit exemplaar zag er niet 
zo duidelijk uit. Het wàs toch wel een Vingerhoedje? In ieder geval had de vorm van het hoedje er veel 
van weg en Els heeft hem opgestuurd naar een deskundige, zodat we nog wel zullen horen of de vermoe-
dens juist zijn. 

De Rode Lijst van december 1996 noemt hem kwetsbaar, dat wil zeggen vrij zeldzaam en aan-
zienlijk afgenomen sinds de jaren vijftig. In de duinstreek en in het centrum van ons land is hij matig 
algemeen. In de rode lijsten van vijf naburige landen wordt hij ook genoemd en je treft hem aan op de 
voorlopige rode lijst voor Europa. Een bijzondere vondst dus, maar helaas niet in fotogenieke conditie.  

Daarvoor had Mariet echter een prima compensatie en ook al een Rode Lijst soort: de Voorjaars-
kluifzwam (Gyromitra esculenta, wat zo ongeveer betekent: een kapje met krommingen en eetbaar, maar 
hij is dodelijk giftig!). Deze paddestoelen zagen er nog goed uit. Het gevolg was dat twee fotografen 
behoorlijk wat tijd nodig hadden en daarna kregen we ook nog thee aangeboden.  

Bedankt voor de gastvrijheid! 
 

Janus Crum. 

 



VINGERHOEDJE (2) 
VERPA CONICA 

Op bladzijde    maakt Janus Crum gewag van de myco-tam-tam.  
Wat hij niet vermeldde is, dat dit apparaat net zoiets is als een stereo-installatie: 
je kunt hem uit allerlei hoeken horen opklinken. En zo kon het gebeuren dat ook 
ik verslag dacht te moeten leggen over het fenomeen Vingerhoedje, en wel naar 
aanleiding van twee verhalen uit de tweede hand.  
Els Koopmans vertelde me dat ze, tijdens een avond van de plantenwerkgroep, 
tot haar verrassing (en  duidelijk ook verrukking) een paddestoeltje op tafel zag 
liggen. Naar ze zelf zei “vlóóg ze erop af”, met de kreet: “Hoe komt die hier?!” 
Mariet van Gelder bleek de vindster van dit speciale “kleine bruine” paddestoel-
tje te zijn. Ze kon het niet plaatsen, nam het mee naar een werkgroepavond, en 
zorgde hiermee voor een toch wel bijzondere bijdrage, want het Vingerhoedje 
wordt steeds schaarser. 
Els stuurde het bewuste exemplaar ter verificatie nog op aan de Heer T.A. van 
den Berg in Wijhe, en die schreef er het volgende over: 
 
“Het is inderdaad Verpa conica (O.F.Müller:Fr.) Swarz, het Vingerhoedje.  

De sporematen kloppen exact en ook de macroscopische omschrijving komt overeen met de omschrij-
ving in de Wetenschappelijke Mededelingen no. 69 van Maas Geesteranus. 
Volgens het “Overzicht van de Paddestoelen in Nederland” matig algemeen in de pleistocene gebieden, 
maar sterk achteruitgaand. 
Het is dus een bijzonder leuke vondst.” 

Je hoeft maar een heel klein beetje-meer-dan-niets aan paddestoelen te doen, om te weten dat 
juist die vermaledijde kleine bruine paddestoeltjes eigenlijk kleine bruine nachtmerries zijn.  
Volgens de boekjes moet dit Vingerhoedje echter toch wat makkelijker te herkennen zijn, want in de 
eerste plaats is hij niet zo erg klein, acht tot twaalf centimeter, en vrij markant. Voor vergelijkingsmate-
riaal moet je het een beetje zoeken in de richting van de kluifzwammen/morieljes, maar het hoedje is 
minder extreem geplooid/gegroefd. Hoogstens wat verfrommeld.  
Zo zeggen dus de boekjes. Maar het artikeltje van Janus Crum leert ons dat ook het pad naar de Vinger-
hoedjes niet altijd over rozen gaat. 

IS HET NIET GEWELDIG, DAT WIJ ZOVEEL HULPBRONNEN HEBBEN OP WIE WE STEEDS WEER KUNNEN TERUGVALLEN? 
Ofschoon deze specifiekeVingerhoedjes zeldzaam aan het worden zijn, kunnen ze, daar waar ze 

voorkomen, grote groepen vormen. En aan de hand van nog meer boekjeswijsheid kan ik aan alle vind-
plaatsen die Janus al genoemd heeft nog navertellen dat ze, gelijk zo vele morieljes, goed gedijen op 
grond waarin een laag Essenblad ligt te verteren. 
 Als U dit leest is het voor dit jaar feitelijk te laat om nog Vingerhoedjes te vinden, want ze horen 
in april-mei te verschijnen. Maar wie weet hebt U al zo’n vondst gedaan of treft U nog een nakomertje. 
En anders zou het leuk zijn als U er volgend jaar wat extra aandacht aan besteedde.  

Mocht Uw oplettendheid vrucht dragen, wilt U het ons dan melden? U kunt schrijven, bellen, of 
gewoon gebruik maken van de myco-tam-tam. 

