
 
 
 
 

AUGUSTUS - SEPTEMBER 
INHOUD: 
 1.  Inhoud Redactie 
 2. Voorwoord Redactie 

Stuurpraat Bestuur 
 3.  Programma Bestuur/redactie 
 5.  Werkgroepen Werkgroepen 

7.  Bestuurlijke zaken Bestuur 
8.  Boekenlijst Bestuur 
9.  Wie zag ze vliegen? Els Koopmans-Grommé  

10.  Terugblik op cursus monitoring Bestuur 
            Leden voor Leden Dik Koopmans 

11.  Waarnemingen eerste zomervogels Wim van Waveren Hogervorst 
12.  Hulp aan vogels en andere dieren Harry van Diepen 
13.  De kleine grijze Huismus Micky Haselhoff-Marsman  
14.  Het land van “Alles verkeerd om” Marjolein Koopmans 

 16.  Lis in augustus (haiku) Lenny Stelwagen  
17.  Kelmis Mariet van Gelder 

 19.  Milieuzorg Jan Polman 
20.  Natuurpad - de moeite waard Oeti Slot 
21.  Schoorsteenvegertje Els Koopmans-Grommé  

             Poppengrootmoeder Micky Haselhoff-Marsman  
 22.  Neerslag Oeti Slot 
  Een hagelbui Wina en Wout Boomsluiter 

23.  Regen (gedicht) Toon Hermans 
  Een vos die niet kloek was Micky Haselhoff-Marsman 

24. Avondwandeling op de Tongerensche heide Lodewijk Rondeboom 
25. Twee leuke belevenissen Els Koopmans-Grommé  
26. Insecten in het Kloosterbos/Tongerensche heide Micky Haselhoff-Marsman  

 28. Zo ziet het er van binnen uit Micky Haselhoff-Marsman  
29. Vlinders als huisdieren Mia Leurs 
30.  Wetenswaardigheden voor de jeugd Oeti Slot 
31.  Wisselsche Veen door de ogen van Els Koopmans-Grommé  

 37. In mijn tuin gezien Diversen 
38. Reeënbronst Marcel Langevoort 
39. Stadgenoot (gedicht) Jan Elburg 
40. Het Natuurpad op Internet Joop Haselhoff 
41. Vreemde vogels Micky Haselhoff-Marsman  
42. Verstandig ouderschap Micky Haselhoff-Marsman  
43. Waargenomen Agnès Herweijer-Smit  

     Naaktslakken Micky Haselhoff-Marsman  
 

 
We heten van harte welkom als nieuw lid:  

 Mevrouw Anke van Duyn-Boeve, 
Jan van Riemsdijklaan 7,      

8181 PL  Heerde. 
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 Een klein voorwoordje, zoals gebruikelijk weer in grote tijdnood.  
Maar er moet wel even gememoreerd worden dat tot onze grote vreugde Agnès zich na haar heupoperatie 
en de daarop volgende revalidatie opnieuw helemaal in de strijd geworpen heeft;  er kan weer volop aan 
haar getrokken worden. In redactionele termen, wel te verstaan. We hebben geweldig veel bewondering 
voor haar, want het was niet mis wat er de afgelopen maanden met haar gebeurd is.  
Een praktisch gevolg van haar herstel is dat van nu af aan alle waarnemingen weer naar haar adres ge-
stuurd  kunnen worden: Agnès is weer volop in bedrijf! 
 Dan nòg een technische mededeling: Micky is van half december tot eind januari afwezig. Het 
zou dus bijzonder prettig zijn, als Uw kopij zo vroeg mogelijk ingeleverd werd. Mocht U iets voor ons in 
petto hebben wat niet strikt aan actualiteit gebonden is, wilt U het dan zo vlug mogelijk inzenden?  
Micky kan het dan op maat tikken en de layout afronden. Daarmee hebben de andere redactieleden name-
lijk nog niet veel ervaring en dan kan het een heel tijdrovend werkje worden. Alles wat vóór half decem-
ber klaar ligt voor de drukkerij is meegenomen. 
 Tot slot: er zitten een paar puristen in de redactie en die hebben zich vaak het hoofd gebroken 
over de schrijfwijze van (onder meer) Wisselseveen, Wisselse Veen, Wisselsche veen, enz. Nu zijn we er 
uit, dank zij Lodewijk Rondeboom. Zijn spelling moet de goede zijn, dus van nu af aan doen we alleen 
nog maar waarnemingen in het Tongerensche- of Wisselsche Veen. We werden al genoeg getreiterd door 
de allernieuwste Nederlandse spelling, dus waarom zouden we er zelf niet nog een schepje bovenop 
doen? 
 Veel leesplezier wordt U toegewenst door  

de redactie. 

P.S. Lieve, beste mensen, ik wil ieder van jullie die mij tijdens mijn zieken-
huisperiode zoveel vriendschap en steun heeft gegeven, hierbij heel, héél 
hartelijk bedanken. 

Agnès. 
 
 
 

Op het moment dat deze praat tot stand komt, zit het complete bestuur waarschijnlijk nog aan de 
hete grog na te klappertanden van de kletsnatte happening, die het net achter de rug heeft, te weten: de 
opening van het gerenoveerde Natuurpad of te wel: de tewaterlating van een “Veluws” albinokonijn. 
Ondanks de klimatologische krachten die alles in het werk stelden om dit evenement te torpederen, vin-
den we - terugkijkend - dat het wel iets speciaals had,  ook al hadden we het ons een beetje anders voor-
gesteld. 
Dit was de laatste strubbeling in de reeks van tegenspoedjes en - slagjes die samengingen met de voltooi-
ing van alle vernieuwingen aan het Natuurpad. We hebben ze er allemaal onder gekregen!  
Als om dit te illustreren begon de lucht aan het eind van het “officiële deel” van de middag te breken, en 
waarachtig: aan het eind van de wandeling scheen de zon. Moge het het Natuurpad net zo vergaan! 

In het prettig besef dat we dit project tot een goed einde hebben gebracht, gaan we nu even terug-
leunen en ons beraden op de bestuurlijke zaken die nu aan de orde gaan komen.  En daar leest U de vol-
gende keer meer over. 

Het bestuur. 
 
 

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk op 10 oktober a.s. 



BESTUURLIJKE ZAKEN 
De meeste mensen die dit onder ogen krijgen zijn lid van de KNNV, daar mogen we toch wel van 

uitgaan. Maar weten de meesten dáár weer van hoe die KNNV nu eigenlijk in elkaar steekt?  
Wij als afdelingsbestuur vinden het een goede zaak er iets meer over uit de doeken te doen, en voor een 
uiteenzetting maken wij graag gebruik van het artikel dat Tjalling van der Meer erover schreef in ons 
“collega-blad” DE VIER JAARGETIJDEN (afdeling Apeldoorn). 

De landelijke KNNV bestaat uit achtenvijftig regionale afdelingen. Uit deze afdelingen zijn ne-
gen “gewesten” gevormd, en twee maal per jaar vindt er in het Harderwijkse Milieucentrum een gewes-
telijke vergadering plaats. Verder verzorgen de gewesten bij toerbeurt gewestelijke activiteiten en 
gewestelijke themadagen”.  

