
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNI - JULI - AUGUSTUS 1998 
INHOUD: 
1.   Inhoud Redactie 
2.   Voorwoord en Stuurpraat Redactie/Bestuur 
3.   Programma Bestuur/Redactie 
5.Werkgroepen Werkgroepen 
7.   “Nachtvlinders in ‘t zonnetje” Els Koopmans-Grommé  
8.   Notulen jaarvergadering Micky Haselhoff-Marsman 

 11. Vlindergeluiden Redactie 
12.  Een leek tussen de vogelaars Henk Stuve 
13.  Excursieverslag Vogelwerkgroep Cintia Wedemeijer 
14.  Excursieverslag Motketel Niersen Els Koopmans-Grommé  
17.  Excursieverslag Vlinderwerkgroep/Wisselse Veen Micky Haselhoff-Marsman  
18.  “Vlinders van de Veluwe” - verslag Micky Haselhoff-Marsman  
20.  Excursieverslag Heimanshof Oeti Slot 
21.  “Andere kijk op knotten” Peter Bohlmeijer 

  Interieur (gedichtje) Toon Hermans 
22.  Maria Sybilla Merian Egbert de Boer 
23.  Injectienaald Aart Smit 
24.  De eerste en de laatste Els Koopmans-Grommé    
26.  Wetenswaardigheden voor de jeugd Oeti Slot 
28.  In mijn tuin gezien Diversen 
30.  Een dikke slak op het pad Els Koopmans-Grommé  
31.  Waargenomen Agnès Herweijer-Smit  

 
Wij heten van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging: 

de Heer E.J.H. de Boer, 
Gatherweg 8, 

 8171 LC  Vaassen. 
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VOORWOORD 
 Bij het uitzoeken en rangschikken van de kopij voor deze Natuurklanken viel ons op hoe veel er 
in de natuur veranderd is in twee luttele lentemaanden. De eerste excursieverslagen voeren terug naar 
stijf in de knop gesloten beukenblaadjes en Weidegeelster in zompige zwarte grond, en nu is alles groen, 
groen, groen, en heel hoog opgeschoten. Heerlijk!  
De Bonte vliegenvangers, die zoals we van verschillende kanten hoorden, dit jaar wel heel lang hebben 
moeten zingen voordat hun overvliegende dames er acht op sloegen, hebben nu waarschijnlijk toch al-
lemaal een vriendinnetje gevonden. In onze tuin is het opvallend stil rond hun behuizing. Stilte voor de 
storm, want hun kleintjes krijsen altijd harder dan enig ander vogeltje. 
 Een nieuwe beleving was de aanvoer van kopij voor dit nummer. Mondjesmaat, zowaar! 
Maar wel heel leuke dingen. En wij vonden het een goede gelegenheid om de beschikbare ruimte te vul-
len met de notulen van de afgelopen jaarvergadering, nu die nog een beetje vers in het geheugen ligt. Als 
er mensen zijn die ergens op in willen springen, hoeven ze geen jaar te wachten. Alle reacties zijn wel-
kom. 

Maar vermoedelijk staan er op het ogenblik meer hoofden naar vakantie(voorbereidingen) dan 
naar een jaarvergadering. We hopen dat we te zijner tijd een heleboel verslagen krijgen, en misschien 
kunnen we dit jaar de speciale vakantieverslagen-editie van Natuurklanken weer in ere herstellen. We 
hopen op Uw medewerking. 

In elk geval wensen we iedereen een goede, fijne tijd toe, en vooral: kom behouden weer terug. 
 

Redactie. 
  



 

Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
AU. 
Een plant waar we allemaal wel eens mee in aanraking gekomen zijn is de brandnetel 
.Dat is geen prettig gevoel. Misschien denk je dan, waar is die plant nu goed voor?  
Maar er zijn vlinders zoals de Dagpauwoog en de Kleine vos, die zich zonder brandne-
tel niet kunnen voortplanten. Zij leggen hun eitjes op de Grote brandnetel. De rupsen 
die uit de eitjes komen doen zich tegoed aan het blad van de plant. Zij hebben een 
speciale voorkeur voor een bepaalde plant. Zulke planten noemen we waardplanten. 
Ontbreekt de waardplant, dan houdt de vlindersoort op te bestaan. 
Zo’n proces van eitje - rups - pop - vlinder is heel bijzonder om te zien. Thuis is dit heel 
gemakkelijk waar te nemen. Speur maar eens naar eitjes (of rupsen) op de brandnetel. 
(Handschoenen aan). Pluk de plant compleet met eitjes of vang de rupsen op in een 
bakje. Doe ze thuis in een bak met een flinke voorraad brandnetels. Als de rupsen uit 
de eitjes komen, eten ze in een razend tempo van het blad. Je kunt ze echt horen eten 
.Zorg steeds voor nieuwe aanvoer van brandnetels. Let er op dat deze niet langs de 
kant van de weg staan. Ze kunnen door uitlaatgassen van auto’s vervuild zijn.  
Als de rupsen (na zich eerst vier of vijf keer te hebben verveld) ongeveer vijf centimeter 
lang zijn, zoeken ze een plekje om zich te verpoppen. Zij hechten zich ergens aan vast 
en na ongeveer vierentwintig uur is de rups veranderd in een pop. Als na een tijdje de 
poppen doorzichtig worden, zal er binnen niet te lange tijd een vlinder uit de cocon 
kruipen.  
Overtollig vocht wordt afgevoerd en als rode vlekken op de bodem van je bak zicht-
baar. De vleugels worden opgepompt. Is de vlinder klaar voor de vlucht, dan geef je 
hem de vrijheid.  
De vlinders vliegen alleen als de zon schijnt.  De temperatuur van het lichaam is af-
hankelijk van de temperatuur van de omgeving. Pas bij ±20ºC kunnen vlinders vliegen. 
Op koude dagen verschuilen zij zich in de luwte van struiken.  
Sommige vlinders zoals de Dagpauwoog en de Kleine vos overleven de winter koud en 
stijf als vlinder. Zij verstoppen zich in holle bomen of schuren. De afgelopen winter had 
een Dagpauwoog een plekje gezocht op de binnenkant van mijn schuurdeur. Omdat 
de schuurdeur nogal eens gebruikt werd, zwaaide de vlinder iedere keer vrolijk mee. 
Wekenlang bleef hij zitten, tot hij op een warme dag eindelijk een betere plek kon vin-
den. De meeste vlinders overwinteren als rups, anderen weer als pop. Ook zijn er die 
naar zuidelijke streken trekken. 

Waarom prikt die brandnetel zo gemeen? Bekijk de stengel maar eens met een 
loep. Je ziet dan allemaal haartjes. Onderaan dat haartje zit een zakje met gif. Als je 
nu de haartjes aanraakt, wordt dat zakje met gif via het holle haartje in je huid gespo-
ten. Er is trouwens een handig middel om de pijn te verzachten. Bijna altijd zal er in de 
buurt van de brandnetel ook een weegbree staan. De bladeren vormen een rozet en 
liggen plat op de grond. De bloemen staan op een lange steel en bloeien in ringetjes 
van beneden naar boven. Als je goed kijkt zie je stamper en meeldraden ver buiten het 
bloemetje steken. De weegbree is namelijk een windbloeier, dat betekent dat het 
stuifmeel door de wind verspreid wordt. Pluk een paar blaadjes van die weegbree en 
wrijf daarmee stevig over de pijnlijke plek. Je zult merken, het helpt echt. Pijn en jeuk 
verdwijnen als sneeuw voor de zon. De zaden van de weegbree zitten aan lange aren. 
Sommige vogels zijn dol op die zaden.  
Zo zie je maar weer, alles in de natuur heeft zijn plaats. 

O.Slot 
 



23 mei naar de Heemtuin in 
Vierhouten 
Zeven deelnemers meldden zich voor deze excursie, waarvan Henk Menke de leiding had. 
Vlak naast de Paasheuvel (waar vroeger de AJCers bijeen kwamen) ligt de Heemtuin “De Heimanshof”.  
De Paasheuvel is ontstaan door de uitgegraven vijvers in de Heemtuin. Vanaf de jaren zeventig zorgt een 
werkgroep van oud-AJCers voor het onderhoud van de tuin. Omdat deze werkgroep voornamelijk uit 
natuurmensen bestond, trok men Henk Menke als de plantenkenner aan. Inmiddels is het aantal soorten 
planten opgelopen van twee- tot driehonderd. 
Vlak bij de ingang bloeit uitbundig het Roze winterpostelein, dat daar ook wel het “Socialisten-
kruid”genoemd wordt. 
In deze tuin probeert men verschillende biotopen te realiseren. Daar zijn  onder anderen een dennenbos-
je, heideveldje, kkertje, weiland en bosrand. Ook een ven en een leemkuil, waar Henk ons vol trots het 
Berg- en Fraaihertshooi, de Knollathyrus, Blauwe rapunzel en Hokjespeul toonde. 

 Berghertshooi                         Fraai    hertshooi                       
Hokjespeul 
 

Het akkertje levert nog wat problemen op. Om Rogge, Klaprozen en Korenbloemen tegelijk te 
laten bloeien moet men op zijn minst een landbouwer zijn. 

We zien een Adelaarsvaren die boven de grond zijn naam (groot en fors) geen eer aan doet, maar 
ondergronds het teken van zijn naam op de wortelstok draagt. 
Een verdwaalde Blauw-spar voelt zich duidelijk niet thuis tussen de Fijnsparren, Lariksen en Wey-
mouthdennen (vijf naalden bij elkaar) in het dennenbosje. 
In de vijvers bloeien volop waterviolieren. Omdat er toch uitgedund moet worden gingen verschillende 
deelnemers aan de excursie met een stek naar huis. 
Voor hen die herinneringen hebben aan modderige paden en glibberige bruggen. Er ligt houthaksel op de 
paden en de bruggen hebben een gritlaag. 
Het is er heerlijk toeven in de Heimanshof. 

Oeti Slot 



VOGELWERKGROEPEXCURSIE IJSSELSTREEK 
OP ZONDAG 22 MAART 1998 
We gaan op excursie naar verschillende gebieden in de IJsselstreek. We beginnen bij het Veen en de 
Wiessenbergse kolk. Het voorjaar is zichtbaar. De vogels zien er weer mooi uit met hun versierders-
kleed. In de bosstreek waar we doorheen lopen is het alweer een kakofonie van allerlei vogelgeluiden,  
inclusief van de vogels die hun tocht uit hun winterverblijf hierheen weer overleefd heeft.  
De Wintertalingen voelen zich echt thuis in de met riet begroeide kolkjes langs de IJssel waarin ze heer-
lijk kunnen wegduiken. Het zijn toch behoorlijke schuwe eendjes.  
Van de Wiessenbergse kolk zijn we gelopen naar de Hezenberg. De Hezenberg ligt ruim één kilometer 
ten zuidoosten van Hattem. Hij bestaat uit uiterwaardgraslanden en een bebost rivierduin langs de Gel-
derse IJssel. Er staan hier bijzondere mooie soorten wilgenknotbomen met goudkleurige takken. De 
knotbomen zijn zeer oud en in een ervan huist een Steenuilenpaar.  
Er komen in dit gebied zeldzame planten voor zoals het Slangelook. Deze planten hebben we gezien en 
er ook aan geroken: een zeer sterke uienlucht.  

Verder hebben we de Kramsvogels al horen zingen. Deze vogels trekken nog naar Scandinavië.  
In de buurt van de oude bomen zijn twee Eekhoorntjes achter elkaar aan het jagen; het mannetje achter 
het vrouwtje aan. Ook hebben we reeën gezien, met hun witte spiegels. Deze behoren tot de vaste bewo-
ners van dit gebied.  
Er staan hier prachtige oude Lindebomen. De laaggelegen graslanden zijn omzoomd door knotbomen en 
de hoger gelegen percelen door Meidoornhagen. Er is hier nog een rivierduin met o.a. Zomereik en Ade-
laarsvaren.  
Op het terrein staat een grote schuur. We ontdekken dat de houten wanden vol putjes zitten. Eerst den-
ken we aan een soort houtworm, maar dichterbij gekomen blijken het gaatjes te zijn van een hagelge-
weer. Oefenen hier de jagers? 

De Hezenberg is niet toegankelijk voor publiek.  
Van de Hezenberg zijn we naar het Kloosterbos gereden. We hebben hier een rondje gelopen. 