 Micky Haselhoff-Marsman. 
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Vroege vogelexcursie 
Kievitsveld Vaassen 

19 april 1997. Het is wat kil en bewolkt op deze vroege zaterdagochtend. Toch staan om kwart over zes 
vijftien enthousiastelingen letterlijk en figuurlijk te trappelen van ongeduld om onder leiding van Adrie 
Hottinga hun kennis van vogelwaarnemingen en vogelgeluiden op te frissen. 
 Adrie laat er dan ook geen gras over groeien en steekt op de parkeerplaats van het Kievitsveld 
meteen maar van wal. Hij attendeert de luisterende schare op de zang van Vink, Fitis en Tjiftjaf, en wijst 
op de verschillen in zang, gedrag en biotoop.  
Ook Houtduif, Heggemus, Merel, Roodborst, Koolmees en 
Winterkoning laten dan van zich horen.  
Telkens opnieuw spitst men de oren, valt er een stilte als Adrie 
zijn vinger opsteekt en er weer een ander geluidje te beluisteren 
valt. Een overvliegende Sperwer wordt door Adrie direct gesig-
naleerd, en geboeid staart iedereen naar boven om nog een 
glimp van deze snelle, door scheldende Spreeuwen achtervolg-
de rover op te kunnen vangen. 
Aalscholver, Knobbelzwaan, Fuut, Wilde eend, Blauwe reiger, 
Meerkoet, Scholekster, Zwarte kraai en Kuifeend laten zich wat 
makkelijker observeren. Pa Zwaan komt zelfs dreigend op ons 
af. Hij kan gerust zijn: wij zullen zijn broedende partner niet lastig vallen. 
 Moeilijker is het om de zang van de Appelvink op te vangen. Ook de Graspieper, de Tuinfluiter, 
de Sijs en de Kneu zal niet iedereen hebben gehoord. Duidelijk is echter telkens weer de heldere zang te 
horen van de Zwartkop, die eigenlijk “Zwartkoptuinfluiter” heet. Ook Matkopmees, Zanglijster, Pim-
pelmees, Groenling en Ringmus geven acte de présence. 
 We menen een Buizerd te horen. Volgens Adrie is het echter de lokroep van de Vlaamse gaai, 
die een Buizerd imiteert. Verderop zien we dan toch nog een Buizerd. 
Eerder al, bij een van de oude visvijvers, verstoorden we de rust van enkele Grauwe ganzen, die bij ons 

naderen met een luid gesnater op de vleugels gingen. 
We horen het gefluit en gepiep van een Boomkruiper en zien 
hem met grappige, rukkende bewegingen tegen een populier 
naar boven klimmen. De roep van de Boomkruiper wordt 
steeds beantwoord door de hoge snelle zang van een Hegge-
mus. 
We zien enkele keren een groepje Staartmezen, dat zich heel 
nadrukkelijk in de struiken manifesteert. 
Fazant, Kievit, Nijlgans, Grote bonte specht, Groene specht, 
Witte kwikstaart en Holenduif zien we niet of nauwelijks, maar 
ze verraden hun aanwezigheid door hun kenmerkende roep of 
zang. Direct bij het begin van de wandeling liet zich even de 
Grote lijster horen. 
Een Slobeend vliegt op en scheert over het water van de Nij-
molense plas. Hoog in een boom zit een Turkse tortel. Een 
Roek vliegt over. 

Vlak bij het startpunt van onze wandeling worden boven de Smallertse plas nog een Visdief en een Boe-
renzwaluw waargenomen.  
Tenslotte zien we warempel ook nog Huismussen. 
 Eenenvijftig soorten vogels hebben we toch nog op deze koude, sombere ochtend gezien en/of 
gehoord, inclusief de “soepeend” of verwilderde eend, die er volgens Harry van Diepen ook bij hoort.   
 Adrie had zijn dochter meegenomen en haar opgedragen alle aanwezige Fitissen en Tjiftjafs te 
noteren. Ze kweet zich uitstekend van haar taak en kwam uit op dertig Fitissen en vijftien Tjftjafs!!! 
 Al met al een geslaagde excursie, alleen de datum moet volgend jaar naar de eerste week van 
mei worden verschoven, want onder andere de Koekoek, de Grasmus, de Kleine karekiet en de Braam-
sluiper hebben we helaas niet gehoord. 

Bertus Hilberink. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heggemus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turkse tortel 



  
 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; AS=Aart Smit; BB=Betty Bouchette; Bhi=Bertus Hilberink; CW=Cintia 
Wedemeijer; EdB=Egbert de Boer; EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vosselman; HJ=Hilary 
Jellema-Brazier; HM=Henk Menke; LW=Louk Witkamp; MF=Marianne Faber; MvG=Mariet van Gel-
der; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; ML=Mia Leurs; MLa=Marcel Langevoort; PB=Paula Baan. 
TD=Truus Deerenberg; Verder: Josette Koopmans; Tjada Amsterdam, Menno Boomsluiter, Mevrouw 
Van der Horst, Bob van Aartsen, Mevrouw De Maree, Plantsoenendienst Hoge Weerd, Epe, Familie v.d. 
Elsaker, Adrie Hottinga en de Heer Timmer. 
 

 
 

 
Appelvink 
30/04 Broedpaartje in de tuin, Burg. Van Walsem
 laan, Epe. TD. 
Beflijster 
13/04 plus dagen hierop vol- 

gend: 2 exx.   in de wei,  
"Waterland", Weteringdijk,  
Vaassen. PB. 

19 + In de tuin, Westendorperheide-                
20/04 weg, Emst.Fam. v.d. Elsaker.  
26/04 Het lijkt erop dat het paartje een nest gaat 

maken in takkenhopen. "Waterland", Wete-
ringdijk, Vaassen. PB.  