En dit nu zijn de evenementen die wij met dit artikel extra willen belichten, omdat ze altijd zeer 
de moeite waard zijn, en omdat ze feitelijk niet de belangstelling krijgen die ze verdienen.  
Volgt een citaat van Tjalling van der Meer, die in DE VIER JAARGETIJDEN schreef: 

Van welke afdeling in ons gewest we ook lid zijn, we wonen allemaal in een natuurrijk deel van 
Nederland, waarvan elk afdelingsgebied een eigen identiteit heeft. Wat is het niet heerlijk om 
bijvoorbeeld als Zwollenaar over de Hulshorster stuifzanden bij Nunspeet te zwerven, als Lely-
stedeling door het Beekbergerwoud bij Apeldoorn te lopen en als Apeldoorner in het gebied de 
Oostvaardersplassen bij Lelystad vogels te observeren 

En verderop schrijft hij: 
Op 9 maart j.l. hielden we een Gewestelijke Vergadering. We hebben in deze vergadering een 
nota met een aantal discussiepunten besproken met als streven om binnen het gewest meer te 
kunnen betekenen voor elkaar. We willen graag dat het gewest bij de leden leeft en in een na-
tuurbelevingsbehoefte kan voorzien met specifieke gewestelijke activiteiten. Wederzijdse excur-
sie-uitwisselingen zouden daarin bijvoorbeeld een plaats kunnen krijgen. Kennismaking met 
KNNV-leden uit andere afdelingen is daarbij een plezierig nevenaspect en schept een band. Ook 
kennisuitwisseling kan tot de mogelijkheden behoren. Wij vragen U dan ook: Heeft U gedachten 
over activiteiten in gewestelijk verband, maak ze dan kenbaar aan Uw afdelingsbestuur. 
U kunt op deze wijze met het gewest meedenken. 

En hij besluit zijn verhaal aldus: 
Het gewestelijk bestuur, bestaande uit Lidy Kraamer uit Apeldoorn (secretaris), Hans Groten-
huis uit Deventer (penningmeester ) en ondergetekende uit Harderwijk (voorzitter) zal U graag 
bij gewestelijke activiteiten begroeten! 

w.g.: Tjalling van der Meer. 



 

Avondwandeling op Tongerensche Heide 
op donderdag 9 juli 1998 

 Het was een prachtige zomeravond en de opkomst (voor de zonsondergang) was goed. Er waren 
mensen uit de streek en ook een aantal vakantiegangers, kortom een gemêleerd gezelschap. 
Wij vertrokken klokslag acht uur vanaf de parkeerplaats voor de Berghoeve. 
Het onderwerp deze avond stond in het teken van het bosbeheer en uiteraard het het beheer van de heide. 
 De eerste halte van de avondwandeling was op de hoek Boerweg/Tepelbergweg. Hier is twee jaar 
geleden vier hectare bos geveld, teneinde een prachtige  landschappelijke verbinding tussen het Wisselsche 
Veen en de Tongerensche Heide te realiseren. Het gekapte bos is inmiddels elders "gecompenseerd", dit in 
verband met de boswet. Het Geldersch Landschap heeft een subsidie aanvraag ingediend om deze kapvlakte 
te plaggen zodat Struikheide de plaats van Bochtige smele zal gaan innemen. 
Het bosbeheer is verder vol-op in beweging. Het beleid is gericht op het gefaseerd ver-wijderen van alle 
exoten, zoals Japanse lariks, Ameri-kaanse eik en Douglas.  Deze vellingen zijn gekoppeld aan de 
zogenaamde "mozaïek- methode".  Dit is een kleinschalige vorm van bosomvorming. Grotere monotone 
boscomplexen, zoals langs de Boerweg,  kunnen op deze wijze op langere termijn meer structuur krijgen. 
De eerste ingreep bestaat uit het vellen van vijftien procent van het bos door middel van het vellen van 
kleine groepen. (bijvoorbeeld 0.10 hectare  tot 0.15 hectare per groep). Na ongeveer tien jaar wordt deze 
methode herhaald en na twintig jaar nog eens. 
Het bos op Tongerensche Heide is dan in het jaar 2018 voor ongeveer vijfenveertig procent (drie maal 
vijftien procent) verjongd, door middel van natuurlijke bezaaiing van Grove den en berk. De metamorfose 
van het bos, via   menselijk ingrijpen, duurt in eerste instantie       dus ongeveer twintig jaar. Daarna zal er 
geen bosbeheer meer worden  uit-gevoerd. Het wordt dan een zogenaamd klapstoel"beheer (een beheers-
vorm van niets doen). Vanuit de klapstoel langs de bosrand mag een beheerder dan alleen rustig kijken, naar 
Klapeksters!  

Onze wandeling voerde verder langs het Van Manenspad door een particuliere bos-enclave. Hier is 
goed zichtbaar dat heide  zonder beheer na een halve eeuw weer veranderd is in een spontaan Grove 
dennenbos van formaat. De eigenaar heeft mij verteld dat omstreeks 1940 deze strook uit heide en enkele 
vennen bestond. 
Deze plaats herbergde tijdens de tweede wereldoorlog een aantal onderduikers. Helaas werden deze 
onderduikers ontdekt omdat er in de winter een rookpluim boven de heide gesignaleerd werd. Het was 
immers toen geen bos, dus een rookpluim was van ver al zichtbaar voor de Duitsers.  
  
 
 
Als je goed oplet zie je half onder, of net naast, de vele Vliegdennen op de heide vaak een Inlandse eik 
staan. Als een Vlaamse gaai met een eikel op een Vliegden neerstrijkt en de eikel laat vallen dan is de kans 
groot dat er een Eik ongestoord kan groeien, omdat er niet gemaaid of geplagd wordt binnen de "kroon-
projectie" van deze markante Vliegdennen. 
De avondwandeling viel wat langer uit dan aanvankelijk de bedoeling was, maar alle deelnemers vonden dit 
geen probleem. Na een heerlijke rondgang over Tongerensche Heide konden ze om kwart voor elf weer 
huiswaarts keren. 
 

 



 BOEKEN  
 
De K.N.N.V.afdeling Epe/Heerde heeft in de bibliotheek een aantal boeken dat verouderd is, en die 
willen we graag voor een heel zacht prijsje aanbieden aan liefhebbers. 
Op de milieumarkt bleek er grote belangstelling te zijn voor deze boeken, en bij komende gelegenhe-
den zullen we ze ook zeker weer neerleggen, maar misschien is er bij de lezers van Natuurklanken  
die niet regelmatig op onze avonden komen   - want ook daar ligt vaak een gedeelte - en die geen 
bezoekers zijn van groenmarkten en dergelijken, toch ook belangstelling voor zo'n "antiquarisch" 
boek. 
Wij hebben daarom een lijst samengesteld van de desbetreffende boeken. Mocht iemand  belang-
stelling hebben dan is een telefoontje naar het bestuur voldoende. 
 