Rudi vertelt dat hier vroeger een klooster heeft gestaan en dat dit landgoed eigendom is geweest van een 
klooster. Enkele rivierdijken die deze kloostergemeenschap hebben aangelegd zijn nog zichtbaar. Dit is 
ook het gebied waar de werkgroepen van de KNNV allerlei inventarisaties gaan doen.  

Daarna zijn we naar de uiterwaarden Vorchten gereden. We hebben hier nog de Weidegeelster 
gezien en uiteraard ook nog vogels. 

De weidevogels gaan in het IJsselgebied sterk achteruit, gedurende de hele rit hebben we maar 
twee Grutto's gezien. 

Cintia Wedemeijer. 

(En dan te bedenken dat naar verluidt  negentig procent van alle Grutto’s in Holland leeft! Red). 

OVERZICHT WAARGENOMEN VOGELSOORTEN BIJ DEZE EXCURSIE: 
N.B.  :   V + Wk. staat voor Wiessenbergse kolk;   H. voor Hezenberg 101;   K. voor Kloosterbos en U.V. voor 

Uiterwaarden Vorchten. 
VOGELSOORT V+Wk. H. K. U.V. VOGELSOORT V+Wk. H. K. U.V. 
Fuut 2  2  Buizerd  1 2  
Aalscholver x  x x Torenvalk    1 
Blauwe reiger x x x x Fazant  1 1  
Wilde eend x x x x Waterhoen  2   
Wintertaling 5    Meerkoet x x x x 
Smient  45 12  Scholekster x x x 65 
Slobeend 2    Kievit x x x x 
Kuifeend 2    Wulp    15 
Mandarijneend 2    Tureluur 2    
Bergeend 2  2  Grote mantelmeeuw 2    
Grauwe gans    2 Zilvermeeuw 2    
Nijlgans  2   Kokmeeuw x   x 
Knobbelzwaan 2  2  Holenduif x x x x 
          
VOGELSOORT V+Wk. H. K. U.V. VOGELSOORT V+Wk. H. K. U.V. 
Houtduif x x x x Koolmees x x x  



Groene specht   1(?)  Pimpelmees x x x  
Grote bonte specht x x x   Zwarte mees   1  
Kleine bonte specht 1 1 2(3)  Glanskopmees 2 1 1  
Zwarte specht 1  2  Boomklever x  x   
Graspieper x    Boomkruiper x x x  
Witte kwikstaart x x x  Rietgors x  x  
Grutto   2  Groenling x    
Grote gele kwikstaart 1    Sijs x x x  
Winterkoning x x x  Kneu x    
Heggemus x x x  Vink x x x  
Grote lijster 2 1 1  Keep  x  x 
Kramsvogel  x   Huismus x     
Zanglijster x x x  Spreeuw x x x x 
Koperwiek x x x  Zwarte kraai x x x x 
Merel x x x  Kauw x x x x 
Roodborst x x x  Ekster x x x x 
Tjiftjaf x x x  Vlaamse gaai x x x  
Goudhaantje   1       
          
Aardhommel x         
Eekhoorn  3        
Weidegeelster    x      
 

 

 
 
 
 
 
 



IN MIJN TUIN GEZIEN 
Opgehelderd. 
Als tuinbezitter sta je soms voor raadsels.  
Neem nou onze Tuinbonen. Al jaren poot ik ze in onze moestuin, met flink wat Dille ertussen. Het resultaat 
is altijd een rijke oogst en vrijwel geen luis. Maar vorig jaar was er iets eigenaardigs met de bladeren van 
de jonge planten. Het leek er het meest op dat iemand met een kartelschaar alle randen had geknipt. “Dat 
moet een of ander beest zijn”, zei Henk. Maar hoe we ook zochten en zelfs op allerlei tijdstippen van de 
dag “het beest” probeerden te verrassen, er was geen teken van leven te zien. We gaven het op en ik be-
dacht een verklaring:  we hadden vast een heel bijzonder Tuinbonenras.  
Overigens was de oogst zoals altijd: prima! 
Dit jaar gebeurde hetzelfde: gekartelde bladranden. Opnieuw bestudeerden we de planten en nu met resul-
taat. Helemaal binnenin de bladknoppen verstopt zaten kleine gestreepte kevertjes. Ze lieten zich lastig 
vangen, maar het lukte ons een exemplaar te vervoeren naar de insectengids. Daar was hij gauw gevonden. 
Het bleek de bladrandkever te zijn, die vooral op Vlinderbloemigen voorkomt. Hoewel onze Tuinbonen er 
zo te zien weinig schade van ondervinden, zal ik ze toch volgend jaar een ander plekje geven. Want de ke-
ver overwintert in de grond en zijn larven vreten in de wortelknollen. 
Vers 2:  Watervlooien. 
 Het paadje naar de moestuin voert langs de vijver en die bood dit voorjaar geen heldere kijk op het 
waterleven. Voor het eerst sinds jaren. De waterlelie lag er treurig bij en een bodemmonster liet slechts 
enkele slakken zien in plaats van het gekrioel van allerlei waterdiertjes. 
Bijvullen met vers bronwater leverde niets op. “Zuurstofgebrek”, dacht Henk. “Misschien een pompje er 
in?”  
 Toen kwam Els langs om onbekende paddestoelen te bekijken in onze tuin. Ik liet haar de troebele 
vijver zien. “Bij Slijkhuis kocht iemand watervlooien voor zijn vijver. Ze eten algen. Je kunt het proberen.” 
Wegfietsend riep ze: “Kom maar wat bij me halen. Ik heb er zat.” 
 De volgende dag dumpte ik een flinke hoeveelheid watervlooien in de ondoorzichtige soep. Het re-
sultaat was niet te geloven. Een dag later konden we de bodem weer zien.  
Voor alle zekerheid werd de procedure herhaald. De vijver blijft helder, de planten zijn opgefleurd. Net als 
wij, nu we ontdekten dat onze eenzame salamander van vorig jaar een partner heeft. 
Als ze maar niet alle watervlooien opeten! 

Lenny Menke-Stelwagen.   
Eenstaartje  
In het najaar van 1997 ving ik een klein rupsje op, dat zich uit een prachtige Beuk liet zakken, een Een-
staartje. Ik vertelde er eerder over in dit blad. Het rupsje verpopte zich in een jampot. 

Bij inspectie van mijn potjes met verpopte rupsen, 4 mei j.l., vond ik een mooi, gaaf vlindertje, 
dat net uitgekomen moest zijn. Leuk dat ik zodoende zijn hele levensgeschiedenis heb kunnen volgen. 
Zijn portretje staat hiernaast. Het was een mannetje. 
Let op de karakteristieke vorm van de voorvleugels van dit Eenstaartje; het is een familiekenmerk. Zijn 
naam: Drepana cultraria. 

Het lukte twee foto’s van het kleine vlindertje te maken. Bij de derde vloog hij de wijde wereld 
 

Vers 2:  Over rupsjes en wespjes. 
Voor ze in bloei komen worden de Damastbloemen in onze tuin altijd aangetast door kleine 

rupsjes, die de blaadjes bij elkaar spinnen tot een rommelig geheel. Door zo’n kluwentje blaadjes in een 
jampotje te bewaren, afgesloten met een gaasje, lukte het enkele motjes uit te kweken.  

Tot mijn verrassing verschenen er enkele dagen later sluipwespjes (zwart met rossige pootjes) 
in het potje. Er bleken meer sluipwespjes uit de popjes gekomen te zijn dan vlindertjes! 

De Damastbloemen overleven de aantasting altijd zeer goed en bloeien rijk en geurend, ten 
voordele van Groot- en Klein geaderd witje in mei en juni. 

Wie weet namen? 
Els Koopmans-Grommé,  

25/05 1998.  
In mijn tuin . . . niet gezien, maar losgelaten. 

Op 18 april j.l. zag het er eindelijk naar uit dat het warme weer inzette. Dus terras(pot)planten 
eindelijk naar buiten. Lekkere opruiming is dat elk jaar weer! 

 



In de ontstane zeeën van ruimte was het niet moeilijk de veroorzaker te vinden van het driftig gezoem en 
het tikkend gebots tegen de ruiten van de serre. En ook niet echt moeilijk was het, het dier dat hier achter 
stak op naam te brengen: deze luidde Protichneumon pisorius. 

Het was een wondermooi schepseltje: lakzwart borststuk met als versiering één enkele knàlgele 
stip, direct gevolgd door de beroemde wespentaille, en een diepbruin achtereind. Als het dier niet vloog, 
bewoog het zich voort op fraai gevormde oranje pootjes. En de antennes, die er uitzagen of ze van héél 
kleine zwarte kraaltjes geregen waren, hadden een eveneens knàlgeel middenstuk. 

Mijn insectenboekje leerde dat hij hoorde tot het endoparasitaire soort, en dat dit betekent dat 
het eitje waar hij uit gekomen was, gelegd was in een rups, en dat hij, deze wesp, dáár pas weer uitge-
komen was, nadat de rups zich verpopt had. 

Bij zulke vermeldingen moet je vooral klinisch blijven denken, met een open oog voor de weten-
schappelijke waarde van het gegeven. Maak nooit de fout je te verplaatsen in het blije kleine rupsje dat 
z’n lijfje bol smikkelt tot het spant, in zalige onwetendheid van het feit dat hij eigenlijk voor een Pro-
tichneumon pisorius loopt te eten, omdat hij toevallig een Dennenpijlstaartrups is.  

Als na - voor rupsjes héél lang - keihard ploeteren het moeizame proces van de verpopping aan-
breekt, zit zijn kleine koppie nog boordevol idealen. En dan . . . . .  

Doek! 
Ik concentreerde me dus op de fraaie lijnen, de voortreffelijke kleurstelling, het raffininement 

van de finesses en de absolute perfectie van deze  P. pisorius. En m’n bewondering groeide en gloeide. 
En toch, toen ik uitgeäpprecieerd was en de kleine in vrijheid gelaten schoonheid naoogde, ter-

wijl zijn sierlijk lijfje hoog omhoog regelrecht richting dennen koerste,  toen  bleek ik toch stilletjes te 
denken:  

“Als dat loeder hier niet geweest was, had ik een Dennenpijlstaart in de serre gehad!” 

Vers 2: Paddestoelen. 
Op 8 mei j.l. kwam Joop terug van een ommetje met de hond en liet me een witte bal zien, die 

hij  in het bos gevonden had. “Losgeschopt op dat houtschilferpad, waar ook altijd die Konijnenoortjes 
groeien,” zei hij. “Je kent toch dat oude liedje? In de mei, in de mei, leggen alle duiveltjes een ei”.  

De witte bal was het voorstadium van een Grote stinkzwam, maar het losschoppen had het ding 
blijkbaar onherstelbare schade toegebracht, zodat het nooit een echte stinkzwam werd. Hij verschrom-
pelde snel, ondanks koel, vochtig mos en een diepe schaduwplek, waarmee ik hem nog probeerde te 
redden. Het was dan ook erg warm, die week.  
 Overigens, dit duivelsei was niet de enige zwam die zich buiten het gangbare seizoen vertoonde: 
tien dagen later vond ik onder een heel dichte begroeiing van Maagdenpalm drie Gekraagde aardsterren. 
Ze waren nog helemaal mals, dus geen mummies van vorige herfst. 
 Overigens, mocht iemand zich afvragen waar Konijnenoortjes groeien, laat die er dan geen zoek-
tocht aan besteden, want Joop bedoelde Hazenpootjes. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



 

INJECTIENAALD 
Op 20 juni maakte ik de vlooientocht. In de meeste nestkasten lag de achtergebleven stoffering. 