Bergeend 
12/03 Bij oude duintjes ten  

oosten van monding  
Hierdense beek, enkele  
exx. in Veluwe- 
meer, EKG.  

21/03  `  en a . Ravenswaarden,  
Gorssel EKG.  

Blauwe reiger 
09/03 1 ex. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
13/03 Nest in bomen uiterwaarden einde Hout- 

weg, Oene. EKG.  
Boerenzwaluw 
09/04 Boven de wei, "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
11/04 Vennenweg, Epe. Mevrouw De Maree. 
17/04 Eerste exemplaar teruggekeerd op de Immen-

hof, Epe. EV. 
20/04 3 exx. op een hekje. Dophoeveweg, Epe. LW.  
Bonte vliegenvanger 
28/04 Oefent weer de ge- 

bruikelijke terreur  
uit in onze tuin,  
Belvédèreweg, Epe. MHM.  

02/05 In de tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
Boompieper 

10/04 Kroondomein Gortel. BHi.  
Bosuil 
01-02 3 exx. 2`  en 1 a  heel geagiteerd. 
mei Verdediging territorium? Jaloezie?  

Tuin Jaglustweg, Epe. MF. 
Braamsluiper 
30/04 Beukenlaan 

 (bij boerderij),  
Epe. LW.  

Fazant 
17/04 Op de kale akker in het zonnetje, Immenhof, 

Epe. EV. 
Fitis 
16/03 1e maal, gehoord in  

tuin Belvédèreweg, Epe.  
(Misschien ook al de 14e,  
héél even) MHM.  

02/04 Kamperweg richting  
Zuidweg, Epe. LW.  

08/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
13/04 1e door mij gehoorde ex. Rand Tongerengse 

heide, Epe. EKG.  
Geelgors 
13/04 Tongerense heide, Epe. EKG.  
Gekraagde roodstaart 
17/04 Kamperweg richting  

Zuidweg, Epe, zingend. 
 (Zit ook geregeld  

op Dellenparkweg),  
Epe. LW.  

Gierzwaluw 
03/05 Boven Epe. BB. 
04/05 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
Goudvink 
07/04 Meerdere exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
14/04 Twee maal, bosrand Tongeren, (oude deel), 

Epe. EKG.  
20/04 Paartje regelmatig in tuin Pelzerpark, Epe. 

AHS.  
Grasmus 
04/05 Renderklippen,Heerde/Epe. LW.  

 

Vogels 



Grauwe vliegenvanger 
02/05 3 exx in de tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
Grutto 
30/03 Uiterwaarden Werve + Marle. EKG.  
Havik 
17/04 Beukenlaan, Epe. LW.  
Kauwtje 
01/04  Zeker 20 exx. op  

geploegde akker,  
Wissel, Epe. EKG.    

Kleine bonte specht 
04/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
17/04 Beukenlaan, Epe. LW.  
Kievit 
09/03 1 ex. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Kneu 
13/03 Enkele exx. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
13/04 Enkele exx. Heide Gortel. BHi.  
Koekoek 
02/05 Eerste maal gehoord 

 bij de Wetering, Lage  
Gulbroek, Heerde. HJ. 

Koperwiek 
09/10 6 exx. in tuin/bosterrein Norelholtweg. LW.  
14/04 Veel! "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 

PB.  
19/04 Nog steeds veel. Foerageren in de wei en 

slapen in de peppels. "Waterland", Wetering-
dijk, Vaassen. PB.  

Kramsvogel 
13/03 Wisselse Veen, Epe. Troepje. EKG.  
14/04 Veel. "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 

PB.  
19/04  Nog steeds veel; slapen in de peppels en foe-

rageren in de wei. "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

21/03 Groepjes, Ravenswaarden, Gorssel. EKG.  
Kruisbek 
07/04 Op bosterrein (tuin) Norelholtweg, Epe. Wa-

ren de hele winter in het Norelbos. LW.  
Kuifmees 
28/04 In de tuin, Korte Enkeweg, Epe. BB. 
Mandarijneend 
01/04 `  en a   Plasje Veenweg, Wissel, Epe. 
Ooievaar 
13/05 3 exx. op akker Jagtlustweg, Epe. MF. 
Raaf 
10/03 Baltsend boven bos Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
30/03 Kroondomein. EKG.  
Ransuil 
03/03 2 exx. op het voor- 

erf. In de schemering  
steeds om elkaar heen  
vliegend. "Waterland",  
Weteringdijk, Vaassen. PB. 

01/05 In de wei bij de poel, jagend en  
steeds op de palen in de wei zittend. "Water-
land", Weteringdijk, Vaassen. PB. 

Ringmus 
10/03 Paartje. Houtwal land van Jonker, Epe. EKG.  
Roodborsttapuit 

27/03 `  Hei Renderklippen, Heerde. LW.    
mrt./ `  en a  vaste plaats bezet op de Renderklip-

pen,  
april Heerde. LW.  
13/04 Heide Gortel en heide landgoed Welna,  

Epe. BHi 
Scholekster 
01/04 1 ex. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Slobeend 
30/03 2 exx. Werversdijk, plasjes. EKG. 
Sneeuwgors 
12/04 Drinkt uit waterbak in  

de tuin, Vennenweg, Epe.  
Mevrouw De Maree. 