• Atlas der Natuurreservaten 1956.  (Internationale Unie voor Natuurbescherming)  ƒ 0,50 
• Bacteriën als arbeidskracht 1984 (Hans de Witte) ƒ0,50 
• Brehms Tierleben (neu bearbeitet von Wilhelm Bardorf)  ƒ  5,-- 
• Cactussen en andere succulenten (C.Bommeljé-Thieme) ƒ 0,50 
• De biologie in nieuwe banen 1965 (prof.dr Adolf Portmann) ƒ  1,-- 
• De mens en het weer 1979 (Chriet Titulaer)  ƒ 2,50 
• De woestijn leeft 1967 (Walt Disney) ƒ 0,50 
• De Wonderen van het Dierenrijk 1950  (Dr.Maurice Burton) ƒ 1,50 
• Dieren zien en leren kennen 1957 (Dr.A.F.Portielje) ƒ2,50 
• Dierenwereld van Europa (F.A.Roedelberger) ƒ 1,-- 
• Economie en milieu 1975  (William Ramsay/Claude Anderson-Aulaboek) ƒ  1,-- 
• Evolutie - de huidige stand van het vraagstuk  (Prof.dr.ir.J.C.Dorst e.a.-Aulaboek) ƒ 1,-- 
• Galapagos: Die Arche Noah im Pazifik 1958  (Irenäus Eibl-Erbesfeldt) ƒ 1,-- 
• Gids voor een milieubewust leven 1972  (Paul Swatch) ƒ 0,50 
• Hang-en klimplanten voor de kamer(J.P.Hage) ƒ0,50 
• Heempark wandelingen in Amstelveen 1962  (C.P.Broerse) ƒ0,50 
• Helpt de vogels in den winter 1927(!!)  ƒ0,50 
• Het leven-een biologisch filosofische benadering 1966 (C.H.Waddington)  ƒ 1,-- 
• Het plantenrijk 1931(!!)  (C.Beekhuis) ƒ 5,-- 
• Het Weer 1957 (Prof.dr S.W.Visser) ƒ2,50 
• Het Wonderland der Natuur (Alexander Niklitschek) ƒ2,50 
• Het Wonder der Natuur-1952 (Dr .Fritz Kahn): 
• -  Hemel en Aarde            ƒ1,50      
• -  Dier en Mens              ƒ1,50 
• -  Het Leven van de Mens I  ƒ1,50 
• -  Het Leven van de Mens II  ƒ1,50 
•  Hoeveel zijn er nog over? 1954 (Nigel Sitwel e.a.) ƒ2,50 
• Knaurs Affenbuch 1957 (Ivan T.Sanderson en Georg Steinbach) ƒ2,50  
• Knaurs Gartenbuch 1957 (Hans Schiller)f5 
• Lof der paddestoelen -miniboekje 5- (H.V.Cube) ƒ0,50 
• Ons welzijn en de milieuvervuiling 1973 (Ir.F.E.Samson) ƒ0,50 
• Onze Wonderbaarlijke Dierenwereld 1978 (Reader's Digest) ƒ2,50 
• Op het spoor van de Aapmens 1960 (A.A.Manten) ƒ 1,-- 
• Pluk de vreugde uit uw tuin (J.Stam-Dresselhuys) ƒ0,50 
• Samenwerken aan de omgeving;Kon.Ned.Heide Mij 1982 Drs de Vocht) ƒ 1,-- 
• Spel op leven en dood 1973 (Nigel Calder) ƒ2,50 
• Speurtochten in de natuur-het hele jaar rond (Harry Wonink) ƒ0,50 
• Straling - Mag het ietsje meer zijn? 1988 (Els de Groen -Aktie Strohalm) ƒ0,50 
• Thieme's sterrenfotoboek 1968 (Bruno Ernst) ƒ 1,-- 



• Vreugd van Bos- en Heide-ontmoetingen met plant en dier op de Hooge  
 Veluwe 1935??  (A.B.Wigman) ƒ 1,-- 
• Walt Disney's Wonderen de Wereld 1964  ƒ 1,-- 
• Wild Life Illustrated (verschillende schrijvers) ƒ 1,-- 
• World of Nature 2e druk 1965 (V.J. Stanek) ƒ2,50 

 
  

 



TERUGBLIK OP DE CURSUS NATUURBESCHERMING DOOR 

MONITORING 
Op 31 januari 1998 werd voor de afdelingen van het gewest IJsselstreek (waartoe ook wij beho-

ren) een cursus Natuurbescherming door Monitoring gegeven, door de Natuurbeschermings Commis-
sie van de landelijke KNNV.  
 Op de Gewestelijke vergadering van 9 maart j.l. werd er teruggekeken op deze dag, die in het 
algemeen positief was beoordeeld. 

Naar aanleiding van die gunstige beoordeling is de mogelijkheid besproken om een vervolg op 
deze cursus te laten komen. Deze zal dan op de praktijk gericht zijn en bestaan uit (oefenen in) planten 
inventariseren in het veld.  

Dit vraagt uiteraard wel de nodige voorbereiding, en voor men daaraan begint is het belangrijk te 
weten hoe het staat met de belangstelling voor een dergelijke vervolgcursus. 
 Daarom vragen wij U namens het Gewest IJsselstreek: 

• Bent U geïnteresseerd in een instructie als boven bedoeld en zou U daaraan willen meedoen? 

• Is er onder U iemand die de kennis, opgedaan tijdens de instructiedag, wil doorgeven aan ande-
re leden van de afdeling? 

 
 Als U deze vragen of één er van met “ja” beantwoordt, kunt U zich voor de instructie/oefendag 
opgeven bij: 

Tjalling van der Meer, tel. 0341 - 420199 

VÓÓR 6 OKTOBER 1998. 

Red. 



Neerslag 
We hebben er heel wat van gehad, deze zomer.  

Tot neerslag worden gerekend, regen, sneeuw, ijskristallen, stofhagel, hagel, dauw en rijp. Deze neer-
slagsoorten vormen zich, als de luchttemperatuur het dauwpunt bereikt en de waterdamp in de lucht tot 
water condenseert of tot ijs sublimeert.   

Hagel is een vaste neerslag uit ijsstukken van onregelmatige grootte. Het ontstaat wanneer ijs- of 
sneeuwkristallen door wolken met onderkoelde waterdruppeltjes vallen, zich aan de kristallen hechten en 
onmiddellijk  bevriezen.  
Echte hagelstenen ontstaan nooit wanneer de grondtemperatuur beneden het vriespunt ligt, en uitsluitend 
aan het begin van zware onweersbuien, in wolken van het type Cumulonimbus (algemener bekend als 
“donderkoppen”).  De turbulentie in deze torenhoge wolken kan enorm zijn, en de regendruppels of 
sneeuwvlokken die erin terecht komen, worden door de verticale stromingen - karakteristiek voor een 
onweersbui - omhoog en omlaag gezweept, waarbij ze steeds opnieuw in aanraking komen met andere 
deeltjes onderkoeld water. Zo nemen ze voortdurend in omvang toe. Hoe groter de turbulente krachten, 
hoe langer het duurt eer de gevormde hagelstenen zo zwaar zijn, dat ze niet meer opgezwiept kunnen 
worden en  vallen. Het feit dat ze zich met z’n allen uit één wolk storten, verklaart waarom hagelbuien zo 
plaatselijk en afgebakend zijn. 