Oude nesten met soms dode jongen, schiere eieren en een gewriemel van allerlei klein spul. Omdat ik dit 
ter plekke uit elkaar moest trekken, sprongen de vogelvlooien lustig in het rond en op mijn lijf. Nu ik dit 
opschrijf voel ik weer jeuken! Gelukkig leven deze springertjes niet van mensenbloed, zodat ze na ver-
loop van tijd weer verdwenen. 
Opeens werd mijn aandacht getrokken door een grote sluipwesp die belangstelling had voor een oude 
omgevallen boom, die volgens de nieuwe inzichten in het bos thuishoort. Talrijke gaten in de stervende 
stronk, als was het een oude kaas, bewezen dat er knagend gedierte in huisde. 
De wesp had een lengte van een centimeter of zeven, waarvan de helft zeker werd ingenomen door de 
legboor. Toen ze op de boomstam plaatsnam begon ze heen en weer te lopen, en trommelde onderwijl 
met haar rode poten op het hout. Waarschijnlijk door de trillingen van een knagende houtlarve binnenin 
de stam, nam ze ineens een “hoge” houding aan. De legboor werd gekromd en op het hout gezet. Door er 
een constante druk op uit te oefenen verdween langzaam maar zeker deze injectienaald in de stam. 
 Het hele gebeuren nam twintig minuten in beslag. Onzichtbaar voor de toeschouwer werd een 
flexibel ei door deze ragfijne naald geperst, met als eindbestemming de knagende houtlarve. Een fatale 
enkele reis, omdat dit opgeplakte ei een houtwesplarve oplevert, die als opgedrongen mee-eter knaag-
mans zal slachtofferen. 
 Het was me een raadsel waar de wesp de kracht vandaan haalde haar fragiel ogende legboor door 
het hout te drukken. Als ik het later met een naald probeer lukt het van geen kant. 
 Het eten en gegeten worden in deze macrowereld is schering en inslag en gebeurt natuurlijk veel 
meer dan we ooit zullen zien. Slechts als het geluk een helpende hand toesteekt, kun je er soms oogge-
tuige van zijn. 

Aart Smit. 



EEN ANDERE KIJK OP HET KNOTTEN VAN WILGEN 

Wat is er eigenlijk zo aantrekkelijk aan Knotwilgen? 
Op de eerste plaats staat het aardig in het landschap, een nostalgisch verlangen naar de beheersvormen 
van vroeger dagen. Belangrijker is dat de Knotwilg een biotoop op zich zelf is. Het geeft bescherming 
aan vele dieren. Vogels vinden er broedgelegenheid. Allerlei insecten hebben er een rustplaats, kunnen 
er foerageren en eitjes afzetten. Veel hogere planten groeien in de pruik. Er is zelfs een slak (Clausilia 
dubia) die zijn naam aan de Knotwilg te danken heeft! 
Maar ook de bescherming die de boom geeft tegen het felle zomerzonlicht, slagregens enz. is voor wat 
onder de knotwilg leeft en groeit, belangijk. 
En dan komen er op een dag de boomverzorgers of de vrijwilligers die met zagen de takken te lijf gaan. 
De ene na de andere Knotwilg wordt van zijn takken ontdaan en binnen de kortste keer staan daar die 
kale stammen met die blinkende witte schijven aan de bovenkant. 

Weg biotoop. De eend of uil is zijn broedplaats kwijt, het knotwilgslakje weet niet waar ze naar 
toe moet, insecteneitjes die op de takken waren afgezet, worden naar elders afgevoerd. 
In feite worden al die planten en beesten die plezier beleven aan de Knotwilg, in één klap van hun leef-
milieu beroofd. Ze kunnen nergens naar toe. Want al die bomen langs de weg of dijk zijn in één keer 
“behandeld.” En tegen de tijd dat zich dat allemaal hersteld heeft, als dat al lukt, dan zijn de vier jaar om 
en dan zet de vrijwilliger de zaag weer in de takken. 

We spreken over “landschapsbeheer”, maar vergeten we misschien dat ook wat er leeft en groeit 
in dat landschap “beheerd” zou moeten worden? En is die pruik van de Knotwilg niet een landschap op 
zichzelf? 

Ik wil er daarom voor pleiten om het knotten van wilgen, maar ook het beheer van andere Knot-
bomen op een andere manier aan te pakken. Laten we de bomen om en om knotten. De helft nu bewer-
ken en de andere helft over twee jaar. We halveren daarmee de schade. Maar wat veel belangrijker is; de 
geknotte bomen kunnen vanuit de achterblijvers makkelijker worden gekoloniseerd. En voor de dieren 
die zich doodongelukkig voelen op die kale stomp, is bescherming nabij. We garanderen op deze wijze 
een zekere continuïteit van het toch wel bijzondere knotwilgmilieu. 
 Vanuit de bijenhouderij is over dit onderwerp contact geweest met de Gemeente Oss, en deze 
heeft op enkele plaatsen de wilgen om en om laten knotten. Een positieve ontwikkeling. 
 Ik zou ook de KNNV-ers die bij het knotten van wilgen betrokken zijn, deze aanpassing van het 
knotregime van harte willen aanbevelen.   

 F.Peter Bohlmeijer 
 (In Vinkeveen worden de wilgen ook om en om geknot. Red.) 



 
EEN LEEK tussen  DE VOGELAARS   

 (verslag van een K.N.N.V.reis naar Mallorca 15-29 april j.l.) 
 

Op een miezerige regendag kreeg ik Natura in handen, met daarin de  
geplande reizen voor 1998. Er was een vijftiendaagse reis naar Mal-
lorca bij. Mallorca een visioen van een zonovergoten eiland, 
stranden en heel veel vogels. Ik boekte meteen, hoewel mijn vo-
gelkennis zich beperkte tot mus, mees, Turkse tortel en Vlaamse 
gaai. 
 

Het reisgezelschap bleek bij vertrek van Schiphol te bestaan uit vogels van diverse pluimage. De 
helft mannetjes en de andere helft vrouwtjes. De mannetjes droegen iets fellere kleuren dan de 
vrouwtjes. Naarmate de excursie vorderde werd licht “baltsgedrag” waargenomen. 

Fanate vogelaars lopen honderd meter en staan dan twintig minuten stil om een vogel te bestu-
deren, te determineren. Dan komen er geluidsdiscussies, het raadplegen van de meegebrachte vogel-
boeken om uiteindelijk de vogel te noteren in het dagregister. 
De meegebrachte kijkers varieerden van kijkertjes van honderd tot kijkers van vijfentwintighonderd 
gulden. Er waren zelfs kijkers met drie uitklapbare poten. Die poten moet je dan wel de hele weg mee-
sjouwen! 

De eerste dag zouden we een Monniksgier zien. Dit beperkte zich echter tot een “w-o-z-g-h”. 
Waarneming op zeer grote hoogte. 
Ook de Eleonoravalk ( mijn lievelingsvogel) kwam bij Cap Formentor niet tevoorschijn. 

Een Eldorado voor vogelaars is het Nationale Park S’ Albufera. De aantallen vogels in dit gebied 
bracht velen in opperste verrukking.  

Hier ging ik een stukje mijn eigen weg en kwam terecht in een veldje met wel honderd paarse 
moerasorchideeën. Allemaal in volle bloei. Foto’s kunnen bezichtigd worden op de jaarlijkse vakantie-
dia-avond. 

Er werden kustwandelingen gemaakt en kloven doortrokken. Herinneringen aan de Samariakloof 
op Kreta welden naar boven. Adembenemend! 
We trokken van het ene gebied naar het andere met twee busjes en een personenauto. Grote luxe! 
De verscheidenheid aan landschappen, kusten, bergmassieven was fenominaal. Altijd weer onverwacht 
en boeiend.  

De volgende plekken maakten op mij de meeste indruk. 
Porto Colom met zijn maquisvegetatie. 
De ruige kust ten noordoosten van Arta. 
Het Teatro romano in Alcudia. Alle zitplaatsen zijn in de rotsen uitgehakt. 
Petra met haar fraaie kerk. 
Het klooster Lluc met de zwarte Madonna. 
Soller met het binnenmeer de Cuber. 
De Calabrakloof met een schitterdende diepblauwe zee bij de uitmonding. 
De markt in Pollenca, met daarachter El Calvario - driehonderdvijfenzestig tre-
den tot    de  top. Een schitterend  uitzicht over de baai. 
De adembenemende bergrit vanaf het klooster Lluc. 

Vlak bij ons apartement kregen we 's avonds gezelschap van een Dwergooruil. Het karakteris-
tieke misthoorngeluid van deze vogel wiegde ons in slaap. 
 Voor de vogelaars onder de lezers een bloemlezing uit het dagregister. Moge het water hun in de 
mond lopen!  

Familie Kwak (vier jongen) Vorkstaartplevier Rotslijster ( blauw en rood ) 
Ralreiger Grauwe vliegenvanger Blonde Tapuit. 
Purperkoet (Witgat ) Bijeneter Tekla leeuwerik 
Steltkluten Hop Witwangstern 
Krooneenden Krombekstrandloper  
Griel Cettis zanger  



Dit alles gezien met een heerlijk zonnetje en maar een halve dag regen! 
                                                                                      Henk Stuve  



Maria Sibylla Merian 
"Het leven van de mens is als een bloem" 
Op het fijne blad van de Venkel kruipt een zoekende rups naar beneden. Die rups is groen met op elk 
segment rode en zwarte stipjes. Vlak erboven hangt een pop aan één van de schermstralen van de bloem. 
Rechts op het bovenste blad van de stengel zit een vlinder precies op de bladschede, net onder de onderste 
straalschermen van de bloem. Met zijn geel en zwart geblokte tekening, en vooral door de in een spitse 
staart-achtige punt uitlopende ondervleugel is deze vlinder direct te herkennen als een Koninginnepage. 
Dit is niet de beschrijving van een kruidentuintje met vlinders, maar van een tekening van Maria Sibylla 
Merian. We zagen deze tekening op een tentoonstelling gewijd aan deze kunstenares in het Teylers 
Museum in Haarlem.     
"In augustus heb ik deze rupsensoort gevonden, die graag van de heilzame weegbree eet, wanneer er niets 
anders te eten valt, voeden zij zich ook met ridderspoor. Tegen eind augustus veranderden zij in bijna 
zwarte dadelpitten en bleven zo onbeweeglijk liggen tot in december, toen er bruine motten vogels 
uitgekomen zijn, die alleen 's nachts vliegen. Deze metamorfose heb ik op plaat 36 van het eerste 
Rupsenboek afgebeeld." 
Dit is Maria's eigen beschrijving bij de afbeelding van een Grote weegbree met op de bloeiaar een dikke 
rups, op een blad een pop, en onderaan een zittend uiltje. 
 Maria Sibylla Merian werd in 1647 in Frankfurt am Main geboren als dochter van een Zwitserse 
vader en een Nederlandse moeder. Schilderen leerde zij van haar stiefvader Jacob Marrel (oorspronkelijk 
een Utrechtenaar). Ook was ze erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van vlinders. Hierover was in die tijd 
nog maar weinig bekend. Al vanaf haar jeugd verzamelde ze rupsen en poppen, maakte er aantekeningen 
over, tekende ze. Thuis bewaarde ze rupsen en poppen met de planten waarop ze waren gevonden in potjes 
en als uit de poppen vlinders kwamen, werden ook die weer getekend. Haar aantekeningen (Studieboek) 
zijn bewaard, zodat we nu nog haar observaties aan insecten kunnen nagaan en de manier waarop veel van 
haar tekeningen tot stand zijn gekomen.   
 In 1658 trouwde Maria met Johan Graff; met hem verhuisde ze later naar Neurenberg. 
Mogelijk waren haar bloemenboeken bedoeld om als patronenboeken te dienen. Ze verschenen in 1675, 
1677 en 1680. Hierin staan zeer natuurgetrouw getekende en daarna door haarzelf of door haar dochters 
ingekleurde afbeeldingen van allerlei planten. 
 In 1679, 1683 en 1717 volgde haar Rupsenboek (Der Rupsen Begin, Voedzel en wonderbaare 
Verandering). Hierin staan steeds afbeeldingen met beschrijvingen van observaties. 
Zo staat in dat Rupsenboek een mooie afbeelding van een bloeiende perentak. Met daarbij de metamorfose 
van de Grote vos (rups, pop, een zittende en een vliegende vlinder) en vliegende spinselmot.  Uit de pop 
van de vos kruipen witte maden die zich verpoppen: de vroege stadia van Chalcidoidea (sluipwespen).  
  In 1685 komt Maria met haar beide dochters naar Nederland. Ze treedt dan toe tot een labadisten-
gemeente, en woont op Waltha state, bij Wieuwerd in Friesland. Hier zet ze haar onderzoek en het maken 
van tekeningen voort.   
 Vanaf 1691 woont ze in Amsterdam. Daarna komt er de periode waarom Maria Merian misschien 
wel het bekendst is. Het verblijf met haar dochter Dorothea in Suriname in de jaren 1699-1701. Ondanks 
het feit dat ze slecht tegen de daar heersende hitte kan, komt ze met een schat aan materiaal terug, zowel 
tekeningen, als geconserveerde dieren en planten. 
 De afbeeldingen van deze reis zijn samen gebracht in haar derde werk, de Metamorphosis 
Insectorum Surinamensium. Hierin staan zestig platen, in latere drukken nog aangevuld met twaalf platen 
met reptielen, amfibieën en buidelratten. De originelen bevinden zich momenteel voor een deel in het 
Archief van de Academie van Wetenschappen in St. Petersburg.  
Meestal staat er op de Surinaamse platen een plant afgebeeld met twee verschillende soorten rupsen met 
hun vlinders, daarnaast worden korte beschrijvingen van de insecten gegeven. 
Meestal staat er op de Surinaamse platen een plant afgebeeld met twee verschillende soorten rupsen met 
hun vlinders; daarnaast worden korte beschrijvingen van de insecten gegeven.  
Zo is er een prachtige, gekleurde plaat van de banaan. Onderaan de stengel de geopende bloem, daarboven 
een kam onrijpe bananen en daar weer boven een kam rijpe bananen. Op een rijpe banaan is een pop 
afgebeeld, op de bloem een rups en naast de afgebeelde plant vliegt een vlinder.  
 Op een afbeelding van de Maniok loopt op een bladsteel een rups, aan een andere bladsteel hangt 
een pop, op één van de handvormige bladeren zit een vlinder met ingeklapte vleugels (onderkant zichtbaar); 
naast de plant vliegt ook een vlinder (vleugels uitgespreid). Bovendien kruipt er een hagedis langs de 