Spotvogel 
11/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Steenuil 
21/03 Paartje, actief bij de nestkast. "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Sijsje 
09/03 t/mDit jaar overal zeer veel. Nu vrolijke koorzang 
20/03 in dorp Epe en elders, o.a. Wisselse Veen in 
de                          elzen. (Van ± half januari 
af). 
30/03 meer dan 1000 exx. bij Cannen- 
 burgher gat, Vaassen. EKG.  
27/03 `  In drinkbak tuin Norel- 

holtweg, Epe. LW.   
07/04 Overal in het bos 

en de tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
11/04 Een stuk of zes in onze tuin, Belvédère- 

weg, Epe. MHM.  
13/04 Nog steeds troepjes in Lariks e.d. 
 Tongeren, Epe. EKG.  
20/04 Koppeltje, in en om de vijver. Tuin Belvédè-

reweg, Epe. MHM.  
Tapuit 
25/04 Bij Bloemendaalseweg, Emst. BHi.  
Tjftjaf 
08/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Tuinfluiter 
04/05 Op het paadje langs de akker tussen Beuken-

laan en Norelholtweg, Epe. LW.  
Tureluur 
30/03 Bij Zalkerbos in IJsseluiterwaarden. EKG.  
Witte kwikstaart 
13/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
18/03 Op weilandje Pelzerpark, Epe. AHS.  
Wulp 
10/03 3 exx. in de wei. 
 "Waterland", Wetering- 

dijk, Vaassen. PB.  
21/03 Roepend. Ravenswaarden, 

 Gorssel. EKG/HM. 
Zwarte kraai 
09/03 24. exx. op geploegde akker  

Wisselse Veen, Epe, en  
01/04 op dezelfde plek ± 50 exx. EKG.  
Zwarte specht 
07/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
10/04 Kroondomein, Gortel. BHi.  
13/04 Oude bos, Tongeren, Epe. EKG.  



Zwartkop 
11/04 Tuin Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
12/04 Tuin Belvédère- 

weg, Epe. MHM.  
15/04 `  Norelholtweg,  

Epe. LW.  
(Zwartkop) 
24/04 Vrouwtje nu ook in de 

 tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
 

 
 
 

Dagvlinders: 
Vóór 2 april alle overwinterende dagvlinders gezien. 
Volgorde van waarneming: Dagpauwoog, Kleine vos, 
Citroenvlinder, Gehakkelde aurelia. Allemaal in eigen 
tuin, Epe. EKG.  
Atalanta  Vanessa atalanta 
29/03 Ondanks de kou, op narcissen in tuin Pelzer-

park, Epe. AHS. 
30/04 Eerste exemplaar op de Immenhof, Epe. EV. 
03/05 In tuin Korte Enkweg, Epe. BB. 
Bont zandoogje  Pararge aegeri 
16/04  Deze vlindertjes doen hun uiterste best alle 

andere soorten te verjagen  
van hun territorium: de 
Immenhof in Epe. EV. 

30/04 "Waterland", Weteringdijk,  
Vaassen. PB.  

01/05 "Waterland", Weteringdijk,  
Vaassen. PB.  

01/05 2 exx. Langs Zwarteweg, Heerde. HJ.  
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
01/04  In de tuin op Hedera,  

Apeldoorn. CW. 
13/04 In de tuin, Pelzer- 

park, Epe. AHS. 
03/05 Tuin Belvédèreweg, 

 Epe. MHM. 
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
31/03 `  en a   in tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
01/04 2 ` `   in tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
14/04 Immenhof, Epe. EV. 
01/05 Tuin Korte Enkweg, Epe. BB. 
01/05 Langs Zwarteweg, Heerde. HJ. 
02/05 Enige exx. "Waterland", Weteringdijk,  

Vaassen. PB.  
Dagpauwoog  Inachis io  
06/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
28/03 2 exx. op narcissen 

 in tuin Pelzerpark, Epe.    
Koud, winderig  
weer! AHS.  

31/03 2 exx. tuin Pelzerpark,  
Epe. AHS. 

0104 In tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
13/03 Op peperboompje in tuin Nunspeet. AS. 
30/03 Kievitsveld,  

Vaassen. BHi.  
28/04 Tuin Korte Enk- 

weg, Epe. BB. 
01/05 2 exx. Langs Zwarte- 

weg, Heerde. HJ. 
12/05 In tuin Pelzerpark, 
 Epe. AHS. 
Kleine vos  Aglais urticae 
10/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
01/05 Langs Zwarteweg, Heerde. HJ. 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
22/04 Eerste dit jaar. Tuin Belvédèreweg, Epe. 

MHM.  
Klein koolwitje  Pieris rapae 
13/03 Eerste exemplaar, dorp Epe. EKG.  
21/04 Nu pas 1e  ex. in tuin Belvé- 

dèreweg, Epe. MHM.  
Landkaartje  Araschnia levana 
07/04 Voorjaarsvorm.  

Tuin Epe. EKG.  
02/05 Lage Gulbroek,  

Heerde. HJ. 
03/05 2 exx. Voorjaarsvorm.  

"Waterland", Weteringdijk,  
Vaassen. PB.  

Langsprietmot  Adela reaumurella 
02/05 Tongeren, Epe. Hr. Timmer. 
Hele eerste helft van mei enorme concentraties ook in 
het Norelbos en in onze tuin, Belvédèreweg, Epe.  
Vorig jaar waren er net zulke massa’s met relatief nog 
langere sprieten, de Nemophora degeerella. MHM.  
Nachtpauwoog  Pavonia pavonia 
24/03 Kokertje van piepkleine eitjes op Pij-

pestrootjes leveren heel kleine harige rupjes 
(zwart). MLa. 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  
02/05 Lage Gulbroek, Heerde. HJ. 
Rouwmantel  Nymphalis antiopa 
21/03 Pas-opweg, Nunspeet. AS. 
10/04 Schotweg, Epe.   