Hagelbollen, ook hagelstenen genoemd, kunnen een diameter hebben van vijf  tot negentig mil-
limeter. Er werden echter ook al hagelstenen van meer dan een kilo gevonden.  
IJskristallen kleiner dan vijf millimeter worden stofhagel genoemd. 

Krachtige hagelbuien kunnen grote oogst- en bouwschade veroorzaken. Ook mensen en dieren  
kunnen door hagelstormen gewond raken. 

Enige leden van onze vereniging kunnen er over mee praten. Zij hadden een  treffende ervaring 
tijdens een kampeerpartij. 
Onderstaand laten zij ons  hun ervaringen meebeleven. 

Oeti Slot. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Een hagelbui 
We waren met zijn vieren met vakantie in Frankrijk. We hadden eerst wat regen en toen wat kou gehad; 
we zaten erg hoog in de bergen, tot we besloten toch maar wat warmte op te zoeken. 
Na een dag reizen met de auto kwamen we in de Ardèche, waar het beslist warmer moest zijn en met 
weinig regen. Nu, dat was ook zo. Stralend weer. Tot op een middag er wolken kwamen, die steeds dik-
ker werden en dreigender. Van verre hoorden we het rommelen en dat kwam snel dichterbij. We hadden 
nog gauw gegeten en de boel opgeruimd, toen de bui plotseling losbarstte. Bliksemflitsen van alle kanten 
en een geweldige regenbui. De tent hield het prima; we zaten droog.   
Totdat het begon te hagelen. Eerst waren het gewone hagelstenen, maar ze werden steeds groter. Tenslot-
te waren ze zo groot als kippeneieren. Het kletteren van de hagel werd oorverdovend. Met een harde knal 
kwamen de stenen op de palen van de tent terecht. Wina zette een paraplu op, want het zag ernaar uit, dat 
de tent het niet zou houden. Samen drukten we het dak van de tent omhoog, omdat die zo zwaar beladen 
was met hagelstenen, dat we het ergste vreesden. 
 Toen de volgende dag de zon weer scheen en de tent gedroogd was, kon aan reparatie gedacht 
worden. We hadden reparatiespul bij ons, dat met een strijkijzer kon worden aangebracht.  
Gelukkig had Wina er enigszins op gerekend en had haar reisstrijkbout meegenomen. Die kon worden 
aangesloten op de elektriciteit van de caravan van Dik en Els, en zo kon het gat gedicht worden. 
 Het is dus aan te bevelen om met kamperen naald en draad, en een strijkijzer mee te nemen. 

Wina en Wout Boomsluiter. 

 

 



 
Lis in augustus 

 
Zware zaaddozen 
buigen zich naar het water 
verzekerd leven 
 
Lenny Stelwagen 



“Het land van “alles verkeerd-om” 
 

EEN ZOMERSE WINTER-VAKANTIE IN NIEUW ZEELAND. 
De dagen werden korter en onze zomervakantie naderde. 
Tijdens de eerste nachtvorst pakten wij onze zomerkleren 
in. Natuurlijk bleek er op het laatste moment nog van 
alles te regelen en te kopen, maar 12 december ‘97 zaten 
we dan toch in het vliegtuig. We zouden meer dan een 
etmaal onderweg zijn. 
Onderweg hadden we nog een tussenstop in Singapore, 
waar we voor het eerst van ons leven even kennis konden 
maken met tropische hitte in een Aziatische stad vol 
palmen.  
Na wéér een paar uur vliegen bereikten we ons 
uiteindelijke reisdoel, Auckland op Nieuw Zeeland. Eérst 
planten- en vogelboeken inslaan, dan - eindelijk - slapen. 
Nieuw Zeeland kent veel verschillende landschappen, 
vaak op korte afstand van elkaar. We zouden de komende 
vijf weken dus een volle agenda hebben. Het eerste deel 

van onze rondtocht per huurauto ging over het Noorder-eiland. Met de kerst staken we over naar het 
Zuider-eiland. 
OUDE LEVENSVORMEN. 

Bijzonder is de ouderdom van de oorspronkelijke flora en fauna. Sinds het uiteenvallen van het 
oer-continent Gondwana is het een geïsoleerde eilandengroep geweest. 
Bijzonder zijn bijvoorbeeld de inheemse vogelsoorten die niet kunnen vliegen, zoals de kiwi’s (niet 
gezien) en de uitgestorven struisvogel - grote Moa’s. Deze konden oorspronkelijk gedijen, doordat er 
geen roofdieren waren. Ook veel van de boom- en plantensoorten kun je nergens anders vinden. Het zijn 
vaak heel oude levensvormen. 

Van die oorspronkelijke flora en fauna hoopten we natuurlijk veel te zien. En dat is ook deels wel 
gelukt. Maar er is méér van aangetast dan we verwacht hadden. Oorzaak is de import van allerlei 
Europese, maar ook Australische, Amerikaanse en Indiase soorten. In en rond dorpen en steden barst het 
nu van de mussen, Merels, en meer Puttertjes en Barmsijsen dan in Europa.  
Hele hellingen staan vol bloeiende brem, prachtig mooi, maar ze horen hier niet. De Engelsen hebben 
getracht op het nieuwe land hun “tuinen van thuis” te imiteren en brachten ook hun huisdieren mee, en de 
dieren waarop ze gewend waren te jagen.   

De nieuwkomers hebben de oorspronkelijk soorten weggeconcurreerd, of gewoon opgevreten. Er 
is een verhaal over een unieke vogelsoort die op een klein eilandje werd herontdekt en direct ook 
uitgeroeid door het lieve poesje van de vuurtoren-wachter . . . .  

Ook een punt is de vermenging van nieuwe- met oorspronkelijke soorten. Zo is de “grey duck” 
aan het verdwijnen door kruising met onze Europese wilde eend.  
Ook de jacht heeft schade aangericht en dat is al begonnen voor Abel Tasman voet aan Nieuw Zeelandse 
wal zette. De Moa was voor de oorspronkelijk inheemse bevolking, de Maori’s, hoofdvoedsel en is 
zodoende al vóór de komst van de pakeha’s (Europeanen)volledig uitgeroeid. 

Op dit moment probeert men de inheemse flora en fauna te beschermen. Zo kwamen we gif-
waarschuwingen tegen. Giftig aas was in het bos gedropt om ruïneren van boomvaren-kronen door 
oppossums en opvreten van “yellowheads” (Inlandse zangvogel) door Wezels te voorkomen. Voor een 
aantal oorspronkelijke soorten lukt het overleven alleen nog op ontoegankelijke eilandjes. 
Maar, niet te somber, er is toch heel veel moois te zien en de landschappen zijn overweldigend. 
OVERWELDIGEND. 