stengel van de plant omhoog. 
Met haar afbeeldingen wil ze ons laten zien hoe de wereld in elkaar steekt. Maar ze hebben ook zeker 
kunstzinnige waarde. Dan staan ze in de traditie van de stillevens en de Vanitas- afbeeldingen. Zulke 
afbeeldingen confronteren de beschouwer met de vergankelijkheid van het leven. 
 Waar gewerkt wordt maakt men fouten. Zo komt het wel eens voor dat er op haar afbeeldingen 
rupsen en vlinders voorkomen van insecten die niet bij elkaar horen. Toch was de waardering voor haar 
werk zó groot, dat Linnaeus twee soorten vlinders haar naam meegaf: Phalaena merianella (1785) en 
Papilio sibilla (1767). Ook nu nog kun je haar afbeeldingen waarderen vanwege de zeer natuurgetrouwe 
weergave.  
 
MARIA SIBYLLA MERIAN 
kunstenares en natuuronderzoekster  
1647-1717 
Teylers Museum, Haarlem 
14 maart - 31 mei 1998 

Egbert de Boer 
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 Lente in de Motketel(een verslag) 

Het weerbericht was beslist niet gunstig te noemen voor de 8e april: buien met onweer. Toch 
hebben we met zes wandelaars het door Marianne voorbereide “rondje Motketel” bij Niersen gelopen. 
Het was droog en af en toe zelfs heerlijk zonnig. Omdat onze voorzitter haar pols had gebroken, hebben 
Dik en Els Koopmans de leiding van haar overgenomen. De Motketel met zijn vele sprengen en  spren-
genkoppen is altijd de moeite waard. 
Dik vertelde over de historie van dit, voor onze streek zo karakteristieke beektype en Els vroeg aandacht 
voor planten en paddestoelen.  
Zoals Marianne al eerder verteld had, stonden er bij de eerste sprengenkop vlak bij het bruggetje dat je 
van de Elburgerweg het terrein in brengt, Mijtertjes. Deze nietige paddestoeltjes met hun fraaie oranje 
“kopjes” groeien er in het water in de kwelstrook. Dat je niet zomaar een kwelstrook in kan stappen er-
voer één van de deelneemsters: haar laarzen maakten nog nèt geen water! Het betreden van deze zo 
kwetsbare biotoop straft zichzelf. Niet doen dus! 
Goudveil, de verspreidbladige soort, groeit er in dikke lichtgroene kussens. Het bloeide nog net niet. Met 
de verrekijker kon je zowel Mijtertjes als Goudveil goed zien. 
Overal om ons heen bloeide de Klaverzuring met tere witte sterretjes, die soms roze aanlopen. Op één 
plek kwam Dalkruid op.  
De paar bosweitjes die we bekeken leverden niet veel spectaculairs op. Pinksterbloemen, die in zo’n 
natte wei thuishoren, ontbreken totaal. Pitrus, Paardebloem en wat plekken volop bloeiende Kleine veld-
kers was alles wat we opmerkten. Maar als straks de Kale jonkers gaan bloeien wordt het daar een feest. 
Wel zagen we honderden kleine zwarte spinnetjes zenuwachtig door het gras rondrennen. 
 Heel eclatant  waren de verscheidene sprengen die erg ijzerrijk water voeren. De zon kleurde ze 
extra oranje. Als “rodolm” op takken en blad neergeslagen sierde het ijzerroest de op de kant geworpen 
baggerresten. Moet die bagger hier blijven liggen? Dat leek ons niet juist! 
Er dreven nog enkele plakkaten kikkerdril van de Bruine kikker in een sprengenkop en in het bos sprong 
een vrij klein bruin kikkertje rond.  
Prachtige levermossen en het mooie Dubbelloof sierden de beekwal. Verrassend was de wijde spreng in 
de buurt van de Niersenseweg, waar het water duidelijk uit de zandbodem opborrelde. 
Behalve het zeldzame Mijtertje waren er veel andere zwammen te vinden. Ze groeiden aan de talloze 
grote dode boomstammen, takken en stobben. Er worden hier veel bomen opzettelijk geringd om ze op 
stam te laten doodgaan. Een triest gezicht. Het behoeft veel uitleg van de terreinbeheerders om onze 
instemming met deze werkwijze te verwerven. Àls dat al lukt! 
Stormschade is in deze bossen ook veel voorgekomen. Op het dode hout van een enorme omgewaaide 
beuk groeiden naast elkaar de Echte tonderzwam en de Platte tonderzwam. De Echte met witte sporen 
bovenop de hoed gewaaid en de Platte met bruine sporen. 
Er zaten ook paddestoeltjes met steeltjes aan. Leuk om te zien was dat de onderkant van de hoedjes geen 
plaatjes maar gaatjes vertoonden. Het waren Winterhoutzwammen. 
Aan dode eikentakken hingen de slordige zwarte lappen van de Zwarte trilzwam en onder de schors van 
een al jaren dode eik bleken taaie zwarte strengen van de Honingzwam te zitten, die vroeger de boom 
hadden gedood. Op eikenstobben groeiden grote groepen Doolhofzwammen. 
 De spitse Beukenknoppen in het statige Beukenbos rond de sprengen zaten nog stijf ingerold, 
maar Vlier, Aalbes en ook Meidoorn vormden een frisgroen element, samen met Kamperfoelie. Onze 
inheemse “evergreen” Hulst oogde donkergroen. 
 Op zo’n aprilwandeling ontbreken de vogelgeluiden niet. We luisterden naar de zang van de 
Grote lijster en de Roodborst en we probeerden de lange ratel aan het eind van het Winterkoningliedje te 
onderscheiden. We vergeleken Koolmees en Tjiftjaf en hoorden Vinken slaan en Boomklevers roepen. 
 De Blauwe bosbessen kwamen net in bloei. Lieve blauwe Bosviooltjes, de bleeksporigen, bloei-
den op de beekwal langs de Niersenseweg; in onze streek zijn ze lang niet algemeen. Muursla had zijn 
markante bladeren al gevormd op de leemhoudende bodem en een grote plek met Lievevrouwebedstro 
merkten  we op tussen het Kleefkruid. Dat Kleefkruid is hier van nature veel aanwezig, maar het bedstro 
komt misschien oorspronkelijk uit een tuin? 
 Een enkel krentenboompje stond fraai te bloeien. De lente was duidelijk begonnen! De thuisblij-
vers hebben veel gemist. 

Els Koopmans-Grommé. 
Epe, april 1998. 



 
Hallo, even iets over het project 
Nachtvlinders in ‘t zonnetje 
 
 Het vorig jaar is deze actie om een ACHTTAL NACHTVLINDERS te noteren, waarvan je de vlin-
ders of de rupsen ook overdag kunt waarnemen, al gestart. 
Het aantal ingezonden waarnemingen door KNNV-ers was veel te gering in 1997. 

DAT KUNNEN WE NIET OP ONS LATEN ZITTEN! 
 Deelnemers aan de Vlindercursus in februari/maart hebben allemaal zo’n mooie waarnemings-
kaart gekregen, in Natura is hij weer bijgesloten, bij mij thuis liggen er nog een paar, de media gaan er 
aandacht aan besteden, op diverse plaatsen in het dorp zijn posters aangeplakt . . . . . . 

Al zie je maar één van de gevraagde soorten, stuur die waarneming op! 

WAAR KUN JE ZE ZIEN? 
 Speur in de tuin naar het piepkleine Muntvlindertje, dat bij Tijm, Marjolein of munt vliegt. Het 
vlindertje houdt van zon. 
 Let op de Gammauiltjes, trekvlinders uit Zuid-Europa, die in sommige zomers de meest alge-
mene vlinders zijn. 
 Stap van je fiets of onderbreek je gezellige praatje met je medewandelaars om naar de afgevreten 
planten van het Jacobskruiskruid te kijken. Zitten  de Zebrarupsen er nog op, op of vliegt misschien het 
St.Jacobsvlindertje er in de buurt rond? 
 Wie in de zomer op de hei een dikke groene rups vol harige zwartgele wratjes ziet, heeft de lang 
niet algemene Nachtpauwoogrups ontdekt. Een buitenkansje! 
 Over de “enge” Olifantsrups van het Groot avondrood is al veel geschreven. Tweede helft 
augustus kunnen ze de Fuchsia’s op het terras bevolken of we ontdekken ze langs de zandige bermen op  
Wilgenroosjes. 
 Misschien heb je het “geluk” dat een hele serie vrolijk gekleurde rupsen van de Harlekijn of 
Bonte bessenvlinder de bessenstruiken langs de moestuin als gastheer hebben. Het mooie vlindertje 
komt ook ‘s avonds in de tuin op bezoek of zit overdag duidelijk zichtbaar in de heg. Bij uitzondering 
heeft de vlinder vrijwel dezelfde kleuren als de rups. Is het wel een nachtvlinder? Ja zeker! Een lid van de 
grote familie van de spanners. 

De grote, harige rupsen die in onze streek tot in de winter over de zandpaden hobbelen zijn 
meestal geen Beerrupsen, zoals veel gedacht wordt. De echte Beerrups van de Grote beervlinder heeft 
duidelijk bruine haren in het gebied boven de poten. Je vindt ze in meer grazige gebieden met veel strui-
ken, houtwallen, en dergelijken. 
 De St.Jansvlinder kun je vooral in de duinen tegenkomen, waarbij de papierachtige cocons 
opvallen, die aan plantenstengels gehecht zijn. De vlinders zijn traag. Wie ze daar ziet zet ze natuurlijk 
óók op de kaart. 

O ja, vóór je je waarnemingen naar het  

KNNV-kantoor, Oude gracht 237, 3511 NK  Utrecht stuurt, 
 

MAAK JE EVEN EEN KOPIETJE VOOR ONZE EIGEN INSECTENWERKGROEP? 

BONGERDPLEIN 1, 
8162 AW  EPE. 

  

HET ARGUMENT: 
“IK WIST VAN NIKS” OF 
“IK HAD GEEN KAART” 

KAN DUS GEEN EXCUUS ZIJN. 