Mevrouw Van der Horst. 
Tauvlinder 
31/03 Laag Soeren.  

Bob van Aartsen. 
30/04 Stakenbergweg,  

Nunspeet. AS. 
 

 
 

Aardhommel  (Grote)  Bombus terrestris 
09/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Beekloper  Velia caprai 
01/0 Verscheidene exx.;  

erg actief in beekje 
Land van Jonker,  
Wissel, Epe. EKG.  

Hommels: 
03/0 Nu al 6 soorten gezien alleen in mijn tuin, 

Epe, namelijk: Aardhommel, Tuinhommel, 
Boomhommel, Weidehommel, Steenhommel, 
Akkerhommel (in volgorde van waarneming). 
EKG.  

Vlinders 

Insecten 



Meikever  Melolontha melolontha 
28/04 Bij omspitten van de grond tevoorschijn ge-

komen. Tuin Epe. ML. 

Neushoornkever Oryctes nasicornis 
23/04 Massaal in compost(hout)snippers, Hoge 

Weerd, Epe.  Gem. Plantsoenendienst. 
Rietvink  Euthrix potatoria 
04/05 Rups. "Waterland",  

Weteringdijk,  
Vaassen. PB.  

Sachembij  Anthophora plumipes 
27/03 Op Longkruid in tuin Zwolle. Josette 

Koopmans. 
Zandbij  Andrena cineraria 
30/03 Tientallen op het Kievitsveld, Vaassen. BHi.  
 

 
 

Vleermuis 
10/03 Eerste maal rondvliegend op  

"Waterland", Weteringdijk,  
Vaassen. Klein soort - kleiner  
dan een Merel. PB.  

02/04 Eerste terug op de Immenhof, Epe. EV. 
 

 
 

Blauwe druifjes 
30/03 Zalkerbos, Zalk - veel. EKG.  
Dotterbloem 
01/04 2 pollen: Papenstraat/hoek  

Kerkstraat, Epe; 
 Hazenweg, Wissel,  

Epe: 3 pollen; 
 voormalig Populierenlaantje  

Wissel, Epe: 3 pollen. EKG.  
Gevlekte dovenetel (wild) 
30/03 Zalkerbos. EKG.  
Holwortel 
30/03 1 plant. Zalkerbos, Zalk. EKG.  
Kruisdistel 
12/03 Oude ex. + jonge bladen, oude duintjes ten 

oosten van Hierdense beekmond. EKG.  
Longkruid 
09/03 Eerste bloem open, tuin Bongerdplein, Epe. 

EKG.  
Maarts viooltje 
21/03 Ravenswaarden,  

Gorssel. EKG/HM. 
30/03 Zalkerbos, Zalk. EKG.  
Muskuskruid 
22/03 Ravenswaarden in bosjes op de heuvels. 

EdB/HM/EKG.  

 
Oeverstekelnoot 
21/03 Ravenswaarden, Gorssel. Zandplas. EKG.  
Schaafstro 
30/03 Massaal, Zalkerbos, Zalk. EKG.  
Slijkgroen 
30/03 Plasje Kloosterbos, Wapenveld. EKG.  
Sneeuwklokjes 
09/03 Een paar polletjes,  

Hekdam Wisselse  
Veen, Epe. EKG.  

Speenkruid 
09/03 Eerste bloem open in  

tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  
Vogelmelk 
30/03 Overal veel in weilanden, maar vooral 

Zalkerbos, Zalk. EKG.  
Voorjaarshelmbloem 
21/03 Ravenswaarden, Gorssel. EKG.   
Weidegeelster 
21/03 Ravenswaarden, Gorssel. Enkele polletjes. 

EKG/HM. 
30/03 Weiland Oene (bij molen), massaal; 
 langs IJsseldijken hier en daar veel tussen 

Veessen en Kloosterbos, Wapenveld. EKG.  
06/04 Oprijlaan Cannenburgh; zeer veel, gedeelte-

lijk in bloei. Menno Boomsluiter. 
 
 
 

Reuzenbovist  Langermannia gigantea 
30/03 Resten zonder “huis” op de weilanden in de 

Hoenwaard, Hattem. EKG.  
Vingerhoedje  Verpa conica 
13/04 In tuin, Sprengen- 

weg, Heerde. MvG. 
Voorjaarskluifzwam  Gyromitra esculenta 
04/04 Dellendwars- 

weg, Epe. 
Tjada Amsterdam. 

Waaierbuisjeszwam  Polyporus varius 
12/03 De Bloemkampen, Epe, op oude Essenstob-

be. EKG.  
 

Zandhagedisje 
02/05 Renderklippen, Heerde. MHM.  

Zoogdieren 

Planten 

Paddestoelen 

Vissen, Amfibieën, Reptielen 



 
 
 

 

 
 

 
LATER NOG BINNENGEKOMEN WAARNEMINGEN VAN WIM MEKELENKAMP: 

 Boomkruiper 
29/03 Kievitsveld, Vaassen/Emst. 
 Motketel, Niersen. 
 Cannenburgherbos. 
Braamsluiper 
12/05 Oosterhof, Vaassen. 
Geelgors 
08/05 Tongerense heide, Epe. 
Koekoek 
12/04 Kievitsveld, Vaassen. 
Slobeend 
29/03 Kievitsveld, Vaassen/Emst. 
 