Ja, overweldigend, zo is bijvoorbeeld het vulkanische landschap in het midden van het Noorder 
eiland wel te noemen. We liepen langs kokende meren, stomende rotsformaties, felgekleurde minerale 
afzettingen, spetterende mini-geysertjes en een helblauw, door witte afzettingen omgeven kratermeer.  
Ook maakten we een bergwandeling over de ruige vulkaanhellingen van Mount Ruapehu en Mount 
Tongariro (Tongariro national park) met zicht op besneeuwde toppen en op Mount Ngauuhoe, qua vorm 
een zeer zuivere vulkaan-kegel. Helaas hebben we geen rook uit de top van Mount Ruapehu gezien, maar 

 



dat deze nog actief is bewees de seismometer in het bezoekerscentrum, die ons liet zien dat de grond 
onder onze voeten tijdens de wandeling (onvoelbaar, maar toch) gebeefd had. 
Actief vulkanisme zorgt zowel op het Noorder- als het Zuider-eiland nog regelmatig voor verassingen, 
zoals het plots verdwijnen van een deel van de enige weg naar het Millford-sound (een fjord). Een 
Nederlandse, die haar auto op dat moment net daar beneden aan zee had staan, had dus een probleem... 

Ook overweldigend zijn de regenwouden, vooral langs de westkust van het Zuider-eiland. 
Beeldbepalend zijn de boomvarens, varens met een boomhoge stam en bovenin een kroon met 
gigantische varen-bladeren, die zich, net als onze varens in een krul ontvouwen. Die stam zijn eigenlijk 
samengegroeide stolonen (een soort “wortels”).  
Naast de boomvarens zorgen de inheemse Nikau-palmen voor een speciale sfeer, evenals de Cabbage-
trees (met kronen die uit een aantal verschillende losse, aparte “pruiken” bestaan).  
Zo’n regenwoud is alleen via de tracks toegankelijk. Elke stam, elke tak is er bedekt met een dik 
mostapijt, slierten korstmossen, grote en kleine epifyten en zwammen. 
Je kijkt je ogen uit naar alleen al al die verschillende vormen varentjes en varens. Leuk was ook de 
vondst van een boomorchidee met grote hangende bloemtrossen vol wit-gele bloemen (Eearina 
mucronata, hanging tree orchid). 

Overweldigend is ook het fjordland, waar we een boottocht maakten en onderweg de daar 
levende Dolfijnen rond de boot zagen spelen. 
Het waren niet de enige zeezoogdieren die we 
goed hebben kunnen bekijken. We bezochten 
ook kolonies Pelsrobben. De meeste Pelsrobben 
lagen op de rotsen in zee, maar één pal op ons 
pad. Van een meter afstand kon ik een portret 
maken. 

Na de imposante fjorden bezochten we 
ook nog de zuidelijke Alpen. Rond Mount 
Coock zijn dit drie-duizenders, met grootse 
gletschers. Ik heb al heel wat gebergtes bezocht, 
maar zo’n mooie zijmorene had ik nog niet 
eerder ontmoet. Ook opvallend is de manier waarop deze bergen ineens uit vlak land omhoog rijzen. Je 
rijdt er door een enorm brede riviervlakte naartoe.  

VERKEERD OM. 
 Oh, ja, dat rijden . . . . alles is hier immers verkeerd om? Zo ook die 
huurauto, ze rijden links, dus het stuur zit rechts en je schakelt met de 
linkerhand en alles komt van de andere kant . . . .en dan ook nog 
onverwachte smalle “one-way-bridges” waar maar één auto tegelijk over 
kan . . . . . . arme ik! 
Zoals bekend zijn ook de seizoenen hier “verkeerd om”. Het is toch een 
rare ervaring om kerst te vieren met een barbeque op de camping en met 
oudjaar in een zwoele zomernacht naar huis te bellen, waar dat oudjaar pas 
een halve dag later een feit zal zijn, en natte sneeuw valt. 
Onverwacht was de ontdekking dat ook de maan “verkeerd om” wast. De 
maansikkel vormde de ronding van de “D”, dernier, laatste kwartier, maar 
werd elke dag groter, inplaats van kleiner. Het fijne weten wij hier nog 
steeds niet van, weet iemand dat? We horen het graag. 
VOGELS. 
Eigenlijk hadden we er meer verwacht. Riviervlaktes waar we van alles 
verwachtten bleken leeg. Maar die Geel-oog-pinguin die zo’n twintig 

meter van ons vandaan het strand op wandelde en zich daar uitgebreid ging zitten poetsen, maakte alles 
goed.  
Op een ander moment landde een Nieuw-Zeelands-vliegenvangertje op mijn, blijkbaar toch schitterend 
mooie, haardos. Die haardos werd overigens op een ander moment weer zwaar bedreigd door boze sterns 
(white-fronted tern) toen we te dicht bij hun nesten kwamen. 

De grootste vogels die we zagen waren de Royal albatrosses, die vanuit een schuilhut, onder 
leiding (en tegen betaling) op hun nesten te bezichtigen zijn bij Dunedin. 

Meer moeite kostten ons de Kea’s, forse inlandse papegaaien. Op diverse plaatsen 
waarschuwingsbordjes dat ze je kunnen verwonden en je auto ruïneren, een tocht met een vogelaar naar 

 

 



de tunnel waar “altijd” Kea’s spelen (Milford-road, fjordland). . .géén Kea’s (overigens wél een Kaka, 
een andere papegaai). 

Pas op onze laatstse excursiedag is het ons gelukt ze te 
zien te krijgen, bij het bezoekerscentrum van Mount 
Coock, ‘s ochtends vroeg, vóór de toeristen-drukte. 
KUSTEN:: 
Subtropische rotskust (Coromandel, Noorder-eiland), 
keienstrand, zandstrand vol hout, fjorden, alle kustvormen 
zijn te vinden. Een herinnering daaraan hangt nu om mijn 
nek; een Kiwi van parelmoer van een schelpensoort die we 
zelf ook gevonden hebben (Ariki paua). 
NA ALLE NATUUR OOK NOG DE MENSEN. 
Je hebt op Nieuw Zeeland met veel mensensoorten te 
maken. Immigranten kwamen overal vandaan, ook uit 
Nederland. We konden dus regelmatig onze moers-taal 
spreken. Een idee van deze geschiedenis kregen we in twee 
musea die we bezochten. Eén ervan, het kolen-museum in 

Westport, gaf een goed beeld van het vroegere pioniersbestaan langs de westkust van het Zuidereiland. 
Daar is de goud- en kolenwinning de basis van het bestaan geweest. Heel bijzondere spoorlijnen, dwars 
door de bergen, zijn er voor aangelegd. De kolenlagen zelf zagen we langs de weg. 

De oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland zijn de Maori’s, een Polynesisch volk. Ze zijn 
in het straatbeeld goed herkenbaar. Vooral rond Rotorua op het Noorder-eiland wonen er veel. Hun 
cultuur wordt ook actief levend gehouden. Na eeuwen van onderdrukking is er nu erkenning en 
waardering. Eigen feesten (deels voor toeristen), beschermde heilige plaatsen. Beroemd zijn de houten 
beeldhouwwerken, meestal mensenfiguren met uitgestoken tong, een symbool van onder meer kracht. De 
dorpen en plekken hebben ook hun oorspronkelijke Maori-namen teruggekregen. Vandaar dus 
“Waitanga”,”Witianga” en “Waimangu-valley”. 
De overheersende cultuur is echter Amerikaans van karakter. Avontuurlijke buitensporten  (raften, 
bungyjumpen) zijn populair en iets georganiseerds is al gauw “the latest great adventure”.  De stadjes 
lijken veel op wat we in Canada gezien hebben, een beetje wild-west-stijl. Vakantie vieren kan niet 
zonder veelvuldig barbecuen, wat ons overigens ook best smaakt. 