 
Insectenexcursie in het Wisselse Veen 

op zaterdag 9 mei 1998 

Het was een onwaarschijnlijk prachtige morgen, uitgelezen voor een insectenexcursie. De bolderende 
wind van de vorige dag was nagenoeg verdwenen en de temperaturen stegen en stegen, naarmate de tijd 
verstreek. 
Dit keer hadden we een gemeenschappelijke excursie met de afdeling Nunspeet en dat verklaarde het 
grote aantal deelnemers. We waren met achttien, inclusief Harm Werners en Els Koopmans die geza-
menlijk de leiding hadden.  
Els, Mia Leurs en ik hadden de vorige dag in het Wisselse Veen al een heleboel Oranjetipjes gezien, het 
vlindertje waar je in deze tijd van het jaar toch altijd bij uitstek op gespitst bent. Ook nu waren ze volop 
aanwezig, en dat is toch een geruststelling, nadat ze vorig jaar zo schaars waren.  
Tien mannetjes heb ik ervan genoteerd, waarvan met enige zekerheid te stellen was dat  ze niet dubbel 
geteld waren. Of er tussen de massa van hot naar her vliegende witjes misschien Orantjetipvrouwtjes 
zaten, liet zich moeilijk bewijzen. De vlindertjes waren door de warmte zo opgeladen, dat ze niet meer 
konden fladderen, maar pijlsnel voorbij schoten. Slechts één enkel keertje werd een vrouwtje alszodanig 
herkend. Het speuren naar de kleine oranje eitjes werd vier keer met succes bekroond. Een kwestie van 
geluk of van bitter volhouden? Ik had weer geen succes en kwam niet verder dan een klein wit eitje; 
waarschijnlijk van het Klein geaderd witje, werd gezegd.  
 Wat onderscheidt de ene excursie van de andere? We hebben er nu al zo veel gehad en toch is 
het elke keer weer bijzonder. Ik denk dat de betrokkenheid van de deelnemers een heel grote rol speelt. 
Wat maakt het in feite uit of een kevertje een rode of een zwarte kop heeft en al of niet geveerde sprie-
ten, maar als je de ijver ziet waarmee iedereen door boekjes bladert, om tot de goede naamgeving te 
komen, krijg je het gevoel dat er heel wat op het spel staat. En dan de voldoening, als alles blijkt te klop-
pen! 
 Één van de echte klapstukken werd verzorgd door twee Tauvlinders. Ook die hadden hun tempo 
opgevoerd, waardoor hun vlucht nog flodderiger aandeed. Maar ze waren toch prachtig te zien, dank zij 
hun patrouilleergedrag, dat hen steeds opnieuw weer in 
zicht bracht. 

Dat het dit voorjaar heel lang herfstig bleef was 
ook te merken aan de tientallen paddestoeltjes die in het 
nog maar net op dreef komende gras groeiden. De mees-
ten uiteraard weer volgens het bekende, deprimerende 
recept: klein, bruin en geniepig. Niettemin wist Annema-
rie Kooistra (Nunspeet) in een aantal ervan - zelfs zonder 
te bukken! -  vlekplaatjes te herkennen. Jammer, dat zij 
niet in Epe woont; onze paddestoelengroep zou haar met 
gejuich binnenhalen! Zij wist trouwens van nog veel meer 
heel veel - benijdenswaardig.  
Klein en bruin, maar wel geïdentificeerd waren het Oran-
jegele- en het Paarsharttrechtertje. En tegen het eind van de wandeling ontdekte Annemarie in een vol-
gend weiland ook nog een aantal boterverse mini Zwarte kluifzwammen, niet ècht iets waar je op rekent, 
op zo’n prille meimorgen.  

Beter daarbij pasten de muzikale prestaties van de honderden kikkers die een Wisselse poel be-
volkten. Toen onze groep in de buurt kwam, hielden ze op met kwaken, vermoedelijk om beter naar ons 
gekwaak te kunnen luisteren. 

Het eerste Muntvlindertje dat ik in m’n leven had kunnen zien, sloeg op de vlucht zodra hij míj 
zag. Ik ken dit soort dus nog steeds alleen maar van het plaatje op de nachtvlinderproject-kaart. 

De laatste vondst die ik ga beschrijven betreft een Eenstaartje dat we vonden in het kleine inge-
sloten gebiedje, waar de Elzenzaailingen zo schandalig oprukken, en waar nagenoeg alles dras was.  
Hoewel het gevonden exemplaar qua kleur sterk aan een X-eenstaartje deed denken, had hij de tekening 
van een Y-eenstaartje, maar dat kon het ook niet wezen, want hij had geen blauwe oogjes. De naam die 

 



bij dit dier paste, lag op de lippen van de vinders, maar kwam er niet overheen. Els zou nog verder vor-
sen, dus we wachten af.  
Het was overigens een prachtvlindertje, met zijn sierlijk gepunte vleugels, en hij liet zich, tot hij er ge-
noeg van kreeg, braaf fotograferen. 
Traditiegetrouw volgen hieronder de noteringen, gemaakt tijdens een kostelijke excursie op de eerste 
ècht warme dag van dit jaar, en dat zijn, op alfabet: 
• drie Bonte zandoogjes;  
• drie Boomblauwtjes, waarvan één zich gedroeg of ze eitjes ging afzetten (niet bewezen); 
• vier Citroenvlindermannetjes; 
• vijf Dagpauwoogen; 
• één nog niet nader gespecificeerd Eenstaartje; 
• een onbepaalde hoeveelheid Kleine geaderde witjes en één bijbehorend eitje; 
• vijf Kleine vossen; 
• een onbepaald aantal Kleine koolwitjes (waaronder waarschijnlijk ook Citroenvlindervrouwtjes); 
• één Landkaartje, uiteraard in de lichte voorjaarsuitvoering; 
• één Muntvlindertje; 
• twee Tauvlindermannen. 
Aan niet-vlinders tekenden we op: een paar vuistjesvol Bruine kikkertjes, een complex vergane Roodpo-
riehoutzwammen. een Zwartkopvuurkever, de al vermelde vlekplaatjes,  trechtertjes en Zwarte kluif-
zwammen, een niet aan te duiden hoeveelheed onbekende kleine bruine paddestoeltjes, een Schorpioen-
vlieg, een Gevlekte dennenboktor en een Groene zandloopkever. 
 En wat we niet gezien hebben was uiteraard onzegbaar veel meer! 

Micky Haselhoff-Marsman. 
  

  

  
 

 



EEN DIKKE SLAK OP HET PAD 

Na wat regenachtige vakantiedagen kwamen we op een wandeling een forse slak tegen. Een heel opval-
lend dier, want behalve dat hij geen huisje droeg en de lengte wel vijftien centimeter mat, was hij fel 
oranje van kleur. Op zulke vochtige ochtenden worden er nogal wat van deze naaktslakken doodgereden. 
Ze kunnen niet zo gauw “uit de voeten komen” bij naderend gevaar. Nog erger: ze hebben helemaal geen 
voeten, maar alleen maar één grote zool, die kruipzool wordt genoemd. Door samentrekken van spieren 
lopen er een soort bewegingsgolven als het ware over de hele zool. Zo komt de slak al schuivende voor-
uit. 
Dat zou over een droog oppervlak nog niet lukken. Maar het dier scheidt vooraan de kruipzool een slij-
merig vocht af, waardoor het over de eigen slijmlaag kan voortglibberen.   
Zelfs het slijm van deze oranje soort was oranje van kleur. Toen we de grote slak even tegenhielden 
kromp hij in elkaar tot een dik hoopje, waaraan zelfs de vier voelsprieten niet meer te zien waren.   Hij 
kon ook zelf niets meer zien, want de ogen bevinden zich aan het einde van die twee bovenste tastorga-
nen. 
 Opvallend aan deze naaktslakken zijn de ademopening aan de rechterkant. Deze zat bij onze slak 
vóór het midden van het “schild”. Is dat het geval, zoals bij onze reus, dan behoort hij tot de Arionfami-
lie of Wegslakken. Bevindt de ademopening zich achter het midden van het “schild”, dan behoort het 
dier tot de Limax of Aardslakkenfamilie. 
Binnen het weke lijf bevinden zich alle organen, die je ook bij andere dieren vindt: maag, ingewanden, 
hart, een soort bloedvaten, één enkele nier, een soort kieuw (als long) en de voortplantingsorganen.  

Er komt van deze slak, die “Rode slak” wordt genoemd, ook een pikzwarte vorm voor, die dan 
“Zwarte slak” heet. 
 Ons kleine stadstuintje moet vroeger veel slakken hebben geherbergd. Huisjesslakken waren 
daar ook bij, van die mooie, met zwarte banden versierd en effen roze exemplaren met een donkere rand 
bij de opening van het huisje: Tuinslakken. We zochten ze in de heg en lieten ze dan hardloopwedstrij-
den houden in het lopen op takjes! Heel spannend was het om te zien hoe die huisjesslakken hun zoom 
om zo’n takje krulden en langzaam de twee grote en twee kleine voelsprieten uitstulpten, het lichaam 
strekten om dan pas te gaan kruipen. 

Met de kleine grijze naaktslakken deden we zo’n spel niet. Hoewel die de meeste schade aan-
richtten, zag je deze nachtdieren zelden. Ze houden van veel vocht. Hun aanwezigheid is behalve aan de 
vraatsporen ook te zien aan hun kruipsporen van slijm op tegels en houtwerk. Soms houdt zo’n spoor 
abrupt op. Misschien heeft hij daar een lekker hapje opgeleverd voor een ander nachtdier: een egel, een 
muis, een pad? 
 Een vogel die verzot is op huisjesslakken is de Zanglijster. Hij slaat de huisjes kapot op een 
steen. Dat gebeurt meestal op een vaste plek. zo’n “lijstersmidse” is duidelijk te herkennen aan de lege, 
gehavende slakkenhuisjes. 

Els Koopmans-Grommé. 



Vlindergeluiden 

Uit: Veelpoot (blad van de landelijke Insectenwerkgroep van de KNNV). 

“Verschillende insecten zoals nachtvlinders en krekels en sprinkhanen maken geluiden of reageren erop. 
Naar het schijnt laten nachtvlinders zich uit de lucht vallen als ze hoog gepiep horen, zoals van een gla-
zen stop die in een fles wordt rondgedraaid 
Vraag van de schrijver: Heeft iemand ervaring met een bat detector voor insectengeluiden, of een toon-
generator voor gebruik in het veld? 

Peter Das.” 
Toelichting: 
 Vleermuizen vliegen ‘s nachts en vinden hun prooi in het donker door echo-lokatie. Ze maken 
heel hoge piepgeluidjes (die het menselijk oor niet kan waarnemen) en horen aan de echo waar hun 
prooi zich bevindt, en hoe deze zich verplaatst. Nachtvlinders staan ook op hun menu, en kunnen zo ook 
onderschept worden. Deze vlinders, op hun beurt, detecteren de piepgeluiden van de vleermuis ook en 
proberen aan hun belager te ontkomen door zich uit de lucht te laten vallen. Hoge piepgeluiden, zoals 
boven beschreven, of die van een rinkelende sleutelbos, imiteren voor een nachtvlinder een jagende 
vleermuis. 
 Minnaert schrijft hierover in zijn onvolprezen Natuurkunde van het vrije veld: 
“ . . . . zeer merkwaardig is de grote gevoeligheid van motten (= nachtvlinders) en vlinders voor uiterst 
hoge tonen, die onze oren ternauwernood kunnen waarnemen. Het is voldoende met een kurkje over een 
stukje glas te wrijven, of met een sleutelbos te rinkelen, om een rustig neerzittende nachtvlinder opeens 
te doen opvliegen. Een fladderende kapel wijzigt plotseling de richting van zijn vlucht of laat zich val-
len. 
Dergelijke zeer hoge tonen en ultrageluiden worden namelijk uitgezonden door de vleermuizen die zich 
naar de echo oriënteren  (radarbeginsel). De reactie van de nachtvlinders geeft hun een zekere ontsnap-
pingskans en heeft dus betekenis.” 
 En over muggen (iets wat misschien leuk is in een echt moerasbos te proberen):   
 “Een tegenhanger is de reactie van een muggenzwerm op zeer lage geluiden. Men gaat onder een 
zwerm staan (!) en zingt “whoem”, met een zo laag mogelijke basstem. Het gezoem wordt direct een 
toon of anderhalve toon hoger. Evenzo reageren muggen op het gezoem van een motor.” 
 Wij zouden het leuk vinden als er reacties op dit artikeltje kwamen. U kunt die kwijt bij de  

redactie van Natuurklanken. 



de eerste en de laatste in onze regio 
Een overzicht van de dagvlinders in 1997, 

zoals die zijn ingestuurd op de vlinderlijsten. 
Enkele belangwekkende waarnemingen uit Natuurklanken zijn ook opgenomen. Deze laatste soorten zijn 
wèl allemaal genoteerd op de vlinderlijsten die naar De Vlinderstichting gestuurd worden. Het zou veel 
gemakkelijker voor mij zijn, als iedereen zijn vlinderwaarnemingen op een lijst zette (bij mij te 
verkrijgen), en alleen de meest belangwekkende  ook  naar Natuurklanken opzond! Dat spaart een hoop 
speurwerk en administratie. 
Verantwoording: 
 Om dit verhaal niet te lang te maken heb ik alleen de eerste en de laatste waarneming van elke 
soort uit de gegevens gelicht. De  allereerste  en  allerlaatste  zijn onderstreept. Op die manier is te zien 
in welke periode de soorten vliegen. Soms gebeurt dit met tussenpozen in twee of meer generaties. 1997 
was niet zo’n goed vlinderjaar, ondanks de hete dagen. 
Een aanbeveling voor 1998. 
 Het is jammer dat zoveel mensen nog alleen de vlinders in hun tuin noteren. Stap eens van de 
fiets, sta eens stil tijdens je wandeling. Als je op de heide de bloeiende Dopheide bewondert, zoek dan 
eens naar het  Heideblauwtje.  Ze vliegen toch niet alleen op de Renderklippen! 
Let bij de jonge bosbessen op het Groentje, probeer in de bloeiende Struikheide de Heivlinder en het  
vuurvlindertje te betrappen. Zoek in een bloeiende berm of een distelveld naar dikkopjes, Bruine 
zandoogjes en Koevinkjes. Bewonder in de buurt van klaver het hemelsblauwe Icarusblauwtje.  
Iedereen kan deze soorten zien. Misschien kom je er een Hooibeestje of een Argusvlinder tegen, twee 
soorten die er erg weinig waren, de laatste jaren. 
 In 1997 was de Distelvlinder heel zeldzaam, terwijl die trekker in 1996 massaal aanwezig was. 
Hoe zal dat in 1998 zijn? Wie zag dit jaar de allereerste? 
Vergeet vooral niet zoveel mogelijk te noteren en die notaties ook door te geven aan de 
Insectenwerkgroep (adres zie achterin dit blad), die ze weer doorstuurt naar De Vlinderstichting. 
 