Sperwer 
12/04 Motketel, Niersen. 
12/04 Kievitsveld, Vaassen/Emst. 
Wulp 
06/04 Beide kanten Geerstraat, Vaassen. 
12/04 Overvliegend. 
Zwarte specht 
08/05 Tongerense heide, Epe. 
Ree 
12/04 Kievitsveld, Vaassen/Emst. 
07/05 id. oog in oog op  ± 12 m afstand. 
Oranjetipje  
07/05 ± 7 exx. Kievitsveld, Vaasen/Emst.

 

 

En net na het moment dat al deze waarnemingen op hun plaats stonden 
en geprint waren, kwam Marianne Faber vertellen dat ze gezien had, 
op 

13/05: drie Ooievaars op een akker bij de Jagtlustweg. 



Het Wisselse Veen zoals ik het beleef deeI IV 
Tweede Kerstdag 1996. Het heeft vannacht tien graden gevroren! Er wordt gepraat over een Elf-

stedentocht. Wij lopen het hardbevroren zandpad op, voorbij de Berghoeve. Dik maakt met schitterend 
weer foto’s van de Verloren Beek, zoals die uit het veen komt meanderen. In tegenlicht steekt de smalle 
waterstroom donker af, slingerend door een glinsterend, beijsd veld. Sprookjesachtig mooi in de lage 
zon. 
Bevriezen doen de beken nooit waar ze net uit het Veluwemassief komen. De figuren die het ijseven 
stroomafwaarts aan de randen vormt zijn verrassend en overal weer anders.  Dat stekelbaarsjes ook tus-
sen die ijsplekken heel actief zijn verrast ons. 
 Onder water groeit groen de Kleine Watereppe. De Grote lisdodden bij een van de plassen be-
ginnen te stuiven. Hun pluis ligt over het land en het ijs verspreid. 
Een troepje Koperwieken loopt in de weide voor de Berghoeve. Wat een mooie vogels zijn dat toch! 

Vooral in de zon zijn de roestige vlek op hun flanken en 
de typische koptekening goed te zien. Hun rust duurt 
maar kort: er komt een machtige Buizerd aanwieken. De 
vogel doet iets onverwachts: hij verhoogt zijn tempo en 
jaagt de Koperwieken de lucht in. Daarbij mist hij nèt 
een in het riet vluchtende Koperwiek. Buizerds zijn toch 
niet zulke handige vogelvangers! Maar de muizen zitten 
diep weggescholen. 
Zoals altijd zijn er veel Zwarte kraaien en Kauwtjes in 
het veld en nabij een camping tellen we twintig Eksters! 
Wat vinden ze in de keihard bevroren grond? 
Aan klein goed zijn er weer Sijsjes, Vinken en mezen in 

de elzen en krakelende huismussen bij de boerderijen. Als we thuiskomen vriest het nog negen graden! 
~~~~~ 

 De Elfstedentocht is verreden. Door de koude zijn we een poos niet meer in het Wisselse Veen 
geweest. Als we er eind januari weer heen gaan vriest het nog steeds in de nachten. Maar de paden zijn 
modderig door dooi overdag, met een hardbevroren ondergrond. 
 Een zandbergje moet auto’s verhinderen het weggetje langs de Berghoeve in te rijden. We mod-
deren te voet door het toendra-achtige verschijnsel dat in Nederland “opdooi” heet. 
Er zijn veel Kramsvogels en grote massa’s 
spreeuwen. Kersverse Fluweelpootjes sieren 
halfvergane populierenstobben. Bij de Lage 
Veenweg lopen we van modderkluit naar 
modderkluit soppend richting bosrand. Daar 
verspert een “streng verboden toegang”-hek 
het pad verder. 
Rechtsaf dan maar, langs het bos de rand 
van het open veen volgen. De bosrand is wat 
hoger en dus droger. We koersen aan op de 
Boerweg. De route levert in het winterse 
licht een boeiend schouwspel. Vooral sinds 
je zomaar van hieruit de Tongerense heide 
in kijkt. Een eenzame els benadrukt de verlatenheid van de grote vlakte. Enkele ragfijne Eikjes markeren 
de plaats waar de Boerweg loopt en waar het bekende bankje staat. In de plasjes ligt dik ijs, maar de 
beek is nog steeds open. Er landen twee witte eendjes in, na enig aarzelend rondvliegen. De kijker wijst 
uit dat het Nonnetjes zijn. Mannelijke nonnetjes (een begrip dat alleen voor vogelaars heel gewoon is). 
Twee Wilde eenden volgen al gauw.  
In het hoge bos opzij van ons kekkert een roofvogel. Havik? Een merel vlucht vlak voor ons langs weg. 
Uit de nevelige verte komt gerucht van ganzen. Luid pratend vliegt even later een mooie V naar het 
noorden, in de blauwe lucht. 
Ik heb het idee hier terug te komen om iets van deze wijdheid met al zijn tere kleurnuances vast te leg-
gen in een tekening. Maar het blijft nog lang koud. Té lang, vind je als ongeduldige Nederlander! 