En dat kan van de hele reis gezegd zijn: hij smaakte naar meer. 
Marjolein Koopmans 
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Het Natuurpad op Internet. 
Hoe zou de KNNV afdeling Epe Heerde er over pakweg vijfentwintig 
jaar uitzien, en dan in het bijzonder “Natuurklanken”? Laten we ons 
voorstellen dat alle leden en de hele redactie in de komende vijfen-
twintig jaar niet ouder worden, terwijl de tijd gewoon doorgaat. Dus 
in 2023 loopt er nog steeds een kwieke Marianne Faber over de Ren-
derklippen en Micky zit nog bij Ten Tije op fitness, behalve dat ze 
ook nog de redactie van Natuurklanken doet. 
Wat zou er dan door de verder gaande informatie-technologie veran-
derd kunnen zijn? Natuurklanken nog hetzelfde? En zouden de infor-
matieborden langs het Natuurpad dramatische aanpassingen hebben 

moeten ondergaan vanwege het verdwijnen van bepaalde stukjes flora en fauna die we nu nog gewoon 
vinden? En wat nog meer? 

Aan deze overpeinzingen viel ik ten prooi toen ik onlangs een e-mailtje kreeg van Janus Crum, 
uiteraard bestemd voor Micky. Ik realiseerde me toen dat na het tijdperk van de stencilmachine  Natuur-
klanken nu wordt geproduceerd met behulp van computer, scanner, en natuurlijk de deskundigheid en 
vaardigheid van de medewerkers om met dit alles om te gaan. Het is nu al heel gewoon dat naast het tele-
foonnummer ook het faxnummer en het e-mail adres van de redactie vermeld staan. Het e-mailtje van 
Janus Crum was dus eigenlijk niets bijzonders zou je denken. 

Toch wel!! Want er stond een verwijsadres in naar een zogenaamde “website” (computeraars onder 
U kunnen de volgende regel overslaan), het best te vergelijken met een electronisch publicatiebord, dat door 
iedere Internetgebruiker op de wereld bekeken kan worden. Er bestaan miljoenen van deze websites, en 
de hoeveelheid informatie die daardoor beschikbaar is gekomen, is nagenoeg oneindig. 

Wie schetst mijn verrassing?! Niet dat ik ooit  Janus onderschat heb, daar niet van, maar wat hij 
op Internet aan het presteren is, is buitengewoon interessant en knap gedaan. Hij heeft namelijk ook een 
website ontwikkeld en zoals dat dan gaat, je klikt simpelweg met de “computermuis” op een bepaald 
onderwerp, en dan ben je waar je wezen wilt. 
 Zijn Website heet “De Lantaarn” en daarin wordt onder meer  uitvoerig ingegaan op het Natuur-
pad, waarbij het omgaan met de natuur centraal staat. Beoogd wordt een informatiecentrum te bieden 
voor educatieve doeleinden. En zonder winstoogmerk. U kunt er lezen dat het de bedoeling is om met 
behulp van het moderne middel Internet, het direct omgaan met de Natuur te ondersteunen. 

Wat kunt U er zoal vinden? 
• kant en klare informatieborden om zelf een natuurpad mee in te richten (in Op Pad) 
• plaatjes om zelf informatieborden te laten maken, bijvoorbeeld met eigen tekst (in Het Archief). 
• de mogelijkheid om informatieborden te laten maken (in De Werkplaats). 
• natuurwerkjes voor basisschoolleerlingen vanaf zo ongeveer groep 5, en artikelen(in De Mappen) 
• de mogelijkheid om natuurwerkjes te laten maken (in De Werkplaats) 
• een Archief, waaruit geput wordt voor al het voorgaande en waarin U ook zelf kunt rondneuzen. 
  En toen zag ik ineens het jaar 2023 met een KNNV afdeling, die Natuurklanken verspreidt via 
Internet en daardoor niet alleen de leden bereikt maar de hele wereld.  
Natuurlijk zullen er daarnaast educatieve programma’s van de KNNV zijn, die op scholen worden ge-
bruikt en uiteraard heeft elke werkgroep een eigen Website met doorverwijzingen naar alle archieven en 
informatiebronnen  op hun eigen specifiek gebied. 
Ook geen Roel Pannekoek meer, noch “garen en nieten”. En geen distributie-organisatie om  het blad in 
de bus van de leden te krijgen. Uiteraard zit Micky nog net als nu vele uren per dag achter de computer 
om het blad op tijd klaar te hebben! Maar dat komt dan in zijn geheel op een website van de KNNV. 

Toekomstdroom? Nee hoor. Janus Crum  laat ons het “Pad” zien waar we kunnen gaan. En wist 
U trouwens, dat het IVN al zeer ver gevorderd is met publicaties op het Internet en dat een flink aantal 
onderafdelingen hun eigen website hebben? 
 Maar ook voor Janus mijn petje af! 

Joop Haselhoff. 

Redactie-reactie: Je toekomstvisioen heeft ontegenzeggelijk heel veel voordelen, Joop. Maar zou er ook 
iemand voor kunnen zorgen, dat er tegen die tijd computers bestaan, die je kunt lezen als je met opge-

 



trokken benen in een makkelijke stoel bij de open haard zit? En die je mee kunt nemen naar een koel of 
een zonnig plekje in de tuin? Graag super lichtgewicht, en goed buigbaar.  



Kelmis 
excursieverslag Hohndal - België  

16 - 05 - 1998 
Wat hadden we het getroffen! Een midweekje Zuid-Limburg met uitzonderlijk hoge temperaturen voor 
de meimaand. 
We waren met twaalf personen. De één herkende de verschillende vogelgeluiden, de ander wist wat over 
de geologie van het terrein. Ook was er iemand met veel kennis van amfibieën en reptielen en natuurlijk 
ging veel aandacht naar de planten. En vooral vanwege zijn planten is het Hohndal uniek. 
De Hohn is een zijbeek van de Geul. Het ligt in het noordoostelijk deel van België, vlakbij de Nederland-
se en Duitse grens. Voordat de Hohn uitmondt in de Geul, stroomt hij door het bosgebied ten zuiden van 
een dorp met een dubbele naam: Kelmis of La Calamine.  
Zowel Duitsland als België hadden belang bij het gebied, vanwege het zinkerts. Pas in 1919 kwam Kel-
mis (toen nog Kalmis) definitief bij België. Zinkerts wordt er al lang niet meer gedolven, maar de grond 
is er nog zo “verontreinigd”, dat de zinkflora nog volop aanwezig is. 
Kelmis ligt aan de weg Aken - Luik. 
We zijn gestart met de wandeling bij de kapel van de Heilige Rochus. Een pad door het weiland leidt ons 
naar het bos. Het wandelpad door het bos loopt langs de oude spoorlijn, die vroeger vanuit de zinkmijn 
naar Kelmis liep. Zinkboerenkers (Thlaspi nudicaulus r.l. 4) getuigt hier nog van. In Nederland voorko-
mend langs de Geul, maar recent ook gevonden in het Rijnmondgebied! 