Els Koopmans-Grommé. 
  EERSTE  LAATSTE 
  WAARN. WAARN. 
Zwartspriet dikkopje   
 TL 19/07 --- 
 HJ 02/07 04/08 
 BHi. 04/08 06/08 
 EKG  09/06 12/08 
Groot dikkopje 
 TL 18/07 22/07 
 HJ 19/06 07/08 
 BHi. 29/07   --- 
 EKG 17/06 04/08  
Citroenvlinder 
 TL 10/03 06/08 
 HJ 10/03 04/08 
 EvD 04/08 21/08 
 BHi. 30/03 06/08 
 EKG.  10/03 06/10 
 AHS. 10/03 08/09 
 GD 10/03 25/09 
 AE 24/04 20/08 
Groot koolwitje 
 TL 10/09 09/09 
 EvD 23/08   --- 
 BHi.  03/09   --- 
 EKG 14/06 06/10 
 GD 15/07 22/09 
 AE 03/08 28/09 
  EERSTE LAATSTE 

  WAARN. WAARN. 
Klein koolwitje 
 TL 08/04 29/09 
 EvD 02/09 11/10 
 BHi.  21/04 31/08 
 EKG 13/03 31/08 
 AHS 01/04 31/08  
 GD 16/05 04/10 
Klein geaderd witje 
 TL 23/04 23/08 
 HJ 23/04 04/08 
 EvD 21/08   --- 
 BHi.  12/05 29/07 
 EKG 14/04 10/09 
 AHS 19/07 31/08 
 GD 01/05 16/05 
Oranjetipje 
 TL 10/04 16/05 
 HJ 04/05 10/05 
 BHi.  12/05 25/05 
 GD 13/05   --- 
 AE 12/05 18/05 
 EKG 03/05 31/05 

GELE- EN ORANJE LUZERNEVLINDER:  geen  
waarnemingen ontvangen. 
GROENTJE: geen waarnemingen ontvangen. 

Sleedoornpage 



 TL 31/07   --- 
 HJ 27/08   --- 
 BHi  01/09   --- 

EIKEPAGE: geen waarnemingen ontvangen. 

Kleine vuurvlinder 
 TL 02/08 23/08 
 HJ 01/05 09/09 
 BHi. 10/05 06/08 
 EKG  04/08 14/09 
 AHS 18/08   --- 
Bruine vuurvlinder 
 EKG. 09/06   --- 
Heideblauwtje 
 HJ 03/07 13/08 
 BHi.  06/08   --- 
 EKG  14/07   --- 
Bruin blauwtje 
 AE 13/07 04/08 
Icarusblauwtje 
 TL 19/07 06/08 
 HJ 06/08   --- 
 BHi.  04/08   --- 
 EKG. 09/06  11/09 
Boomblauwtje 
 TL 10/04 24/08 
 HJ 25/05 02/08 
 BHi.  18/05 04/08 
 EKG 12/07 23/07 
 AHS. 01/04 18/08 
 GD 07/08 12/08 
 AE 15/04 26/07 

Atalanta 
 TL 24/05 29/09 
 HJ 16/05 10/09 
 EvD 02/08 11/10 
 BHi. 29/07 31/08 
 EKG 15/05 06/11 
 AHS 29/03 08/09  
 GD 15/07 04/10 
 AE 10/07 03/10 
Distelvlinder 
 EvD 24/08   --- 
 EKG (via krant) 11/06  19/08 
 CW augustus 
Kleine vos 
 TL 01/03 27/10 
 HJ 10/03 03/09 
 EvD 02/08 11/10 
 BHi.  30/03 31/08 
 EKG 04/03 18/10 
 AHS 04/08 02/09 
 GD 14/04 25/09 
 AE 03/05 03/09 
Rouwmantel 
  EKG (via telefoon) 10/04  Epe   --- 
 Aart Smit  21/04   --- 

Dagpauwoog 
 TL 10/03 25/09 
 HJ 10/03 03/09 
 BHi. 07/04 06/08 
 EKG. 28/02 08/08 
 AHS. 31/03 18/08 
 GD 25/07 25/09 
 AE 29/03 26/09 
Gehakkelde aurelia 
 TL 09/04 29/09 
 HJ 01/05 09/07 
 EvD 03/09   --- 
 BHi. 30/03 31/08 
 EKG 01/04 24/10 
 AHS 28/04 10/08 
 AE 09/04 04/08 
Landkaartje 
 TL 24/05 11/09 
 HJ 01/05 03/09 
 EvD 03/08 08/08 
 BHi. 24/05 06/08 
 EKG 07/04 23/07  
 GD 05/08 25/09 
 AE 25/05 10/09 
BOSPARELMOERVLINDER, KLEINE PARELMOER- 
VLINDER EN KEIZERMANTEL: geen waarnemingen  
            ontvangen. 
Bont zandoogje 

TL 17/04 29/09 
HJ 01/05 03/09 
BHi.  21/04 04/08 

(Bont zandoogje) 
EKG. 14/04 28/09 
GD 13/09 25/09 
AE 26/4 26/09  

Argusvlinder 
HJ 24/07 06/08 
EKG.  11/08   --- 
Elly Vosselman 28/09 29/10 

Koevinkje 
 TL 07/07 06/08 
 HJ 02/07 05/08 
 EvD 03/08   --- 
 BHi. 13/07 04/08 
 EKG. 29/06 12/08 
 GD 25/07 05/08 
 AE 09/07 19/08 
HOOIBEESTJE: geen waarnemingen ontvangen 
Bruin zandoogje 
 TL 12/07 06/08 
 HJ 02/07 06/08 
 BHi. 29/07 06/08 
 EKG. 09/06 19/08 
Heivlinder 
 HJ 02/08 13/08 
 EKG. 06/09 14/09 
 AE 10/08  ---

 (Natuurklanken) Nunspeet 



Vlinders van de Veluwe 
diapresentatie op 14 mei 1998 

 
 

 
Het was niet zo’n groot gezelschap dat op deze lekker warme avond de dia’s van Mevrouw Nely Honig 
kwam bewonderen, maar we waren wel met een mooi aantal: dertien. 
Het heeft ook voordelen als de zaal niet te vol zit - zo’n avond krijgt iets huiselijk gezelligs, het is veel 
makkelijker om vragen te stellen en “in dialoog te gaan”, zoals men dat in modern taalgebruik ver-
woordt.  
En Mevrouw Honig zei: “Ik doe het eigenlijk nog het meest voor mezelf, dus het aantal mensen is niet zo 
belangrijk.” 
Deze instelling bleek inderdaad niet alleen uit de dia’s, maar vooral ook uit de manier waarop ze vertel-
de hoe die tot stand gekomen waren. Heel veel van de gefotografeerde vlinders zijn door haar vanaf het 
prille eitjesbegin opgekweekt. Stel je voor hoeveel werk daarin kan zitten, met name als je diverse rup-
sensoorten aan het geëigende voedsel moet helpen!   

Zo had ze op een gegeven moment een aantal aspirant-Windepijlstaarten in de kweek, en dat 
hield in dat ze dagelijks twee fietstassen vol Haag- of Akkerwinde thuis moest brengen. Zulke hoeveel-
heden heeft niet iedereen voor het grijpen, maar gelukkig kende zij een onuitputtelijk veldje. Groot was 
dan ook haar schrik toen ze op een dag gewaar werd dat de plek waar ze haar voorraden vandaan haalde 
omgewerkt en kaal was. Gelukkig waren de rupsen toen net zo’n beetje klaar met eten en vervellen, en 
konden toch nog vlinder worden.  
Of het ook deze exemplaren waren die haar ertoe brachten alle nachten de wekker om de twee uur af te 
laten gaan, omdat ze een van de ontwikkelingsfases niet wilde missen, dat durf ik niet meer met zeker-
heid te zeggen, maar dat ze haar hobby met hart en ziel beoefent, dat lijdt geen twijfel. 
 Vlinders laten door afwijkend vlieggedrag vaak weten dat ze van plan zijn eitjes af te gaan zet-
ten. Bij laag over de planten vliegende vlinders bijvoorbeeld is het de moeite waard om ze een poosje te 
in de gaten te houden, en door dat te doen, krijgt Mevrouw Honig ook geregeld nieuwe generaties vlin-
ders in huis. Soorten die specifieke eisen stellen aan een biotoop worden altijd weer op een passende 
locatie uitgezet, of gaan terug naar waar ze begonnen zijn. 
 Doordat ze al vele jaren bezig is met het fotograferen van vlinders en wat daarbij hoort, kan Me-
vrouw Honig ook van heel dichtbij de dramatische achteruitgang van diverse soorten op de voet volgen. 
In 1994 heeft ze een dia gemaakt van het Tweekleurig hooibeestje, en misschien was dat in Nederland 
wel de allerlaatste kans, want nu is die hier zo goed als zeker verdwenen. 

Van de Sleedoornpage heb ik een krabbelnotitie, waaruit ik destilleer dat er in 1986 nog dertig 
geteld zijn en in 1987 slechts twee. Helaas zijn mijn aantekeningen, in het donker gemaakt en nauwelijks 
tot iets bruikbaars terug te voeren. Sommige zinnen staan gewoon over elkaar heen, gedeeltelijk in steno, 
gedeeltelijk in afkortingen, wat het allemaal nog erger maakt. Als ik direct na de dia-avond aan dit ver-
slag was begonnen, had ik er misschien nog iets van gebrouwen, maar na zo’n week of drie is er te veel 
in de droesem van vergetelheid gezonken. Dus ik peur maar zo’n beetje uit het vaag ontcijferbare, in de 
hoop dat mijn fouten aanleiding zullen blijken tot ingezonden stukken. Lijkt me een goede manier om 
Natuurklanken te verlevendigen! 
 Behalve de dia’s kregen we ook nog levend materiaal te bewonderen. Twee prachtige goudglan-
zende poppen van de IJsvogelvlinder, die tegen hun laatste metamorfose aanleunden. Sieraadjes waren 
het, om zó in je oren te hangen! 

Een niet helemaal bevestigd gegeven betreft de Koninginnepages. Het vrouwtje zou op gezette 
tijden een terreintje markeren met haar geurstoffen en dan weer wegvliegen. Niet ver uit de buurt neem 
ik aan, want ze moet natuurlijk wel de mannetjes in de peiling houden, die op het geparfumeerde lan-
dingsbaantje neerstrijken.   
 De prachtige Witvlakvlinderrups, met de vier mooie bruine kwasten op de rug, had model ge-
staan voor een eveneens prachtige dia. De afbeelding van zijn onooglijk moedertje, helemaal opgebruikt, 
dood naast haar cocon, die ze, tot de uitputting haar velde, had gedecoreerd met ontelbare eierkraaltjes - 
deze afbeelding stemde een beetje treurig. 