~~~~~~ 

 

 



Pas op 10 maart, als de eerste Kleine vossen, Dagpauwogen en Citroentjes 
in het beschutte dorp al een paar dagen rondvliegen, is het weer om ruim 
een uur lang op een krukje buiten te gaan zitten. De lente is onverwacht 
vroeg in alle hevigheid losgebarsten; het is 18oC!. Een feest zijn de bloei-
ende Boswilgen en andere vroege wilgensoorten. Hier een gele pluim in 
de houtwal, daar wat lichtgroen in de wei, en een grote gele bol naast een 
verwaarloosd sparrenbosje markeren hun aanwezigheid. 
Het zoemt van de insecten in die zowel mannelijke als vrouwelijke wilgen. 
Honingbijen het dichtst naar de Papenstraat toe, waar imkers wonen. Ver-
der het veen in ook veel wilde graafbijtjes. Mooie donkerbruin glanzende 
soorten en bijtjes met een wollig bruin borststukje. Er zijn ook een paar 
koniginnen op visite: dikke Aardhommels, die zichzelf moed en kracht 
indrinken voor ze aan haar taak als stichtster van een nieuwe kolonie 
Aardhommels beginnen. Stuifmeel nemen ze ook mee; echt krachtvoer. 

Ook gelige mestvliegen, van natu-
re jagers op andere insecten, ver-
zamelen hier braaf iets. Honing? 
Stuifmeel? 
En niet te vergeten een enkele 
Dagpauwoog en wat Kleine vos-
jes. Juweeltjes in dit winterse 
licht. 
De elzen raken al uitgebloeid. 

Groen van brandnetel, Zevenblad en Fluitekruid langs het pad bij het Land van Jonker komt boven de 
grond. Ringmussen keuvelen er in de mesthoop bij een paardenstalletje. Het lijkt allemaal heel vredig. 
Maar wat te denken van de restanten van een grote witte kip, die half geplukt in een struikje van de 
beekwal hangt? Werk van een Havik. Veren liggen alom. 

Een echt lentegevoel krijg je als je de Tjiftjafs hoort 
slaan. De eerste hoorde ik al op 6 maart en nu, vier 
dagen later, zijn ze ineens overal! 
De hier altijd aanwezige Winterkoning, echt een 
bewoner van zulke beboste beekwallen, zingt het 
hoogste lied. Wat een sterk geluid produceert zo’n 
klein dotje veren! Een Roodborstje begint ook al te 
zingen. Ik zie zijn oranje keeltje tussen de takken 
doorschemeren. 
Ver uit het bos klinkt de karakteristieke roep van een 
Zanglijster. Dat beest moet beslist alle strofen van 
zijn uitgebreide repertoire enkele malen herhalen 
voor hij aan een volgende begint. Of je hem anders 
niet zou horen! 

De plasjes liggen stil en verlaten. Er zitten nog stukken ijs in. Maar de grond van het veen voelt warm 
aan onder mijn voeten, zo’n  kracht heeft de zon alweer. Grondbewoners zijn er wakker van geworden: 
kleine donkere spinnetjes rennen over de bodem rond en er zijn ook al mini-heuveltjes van zand met een 
klein gaatje er bovenin. Holletjes van graafbijtjes? Wespjes? Ik zie er geen één. Een loopkevertje snelt 
weg als ik hem pakken wil. Net als de spinnen jaagt hij op ander klein spul. 
 Gekras van kraaien kondigt de komst van twee Buizerds aan, die nu uit het bosje omhoog 
schroeven. ‘s Zomers moeten ze daar broeden. 
Heel ver weg op de heide hoor ik een Boomleeuwerik zingen. 
 Door al dit speuren vergeet ik bijna de voorgenomen pastelprent te maken. Zonder jas zit ik in 
het veld. Het wordt een bloeiende wilg. 
 Als ik in het lage licht daarna nog even de Boerweg op fiets, word ik verrast door luid geblaat 
van een hele schaapskudde met lammetjes. Niet moeders mooisten, die pasgeboren schapen van dit ras 
van dikkoppen. Ze zijn grauw en niet zo mooi wit als echte paaslammetjes.  
Als noodonderkomen dient een enorme blauwwitte tent die achter de Berghoeve staat. Je kunt hier even 
verderop aan de bosrand naar de vogels bij wat plasjes kijken, zonder zelf gezien te worden. Maar het is  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
er vandaag in het veen heel stil. Ik hoor alleen een Kievit roepen. Achter mij lacht een Groene specht in 
het bos en massaal begint er een troep Sijsjes te zingen in de Lariksen. 
 Ik loop een eindje het veen in. Een verrassing is het als ik merk dat er al veel jonge spinnetjes 
“op reis” zijn. In het tegenlicht vallen hun eindeloos lange zilveren spindraden op, die en over de biezen 
zijn gespannen tijdens hun “vliegen” op de wind. Tegen de lage zon in zie ik tientallen kleine insectjes 
vliegen. Spinnenvoer genoeg dus. 
 Een tijdlang tuur ik gespannen naar een grote roofvogel die uit het bos aan komt vliegen. Hij 
schroeft steeds hoger boven me, in grote kringen. De onderkant is spierwit! Alleen de uiterste vleugel-
toppen en achterranden zijn zwart. Een Slangenarend! is mijn eerste reactie. Maar kan dat? 
Het zal wel weer zo’n witte Buizerd zijn. 
Maar waren er het vorig jaar geen Slangenarenden op de Veluwe? Ja toch? 
Even snel als hij verscheen, verdwijnt de witte vogel weer in de verte. 

~~~~~ 
Vier dagen later, op 13 maart, ben ik er alweer. Nu natuurlijk geen witte roofvogel te zien, maar mooi is 
het wel! De zon tovert een fijn, wat nevelig licht over het veen en ik maak de pasteltekening, die ik al 

eerder van plan was te maken: het uit-
zicht van de westelijke bosrand naar de 
Tongerense heide toe. 
Vanaf mijn viskrukje zie ik hoe een 
Blauwe reiger iets onduidelijks, maar 
vrij groots, bij de plasjes vangt. Mol? 
Kikker?   
Bijzondere waarnemingen vanuit deze 
plek waren ook de baltsgeluiden van 
een paar Raven in het bos achter mij. 
Ze lieten zich niet zien. 
Natuurlijk zwierf ik ook deze dag nog 
verder door het gebied rond. Er zijn 
Witte kwikstaartjes actief en veel 
Houtduiven en Kauwtjes (± zestig) 
pikken allerlei lekkers uit een bemeste 
akker. Zij liever dan ik: wat een stank 
heerst hier! 
Kneutjes knutteren rond in het veld, 
troepjes vinken (op trek?) dalen neer uit 
hoge bomen in het gras. De Kramsvo-
gels zijn nog niet vertrokken naar hun 
zomerverblijven en zingen genoeglijk 
samen in een hoge populier.  

De snel langer wordende schaduwen waarschuwen mij dat ik nu in een noodgang naar huis moet fietsen! 
~~~~~~ 