We komen ogen te kort, zoveel mooie en zeldzame soorten staan hier. Overal grote witte plukken 
van het Daslook (Allium ursinum). Veel Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), met een paarse bloeikolf 
en een groot wit schutblad. Het blad is soms wel, soms niet voorzien van zwarte vlekken.  
Ook Eenbes (Paris quadrifolia - r.l. 4) is volop aanwezig. 
Een andere opvallende soort is de Zwartblauwe rapunzel  (Phyteuma spicatum subsp. nigrum - r.l. 3). Het 
is een lid van de Klokjesfamilie. De bloempjes staan aan de top van de stengel in een cilindervormige 
aar. 
 We zijn in een hellingbos, bestaande uit verschillende vegetatietypen. Waar stukken zijn gekapt 
en opnieuw ingeplant met naaldhout, vinden we weinig ondergroei; er komt niet genoeg licht op de bo-
dem. 
Gelukkig zijn de complexen met Eiken en Haagbeuken veel groter, en hebben een fantastische kruiden-
laag. 
 Aan onze rechterkant stroomt, enkele meters lager, de Hohn. Via een smal pad zakken we af, 
want het water met de bijbehorende planten lokt. We lopen door velden Bosbingelkruid (Mercurialis 
Perennis - r.l. 4.) en Grote muur (Stellaria holostea). 
Het loopt niet makkelijk; het is hier en daar knap modderig en daardoor glibberig. Gelukkig hebben we 
de laatste tijd erg droog weer gehad. Hoewel, we hebben het er graag voor over. 
Een veldje met Knikkend nagelkruid (Geum rivale - r.l. 1) staat schitterend te bloeien. 
Gerard vindt de Bleke schubwortel (Lathraea squamaria), Rode lijst 0, dus niet meer in Nederland voor-
komend. Het is een klein onopvallend bleekrossig plantje, dat parasiteert op loofbomen en struiken. 
De Grote Keverorchis (Listera ovata - beschermd!), bloeiend met een tros groengele bloemen zien we 
ondanks zijn onopvallend uiterlijk veel. 
Elja zoekt en vindt de Paarbladige goudveil  (Chrysosplenium oppositifolium - r.l. 4) langs de rand van de 
beek. 
Verwarring ontstaat als we grote lancetvormige bladeren met in het midden een knop, van een bolgewas 
vinden. Is dit nu de Bostulp, die nog moet gaan bloeien, of is het de Herfsttijloos met en zaaddoos? Pas 
na het openbreken van een knop was het voor iedereen duidelijk. Er zaten zaden in; het moest dus de 
Herfsttijlloos zijn. Eén troost,  ook volgens de Oecologische Flora lijkt de Herfsttijloos in de lente op een 
tulp. 
 Aan de overkant van het water staat een prachtige groep Hangende zegge (Carex pendula - r.l. 4), 
in ons land alleen voorkomend in Zuid-Limburg. Het bos aan die kant behoort tot het type Elzenbroek en 
heeft ook een rijke kruidenlaag met onder anderen Bittere veldkers (Cardamine amara), nu volop in 
bloei, en Dotterbloemen (Caltha palustris), veelal uitgebloeid. 
  



Na een tijdje langs de Hohn gelopen te hebben klimmen we weer de helling op naar het oude 
spoorlijntje. Het is ondoenlijk om alle planten hier te vermelden. Bij ondergetekende is een lijst te krij-
gen. 
 Ongeveer in het midden van het dal is de Reuzenpaardestaart  (Equisetum telmateia - r.l. 4) te 
vinden, waar vroeger een hooiweide lag, rondom een aftakking van de Hohn. 
Dan vinden we Zinklepelblad (Cochlearia pyrenaica), een zeer zeldzame soort die in Nederland niet 
voorkomt. 
We bereiken het einde van de oude spoorbaanbedding. Hoog tijd voor de lunch.  
Verderop is de oude mijnuitgang. De verdieping in het terrein is opgevuld met zinkhoudend gesteente. 
Het is nu een weilandje, dat geel ziet van de Zinkviooltjes (Viola lutea subsp. calaminaria - r.l. 1). 
 Dan maken we de keuze om linksaf de helling op te gaan en via het pad over het plateau van de 
Schnellenberg terug naar het beginpunt. 
Het wordt een flinke klimpartij, echter zeer de moeite waard. Drie soorten veldbies staan bij elkaar: de 
Grote- de Witte- en de Ruige (resp. Luzula sylvatica - r.l. 3, L. Luzuloides - r.l. 3 en L. pilosa). 
Maar wat vooral opvalt zijn de vele Mannetjesorchissen (Orchis mascula - r.l. 1). Het is één van de 
vroegst bloeiende orchideeën in ons land. De bovenkant van de bladeren glanzen en zijn soms gevlekt. 
De bloemen zijn paarsrood, soms lila van kleur en staan in een vrij losse aar. 
 De bodem bestaat hier voornamelijk uit kalkgesteente. Op het plateau zien we regelmatig kom-
vormige verzakkingen in de bodem, zogenaamde dolines, die ontstaan doordat water langs spleten door-
dringt in de kalklaag en deze gedeeltelijk oplost. Uiteindelijk stort de overgebleven massa in. 
Verderop zijn langgerekte steilwandige dalen, Karstkloven.  Ook deze zijn ontstaan door de oplossende 
werking van water in combinatie met breuklijnen 
 Uiteindelijk komen we via een Eiken-Berkenbos weer terug bij het beginpunt. Ooit was dit een 
stukje niemandsland, geëxploiteerd door Duitse en Belgische mijnondernemers. Nu hoort het geheel aan 
België en in 1983 heeft het gebied de officiële, beschermde status van “Geklasseerd Landschap” gekre-
gen. 
Gelukkig, want dit bos heeft zo’n ongekend rijke flora - daar moeten we zuinig op zijn. 

Mariet van Gelder. 
Bronnen:  
• Vegetatie en bodem van een natuurgebied in Noordoost-België van M.G.H. Bongers en A.A.M. Govers. 
• Nederlandse Oecologische Flora. 
• Heukels’ Flora van Nederland. 
• Gerard Plat. 
 