 Het vrouwtje van de Heidewitvlakvlinder gaat nog een stapje verder in het zichzelf wegcijferen. 
Die verlaat haar cocon niet eens, maar laat zich ingekapseld en wel bevruchten. Ze moet dan zo veel 
eitjes leggen, dat de cocon niet voldoende ruimte biedt, en er stulpen dan ook hele proppen naar buiten.  

De witvlakvlindertjes kunnen als rups wel afstanden afleggen, al houdt dat ook niet over. Ze 
zijn, als ze uitkomen en eigenlijk nog niets wegen, al wollig, en hebben een paar extra lange haren, waar 
de wind vat op kan krijgen. Die voert hen dan mee. 
 We kregen bizarre rupsen te zien, en hoorden al even bizarre namen zoals  Kameeltje, Dromeda-
ris, Draak, Eekhoorn, weliswaar bij een béétje KNNV-er uiteraard genoegzaam bekend, maar tòch. 
De rups van de Koninginnepage is na een paar vervellingen eigenlijk alleen maar mooi, maar als hij 
bang is of gepest wordt, kan hij twee oranje, wat glibberig ogende pieken, ergens uit zijn nek naar buiten 
laten komen. Met een stankje eraan. Als hij erg jong is heeft hij die horentjes misschien nog niet, maar 
dan heeft hij een andere truc om predatoren te misleiden: dwars over zijn rug een tekening van twee 
witte streepjes, die hem ogenschijnlijk verdelen in twee heel kleine, dus volmaakt oninteressante hapjes. 
 Wat me erg aansprak was het verhaal, dat het Mevrouw Honig, als voedster van haar beestjes, 
grote moeite kost haar rupsen in dreighouding te krijgen. Er was een dia van een tot het uiterste gedreven 
Hermelijn, werkelijk iets waar kleine vogeltjes nachtmerries van moeten krijgen. “Maar eer ik hem zover 
hàd . . . . .!” zei Mevrouw Honig. Het zou best eens kunnen dat ze er, net als ik trouwens, van overtuigd 
is, dat zelfs rupsen de hand die hen voedt leren kennen en vertrouwen. 
 Overigens, die Hermelijn heeft behalve zijn rode kop in uiterste nood ook nog een twee uit-
schuifbare rode kwispelstaartje. Ook die heten te stinken. “Maar,” zegt Mevrouw Honig, “ik vind het 
eigenlijk wel een lekker luchtje.” 
 En dit vind ik een mooie uitspraak om dit verhaaltje mee te besluiten, want nu is me ook hele-
maal duidelijk waarom de Honig-rupsen geen energie steken in het zich opblazen, spuwen en al of niet 
kwalijk rieken. Ze zullen wel weten dat het toch geen effect heeft. Rupsen zijn vast niet zo dom als wij 
denken. 

En al is dit ongetwijfeld een zeer ontoereikend en onwetenschappelijk verslag, dat Mevrouw 
Honig bij lange na geen recht doet wedervaren: ik vond het een heerlijke avond! 
 

Micky Haselhoff-Marsman. 
                                                                                                                                                                                                                            
 
   



 
 

WAARGENOMEN 
 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allemaal voor ver-
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; BHi.=Bertus Hilberink; EdB=Egbert de Boer; EV=Elly Vosselman; FB=Frans Bosch; 
DK=Dik Koopmans; FW=Frits Witkamp; GP=Gerard Plat; HJ=Hilary Jellema-Brazier; IM=Idske Mulder; 
IS=Inecka Stuve; JH=Joop Haselhoff; LW=Louk Witkamp; MF=Marianne Faber; MHM=Micky Haselhoff-
Marsman; ML=Mia Leurs; OS=Oetie Slot; 
en verder: Marjolein Koopmans, To en Janus Crum, Will Millenaar, Laura van den Broeke, An de Brueijs, Me-
vrouw Gremmer Gerrit Jan van Dijk, Lenny Stelwagen, en Gerard Koops. 
 
 

 
 

Appelvink 
16/04 Norelholtweg, Epe. LW.  
22/04 2 exx. roepend. Centrum Epe. EKG.  
Boerenzwaluw 
02/04 Een eerste. Hofsemolenweg, Vaassen. EdB. 
20/04 Eersten terug in Welsum. EV. 
23/04 2 exx. terug op de Immenhof, Epe. EV. 
Bonte vliegenvanger 
27/04 Terug in de tuin. Norel- 

holtweg, Epe. LW. 
29/04 Bij nestkastje; tuin Mus- 

senkampseweg, Heerde. HJ. 
30/04 Ook in onze tuin weer ge 

arriveerd. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
25/05 Paartje nestelt bovenop het Koolmezennest. 
 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Boomklever 
19/04 Nu al een jong?! Vliegt erbarmelijk piepend 

achter een ander exemplaar aan en wordt 
voortdurend gevoerd. Als dit het infantiel 
gedrag is dat bij de minnekozerij hoort, 
wordt het wel heel erg overdreven! Tuin 
Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Boomvalk   
10/05 Wisselse Veen, Epe. Gerard Koops. 
Braamsluiper 
24/04 1e ex. Tuin centrum Epe. EKG.  
13/05 Nog steeds in onze tuin  

te horen. Centrum Epe. EKG.  
mei Broedpaartje in de coniferen, 

 tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Buizerd 
29/03 3 exx. cirkelen roepend boven het huis. 
 Pelzerpark, Epe. AHS. 
29/03 Verscheidene exx. trekkend hoog over Epe, 

13.30 uur. Eerst 7 stuks, toen 2 bij elkaar 
 richting NW! EKG.  

30/03 1 exx. boven het huis. Roepend. Pelzerpark, 
Epe. AHS. 

29/04 Weer trek over ons huis, verscheide kleine 
groepjes. EKG.  

Fazant 
19/04 `  Einde Oenerweg/ 

Oosterweg, Oene. ML. 
  

Fitis 
 09/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
Gekraagde roodstaart 
23/04 1 ex. Boerweg, Wissel, 

Epe. BHi.  
eind/04 Op ons erf teruggekeerd  

van zijn jaarlijkse reis.  
Norelholtweg, Epe. IM.  

Goudvink 
31/05 Moedertje zit jong te voeren, bovenop 

(hoog) afgezaagde boomstomp. Belvédère-
weg, Epe. MHM.  

Grasmus 
07/02 De eerste! Tuin De  

Rolders, Wapenveld. IS. 
09/05 Pollense Veen, Emst.  

FB/Gerrit Jan van Dijk. 
Grauwe gans 
23/04 2 exx. kwelplasjes Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
25/05  
Grauwe vliegenvanger 
02/05 `  en a  terug op ons  

terrein, Norelholtweg,  
Epe. LW.  

25/05 Wie weet hoe lang al  
terug, maar vandaag pas ontmoet. 
Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 

mei Broedpaartje in Oldenbroek in de tuin van 
Mevrouw Gremmer. 

Groene specht 
30/03 Roepend. Wisselse Veen, Lage Veenweg, 

Epe. EKG.  
15/04 Majuba, Epe. MF. 
26/04 Gehoord, Dellenweg nabij gebouwtje van 

het Waterleidingbedrijf, Epe. LW.  
Grote bonte specht 
30/03 Hamert op antenne. Pelzer- 

park, Epe. AHS. 
02/06 Jong komt kijken of er iets  

te halen valt in het voederhuisje!  
Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  

03/05 Vader, moeder, jong gedrieën  
op dode boomstronk. Ouders tim- 
meren, jong kijkt hoe het moet.  
Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  

 

Vogels 



 
Grutto 
20/04 Roepend boven centrum Epe. EKG.  
23/04 Roepend boven Wisselse Veen, Epe. EKG. 
Kievit 
30/03 1 paartje, baltsend boven  

Land van Jonker, Wissel,  
Epe. EKG.  

30/03 1 paartje baltsend boven  
kwelplasjes Verloren beek,  
Wisselse veen, Epe. EKG.  

23/04 1 ex. Land van Jonker, Wissel, Epe. EKG. 
Koekoek 
21/04 Roep gehoord op de Render- 

klippen aan de bossige Eper- 
kant. MHM. 

24/04 Roep gehoord op Dellenweg, 
 Epe. AHS. 

02/05 ‘s Morgens om zes uur een half uur roepend. 
Vlierstraat, Vaassen. EdB. 

03/05 Gortelse Greveld, Gortel. FB. 
Kruisbek. 
02/04 Roep gehoord. Renderklippen achter Her-

tenkamp, Epe. EKG.  
Mandarijneend 
07/05 3 exx. Plekweverweg, Epe. ML. 
Nijlgans 
28/04 Vader, moeder en jong. Bij Vemdebrug, 

Epe. HJ. 
Ooievaar 
05/04 Vloog boven A50 tussen  

viaducten Horst en Zuuk,  
Epe. MHM. 

12/04 1 ex. Eierstreekweg, Vaassen. BHi.  
18/04 Vaassense binnenweg, Vaassen. ML. 
Patrijs 
21/03 3 exx. Jagtlustweg, Epe. MF. 
Raaf 
24/03 2 exx. Koekenbergweg/ 

Jaglustweg, Epe. FB. 
10/04 2 exx. Baltsroep. Wisselse  

Veen nabij spreng Tongerense  
beek, Epe. DK. 

Rietgors 
23/04 1 ex. zingend. Plasjes Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
11/05 Bij plasjes Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Rode wouw  
08/04 Vliegend over het huis  

en later terugkerend om 
in het weiland te jagen.  
Norelholtweg, Epe. IM. 
(Een paar uur later zeer waar-  
schijnlijk ook door Micky Haselhoff gezien, 
boven Norelbosweg/Belvédèreweg, Epe. 

Roodborsttapuit 
21/03 Renderklippen,  

Epe. LW.  
25/03 Paartje op de Ren 

derklippen, Epe. LW.  
Sperwer 
20/03  `  Slaat Pimpelmees in tuin Pelzerpark, 

Epe. Heeft zeker een half uur op de prooi 
geze 

 
 
ten, plukkend en eten. Laura van den Broe-
ke/AHS. 

Sprinkhaanrietzanger 
04/05 Wisselse Veen, Epe. FB. 
Tapuit 
06/04 Renderklippen op heidegebied richting 

Schaapskooi, Heerde. FW. 
03/05 Wisselse Enk, Epe. FB. 
Tjiftjaf 
28/03 Zoekt nestmateriaal in tuin Belvédèreweg, 

Epe. MHM.  
Tuinfluiter 
06/04 Eperheemweg, Epe. LW.  
Visdief 
23/04 2 exx. Kievitsveld, Emst. BHi.  
Watersnip 
04/05 Wisselse Veen, Epe. FB. 
Wespendief 
24/03 2 exx. van achter het raam waargenomen 

boven tuin. Norelholtweg, Epe. LW./FW. 
Winterkoninkje 
22/03 Voor het eerst in  

de tuin! Heerde. OS. 
Witte kwikstaart 
25/04 Koppeltje bij Renderklippen richting Her-

tenkamp, Epe. MHM.  
Zomertortel 
03/05 Pollense Veen, Emst. FB. 
Zwarte mees 
22/04 Immenhof, Epe. EV. 
Zwarte specht 
23/04 Roept in bosje bij  

spreng Tongerense  
beek, Wissel, Epe. EKG.  

29/04 Uitvoerig bekeken op  
de Renderklippen, aan de 
Sparrenbosrand richting Elburgerweg. JH. 

Zwarte wouw 
09/05 Pollense Veen, Emst. FB/Gerrit Jan van 

Dijk. 
Zwartkop 
07/04 (1e maal) tuin Mussenkampseweg, Heerde. 

HJ. 
09/04 In de tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
12/04 vrouwtje 
 

 
 

Atalanta  Vanessa atalanta 
30/03 1 afgevlogen ex. (trekker). Emst. Will Mil-

lenaar. 
23/04 1 ex. in Epe. Mia Leurs. 
09/05 Op fietwpad dichtbij Mussenkampseweg, 

Heerde. HJ. 
Berkenspanner  Biston betularia 
09/05 1 ex. Wisselse Veen, Epe. Excursie Insec-

tenwerkgroep.  
Bont zandoogje  Pararge aegeri 
17/04 (1e maal), Schuttersweg, Heerde. HJ. 
21/04 Eerste maal op Immenhof, Epe. EV 
23/04 Houtwal bij Land van Jonker, Wisselse  

Veen, Epe. EKG/ML. 