 Weer gaan er weken voorbij. Op 1 april is het weer zulk mooi weer dat het er echt nog eens van 
moet komen, wil ik de belofte aan mezelf, geregeld het Wisselse Veen te bezoeken, waar maken. 
Dus ik laad weer tekenspullen, notitieboekje, mondkost en een kijker in de fietstassen en trap manmoe-
dig het vervelende tunneltje onder de S9 door. 
 Ik word beloond met het stralend geel van een paar pollen Dotters bij het Hazenwegje en ook 
veel verderop, in een ruig stuk biezenland zie ik een drietal Dotterbloemplanten staan. Wat went een 
mens gauw aan armoede! Een twintig jaar geleden waren Dotterbloemen nog algemeen hier! 
De Pinksterbloemen beginnen te bloeien in het open weiland bij de Tongerense beek. Als ze volop 
bloeien zullen de Oranjetipjes weer komen. Hun bescheiden gekleurde vrouwtjes volgen en zetten hun 
oranje eitjes af onder de vruchtbeginsels van de bloemtrosjes. Hun rupsjes eten de nog groene vruchten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een enkele Paardenbloem bloeit in de berm en een pol Kleine veldkers vormt een wittig matje. Er zit 
zowaar een klein wild bijtje op de nietige bloempjes! 
 

 
De Kleine watereppe is tot boven het water omhooggekomen. 
Er naar kijkend in het smalle beekje langs het Land van Jonker 
zie ik druk rondroeiende Beeklopertjes. Deze dikke oppervlak-
tewants was ook in december nog actief! Nu jagen ze elkaar na 
(of weg?).  
Bij het bruggetje zie je altijd stekeltjes wegschieten. Leuk, hier 
in het heldere water te kijken! 

Ik hoop op de jodelende roep van een Wulp, maar hoor alleen een Scholekster. Verderop het la-
waai van een trekker die een geploegde akker bemest. Later zie ik daar ongeveer vijftig kraaien, twintig 
Kauwtjes en een tiental Houtduiven in rondstappen. 

De Gagelstruikjes bloeien gelig. Ik ben benieuwd welke verrassing ons weer wacht op het al 
eerder afgeplagde stuk land achter het Land van Jonker. Zou de Gagel zich er gaan vestigen. Komen 
Kleine zonnedauw, Schildereprijs en Montia weer zo massaal terug als in 1996? En de Watermunt?  
Zullen er nog bramen opslaan langs 
de bermen, na de bestrijding hiervan 
door de gemeente? Zal de Struikhei-
de zich uitbreiden? Hoe zal dit veen 
reageren op het recente waterinfiltra-
tieplan van het Waterschap? 
Veel vragen dus, tijdens deze mooie 
dag in het Wisselse Veen. 
Ook nu kom ik weer met een kleuri-
ge prent thuis. Wat is de kleur van 
oud riet in het late licht mooi! Zou 
de Dagpauwoog, die me telkens be-
zocht, er ook naar gekeken hebben?  
Een paartje prachtige Mandarijneenden is mijn laatste ontmoeting op deze stralende lentedag. 

Els Koopmans-Grommé,  
7 april 1997. 

 
 
 
 
 
 

Driedoornig stekelbaarsje 

 
 


	37 Inhoud
	37 Voorwoord
	37 Stuurpraat
	37 Bladvulling
	37 Brandnetelrupsen
	37 colab
	37 colvb
	37 Emsterbeken
	37 FlevoFlora
	37 Geologie1
	37 Kinderen
	37 Lauwersmeer
	37 Luister
	37 Milieuzorg
	37 Overgenomen
	37 Progr-werkgr1
	37 PS Waarnemingen
	37 Ravenswaarden
	37 Slobeend
	37 Veenmol
	37 Vingerhoedje 1
	37 Vingerhoedje 2
	37 Vroege vogelexcursie
	37 Waarnemingen
	37 Wisselse veen zoals ik het beleef deel iv