Vlinders  



 
 
(Bont zandoogje) 
29/04 Tuin Belvédèreweg, Epe. Eerste maal dit 

jaar. MHM.  
09/05 3 exx. Wisselse Veen, Epe. Excursie Insec-

tenwerkgroep. 
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
19/04 (1e maal) in tuin Epe bij Klimop. EKG.  
29/04 (1e maal) in tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
02/05 (1e maal) in tuin Mussen- 

kampseweg, Heerde. HJ. 
02/05 (1e maal) in tuin Norel- 
 holtweg, Epe. LW.  
09/05 3 exx. Wisselse Veen, Epe. Excursie Insec-

tenwerkgroep  
Eenstaartje  (Drepana ???) 
09/05 Nog niet precies op naam gebracht. Wisselse 

Veen, Epe. Excursie Insectenwerkgroep.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
11/05 Bij de Oenerbrug, Epe. HJ. 
Groentje  Callophrys rubi 
30/04 2 exx. in een berkje, op  

het hoge stuk van de  
Renderklippen, Heerde.  
MHM.  

01/06 Renderklippen langs bosrand 
 bij Elburgerweg, Heerde. JH. 
01/06 Renderklippen in de buurt van de Elburger-

weg, Heerde. JH. 
Kleine vos 
29/03 1e maal. Op Pinksterbloem. Daarna continu 

op Immenhof, Epe. EV. 
09/05 5 exx. Wisselse Veen, Epe. Excursie Insec-

tenwerkgroep. 
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
28/04 (1E maal)  bij Vemdebrug, Epe. HJ. 
29/04 12 exx.! Bij droge sloot in de buurt van de  

Vemdebrug, Epe. HJ. 
Landkaartje  Araschnia levana 
22/04 (1e maal), Elburgerweg, Heerde. HJ.  
09/05 1 ex. Wisselse Veen, Epe. 
  Excursie Insectenwerkgroep.  
10/05 Immenhof, Epe. EV. 
11/05 Kamperweg bij Koekenberg- 

weg, Epe. LW.  
17/05 Tuin Belvédèreweg,  Epe. MHM. 
Lindepijlstaart  Mimas tililae 
mei In Oldenbroek, in de schuur van Mevrouw 

Gremmer. 
Muntvlindertje  Pyrausta aurata  
09/05 1 ex. Wisselse Veen, Epe.  

Excursie Insectenwerkgroep.  
31/05 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Oranjetipje  Anthocharis cardamines 
08/05 2 exx. op de (vaste) Judaspenning in de tuin. 

Pelzerpark, Epe. AHS. 
08/05 Bij sportschool Ten Tije, Epe; voor mij  

1e maal dit jaar. MHM.  
09/05 10 `  en 1 a  en 4 eitjes. Excursie Insec-

tenwerkgroep. 
12/05 Immenhof, Epe. EV. 
17/05 In de tuin van Agnès,  

Pelzerpark, Epe. MHM.  
 
Tauvlinder  Aglia tau 
08/05 `  In de berm van de Boer- 

weg, Wissel, Epe. MHM. 
09/05 2 ` `  Wisselse Veen, Epe.  

Excursie Insectenwerkgroep. 
10/05 1 `  dood op het pad langs  

de Boerweg, Wissel, Epe.  
Marjolein Koopmans. 

 
 
 

Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella 
11/05 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
25/05 Bij het vijvertje. Belvédèreweg, Epe. MHM 
Bladrandkever  Sitonia lineatus 
11/05 Vreet kleine stukjes uit bladranden van 

Tuinbonen. Epe. Lenny Stelwagen. 
Bruine zandloopkever  Cincindela hybrida 
11/05 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Gevlekte dennenboktor  Rhagium bifasciatum 
08/05 Boerweg, Wisselse Veen, Epe. MHM.  
09/05 Wisselse Veen, Epe. Excursie Insecten-

werkgroep.  
Gewone meikever  Melolontha melolontha  
10/05 Immenhof, Epe. EV. 
11/05 Op warme avond verscheidene exx. om huis, 

Epe. EKG.  
14/05 Overdag in huis, Belvédèreweg, Epe. MHM.  
17/05 ‘s Avonds tegen de ruiten, Belvédèreweg, 

Epe. MHM.  
Groene zandloopkever  Cicindela campestris 
30/04 Op de Renderklippen, Epe. MHM.  
09/05   Wisselse Veen, Epe. Excursie Insecten-

werkgroep.  
Lieveheersbeestje  Adlia ? ? ? ? ? 
29/03 Héél klein; zwart met 5 rode stipjes. Tuin 

Pelzerpark, Epe. AHS. 
Protichneumon pisorius 
18/04 Sluipwesp. Prachtig insect in de serre. 
 Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Schorpioenvlieg  Panorpa communis 
09/05 Wisselse Veen, Epe. 
  Excursie Insectenwerkgroep.  
10/05 Immenhof, Epe. EV. 
Viervlek  Libellula quadrimaculata 
10/05 (libelsoort) Wisselse Veen, Epe. Marjolein 

Koopmans. 
Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula 
29/04 Tuin Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Weidehommel 
24/03 1 exx. Kievitsveld, Emst. BHi.  
Zwartkopvuurkever  Pyrochroa coccinea 
09/05 1ex. Wisselse Veen, Epe. Excursie Insec-

tenwerkgroep.  
 

 
 

Ree 
17/04 3 exemplaren, 

Norelbos,  
Epe. JH. 

 Vleermuis 

Andere insecten 

Zoogdieren 



13/04 Eerste ex. om 18.10 uur present op Immen-
hof, Epe. EV. 

27 en Grote vleermuizen  
28/04 vliegen voor de ramen  
 langs. Eper Veste, Epe. An de Brueijs. 
Waterspitsmuis 
12/04 Bloemendaalseweg, Emst. FB. 

 
 
 
Beekprik 
29/03 Motketel, Niersen. To en Janus Crum. 
Bruine kikker 
30/03 Vaste gast in onze vijver vandaag voor het 

eerst weer present. Belvédèreweg, Epe. 
MHM.  

09/05 diverse kleine exx. rondhuppend in het gras. 
Wisselse Veen, Epe. Excursie Insecten-
werkgroep.  

Groene kikker 
28/03 Behorend bij ons vijvertje, vertoonde zich 

dit jaar op deze dag voor het eerst. Belvédè-
reweg, Epe. MHM. 

23/04 Veel exx. kwakend in plasjes Wisselse 
Veen, Epe. EKG/Mia Leurs. 

Kleine watersalamander 
28/03 Eerst dacht ik dat het een kikkervisje was, 

zó klein! In de vijver Belvédèreweg, Epe, en 
op   

30/03 Een tweede, iets groter. MHM. 
 

 
 

Dotterbloem  Caltha palustris 
30/03 5 exx. Woesterbergweg bij kruising beek, 

Wissel, Epe, en 
 3 exx. Hazenweg, Wissel, Epe. EKG. 
Gagel  Myrica gale  
20/03 Rijke bloei. Wisselse Veen en Paalveen, Epe. 

EKG.  
Lievevrouwebedstro  Galium odoratum 
08/04 Een flink plakkaat. Beekwal  

Niersenseweg, Niersen.  
Excursie KNNV. 

15/05 In volle bloei., langs zuidzijde 
  dijk, Kloosterbos, Wapenveld. EKG. 
Muursla   Mycelis muralis  
08/04 Beekwal Niersenseweg, Niersen. KNNV-

excursie. 
Ronde zonnedauw  Drosera rotundifolia 12/04  
 Een eerste exemplaar (dit jaar) in het Wissel-

se 
 Veen, Epe. EdB 
 

 
 
Stekelbrem  Genista anglica 
08/05 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Tijmereprijs  Veronica serpyllifolia 
08/05 Mooie groepjes. Wisselse Veen, Epe. EKG. 
Veenpluis  Eriophorum angustifolium 
03/04    Flinke groep bloeiende planten in het Wissel-

se Veen, Epe. EdB. 
20/05 Volop bloeiend in vennetje op de Render-

klippen,Heede (vemoedelijk al een poosje). 
MF/MHM.  

Weidegeelster  Gagea pratensis 
28/03 Volop in bloei in weiland  

bij molen van Oene. EKG. 
 

 
 

Blauwplaatstropharia Psilocybe ferrei 
24/04 Weer zeker 100 exx. op houtsnippers bij 

klein plantsoentje hoek Emastraat/Hoofd -
straat, Epe. EKG.  

Echte tonderzwam   Fomes fomentarius 
10/04 Verscheidene grote exx. op berk. Spreng 

Tongerense beek, Wissel, Epe. EKG.  
Gekraagde aardster  Geastrum triplex 
18/05 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Gewone zwavelkop  Hypholoma fasciculare 
14/04 Schitterende, boterverse “tuil” van 13 exx. 

aan de Belvédèreweg richting Renderklip-
pen, Epe. MHM. 

Grote stinkzwam  Phallus impudicus  
08/05  1e Duivelsei van het nieuwe seizoen, Norel-

bos, Epe. JH. 
Mijtertje  Mitrula paludosa 
29/03 Motketel, Niersen. To en Janus Crum. 
05/04 2 exx. zuidelijke Heerderbeek, spreng.  

Marjolein Koopmans. 
05/04 Veel. Koppelsprengen Ugchelen.  

Marjolein Koopmans. 
08/04 Veel exx. Spreng Motketel, Niersen.  

Excursie KNNV. 
10/04 1 ex. Spreng, Tongerense beek, Epe. EKG.  
Truffel  ???? 
06/05 Welke precies wordt nog uitgezocht. Ze 

groeiden in het gazon. Tuin Nunspeet. GP. 
Vlekplaat  (Welke???) 
09/05  Aantallen. Wisselse Veen Epe.                                 

Exc.Insectenwerkgroepl 
Voorjaarskluifzwam  Gyromitra esculenta 
13/04 Jagtlustweg, Epe. MF. 
Zwarte kluifzwam  Helvella lacunosa 
06/05 In het gazon. Tuin Nunspeet. GP. 
09/05 Verscheidene groepjes kleine exx. Wissel-

seVeen, Epe. Excursie Insectenwerkgroep.  

Amfibieën en Vissen 

Planten 

Paddestoelen 

Dik Koopmans, Egbert de Boer en de Heer H. Rensink signaleerden op 22 april al een  
Gierzwaluw in Kampen, 

en Agnès Herweijer noteerde op 24 april een  
Gierzwaluw  in Vinkeveen,  

die geïnteresseerd was in de speciaal voor  
hem bereide woongelegenheid. 

Allemaal heel vroeg dus! 



Waarnemingen 
(exclusief) 

We kregen van Gerard Plat een uitgebreide lijst van hoofdzakelijk vogelwaarnemingen, door hem gedaan 
in verschillende regio. Omdat ze niet allemaal direct naast de deur liggen, maar ze toch interessant 
genoeg zijn voor een plaatsje in dit blad, laten we ze hieronder volgen: 
 
31/3 Veluwemeerkust 
(Nunspeet)  
Tureluur ±  30 st. 
Kievit ± 50 st. 
Kokmeeuw 
Scholekster ±  15 st. 
Grutto ±  30 st. 
Graspieper       4 st. 
Witgatje  1 st. 
Kneu ±  50 st. 
03/04 Veluwemeerkust/ 
polderzijde: 
Fitis 
Tjiftjaf veel  
Havik 
Buizerd 

Grote bonte specht 
Ree 5 
Haas 1 
04/04 Veluwemeerkust/ 
Doornspijk 
Tureluur 
Grutto 
Kievit 
Scholekster 
Rietgors 
Graspieper 
Zomertaling 
Veldleeuwerik 
 
 
 
11/04 Veluwemeerkust/ 

Doornspijk: 
Boerenzwaluw 
Grutto 
Kievit 
Tureluur 
Scholekster 
14/04 Veluwemeerkust/ 
Bloemkampen: 
Kneu 
Grutto 
Nijlgans 
Kievit 
Tureluur 
Veldleeuwerik 
Veluwemeerkust/ 
Polsmaten: 
Kluut 

Zomertaling 
Bergeend 
Torenvalk 
17/04 Harderbroek 
Grauwe gans 
               met jongen) 
Bruine kiekendief 
                (baltsend) 
Dodaars 
Kuifeend 
Tafeleend 
Fuut 
01/05 Nunspeet 
Gierzwaluw (1e x) 
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