 
 



INSECTEN in het KLOOSTERBOS 
Het is eigenlijk een droeve zaak dat uitgerekend het jaar 1998 is uitverkozen voor een inventarisatiepro-
ject door alle werkgroepen van onze afdeling tezamen. Eén ding is wel duidelijk: wat betreft de insecten 
zal er geen representatieve  rapportage betreffende het Kloosterbos uit de bus komen. 
Op 9 augustus gingen we er inventariseren, acht man sterk. Ik denk dat wel gesteld kan worden dat de 
resultaten nog poverder geweest zouden zijn, zonder de assistentie van twee deelnemers die in leeftijd 
een heel eind achterliepen, en derhalve in de praktijk duidelijk voorop. Kinderen hebben het vermogen 
op drie plaatsen tegelijk te kunnen zijn èn ze hebben overal ogen. Voeg daar nog een vlindernet bij en 
voordat je het weet zie je je geplaatst voor allerhande moeilijk te definieren zes- en achtpotigen, zelfs in 
augustus 1998.  
En aangezien bedoelde jongste deelnemers uit het geslacht Koopmans stammen, zal het niemand ver-
wonderen, dat ze geen problemen hadden met het onderscheid tussen gewone- en schietmotten, tussen 
doordeweekse rupsjes en bladwesp-larven, en dat ze zelfs een voorstadium van een Citroenlieveheers-
beestje herkenden in iets wat volgens mij best een uit de kluiten geschoten groene luis had kunnen zijn. 
 Het was een leuke wandeling met lekker weer. Aan de zonnige perioden heeft het niet gelegen 
dat het lijstje van waarnemingen, dat hieronder staat afgedrukt, zo weinig spectaculair is. Het royaalst 
vertegenwoordigd waren de slakken. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die daar veel affiniteit voor 
kunnen opbrengen (zeker niet als je van verse basilicum in je tuin houdt), maar zelfs als het je favorieten 
niet zijn is het echt de moeite waard ze eens goed te bekijken. Wát een prachtige kleurstellingen, wát een 
gaaf lijnenspel. En geen twee hetzelfde - wat dat betreft zijn het net mensen.  
 Els en ik hebben van de schrale insectenoogst toch allebei een paar rupsjes mee naar huis geno-
men. Bij Els heeft zich er één verpopt om een eenstaartje te worden (zie lijst), en de andere rups was 
geparasiteerd en leverde eerst een “tonnetje” en toen een ander beestje op. Vliegje of wespje, of zo.  

Mijn rupsen had ik dermate royaal gehuisvest dat ik ze niet meer terug kon vinden. Maar in de 
fraaie doorzon-suite, waar ik ze zo graag als vlindertjes had teruggezien, vlogen op 22 augustus twee 
ongenode gasten rond.  Slechts enkele millimetertjes lang en toch al zóveel op hun kerfstok!  Eigenlijk 
moest je ze plat slaan, maar ach . . . . wie ben ik?  

GENOTEERD IN HET KLOOSTERBOS, WAPENVELD, OP 9 AUGUSTUS 1998 
Argusvlinder Schietmotten Heesterslakken 
Atalanta (1!) Lensgalletje en andere mineerders Lantaarntje  (diversen) 
Bruin zandoogje (ettelijken) Ongedefinieerd groen torretje Bloedrode heidelibel (2) 
Dagpauwoog Grote groene sabelsprinkhanen 

(2) 
Mesembrina mediteriana 

Bonte zandoogjes (3) Een heleboel veldsprinkhaantjes. Rups van Drepana cultraria (eenstaartje) 
Citroenvlinders Aardhommels Tweeëntwintigstippelige lieveheersbeestjes 
Landkaartjes (3) Akkerhommel met bijbehorend larfje,. 
Lievelingetje Zwartrandtuinslakken (veel) een paar wantsen, 
Witjes (Geaderd- en Kool-) Amberslakken en nog meer slakken 

 Voordat de volgende excursie aan de orde komt moet ik voor deze morgen nog kwijt:  
Dik, nogmaals heel erg bedankt voor je hulp en kalmerende woorden. Ik doe nooit meer  
een jak met zevenenveertig zakken aan, die als verdwijntruc voor autosleutels werken! 

INSECTEN rond de TONGERENSCHE HEIDE 
 Op 15 augustus, dus nog geen week na de vorige speurtocht, gingen we opnieuw op insecten-
jacht, ditmaal - althans voor de Epenaren - iets dichter bij huis. Weer was het een prachtige dag met veel 
zon en weinig wind. Ideaal vliegweer voor de allerkleinsten. Maar dan moeten ze er natuurlijk wel zijn, 
en daar begin ik zo langzamerhand toch ernstig aan twijfelen. 
 Ditmaal waren we met ons negenen, allemaal volwassen. En zoals uit het lijstje aan het slot van 
dit verslag valt op te maken, ook dit keer was de oogst schraal. Wel leuke dingen, overigens. Twee zand-
hoopjes, die een kolonie van kleine zwarte miertjes huisvestten, een teek die gelukkig geen teek bleek, en 
boterverse Zwarte heidelibellen, die met hun op helder glas lijkende vleugeltjes nog een beetje schutterig 
vlogen. Verder een nog jeugdige rups van een Veelvraat, dus lief donzig en niet eng harig, en een Blauwe 
duinsprinkhaan op de Tepelberg. Een heel nieuwe locatie, zei Els, althans nog niet bekend. 



  Gerard leek daar een beetje moe te wezen van de wandeling, want hij ging zitten en bleef zitten. 
Naar achteraf bleek wilde hij alleen maar een Bijendoder vangen, en dat lukte hem ook nog. Met prooi, 
zelfs. Het potje met de twee beesten ging uitvoerig de kring rond.  
Een Mierenleeuw, tijdelijk uit zijn element gerukt, onderging hetzelfde lot. Maar die was - net als de 
Bijendoder - zo gelukkig dat hij weer vrij gelaten werd, iets waar de prooibij waarschijnlijk niet veel 
meer aan had. Ofschoon, volgens Aart Smit kunnen ze wel eens tussentijds uit hun verdoving bijkomen. 
Het zij haar gegund! 
 Behalve het ongeregeld spul, zoals rondrennende spinnen- en rupsendoders, was er ook weer een 
zonnig vlakje met talloze zandbij-holletjes. Het is toch zo’n aardig gezicht: al die lichte maskertjes die 
vanuit hun mini-patrijspoorten de wijde wereld in spieden. 
 Overigens is één ding me intussen wel duidelijk geworden: mijn benadering van de entomologie 
mist alle factoren die nodig zijn om je overtuigend te kunnen presenteren als insectenkenner. Als ik een 
wesp gesignaleerd heb, rijst alom twijfel of het geen pseudo-wesp (of zoiets) was, als ik een Bruine zand-
loopkever noteer, blijkt het een Basterd te zijn. En toen ik - als enige - in het Smidsveen een Platbuiklibel 
zag, werd nagenoeg van me geëist dat ik bewijzen zou dat het geen oeverlibel was.  
Wie was dat ook weer die zei: “Ende dispereert niet”? Zou hij nog langer niet-gedispereerd hebben dan 
ik? 
 Ik ga in elk geval nog even door naar de bloeiende gentianen op de bekende Tongerense locatie. 
Ze stonden er prachtig bij, maar . . . .  er zijn vorig jaar geen eitjes op gevonden - en ook dit jaar niet. Zou 
het Gentiaanblauwtje alle interesse verloren hebben? Els sprak een bang vermoeden uit dat de schaaps-
kudde wel eens debet kon zijn aan het verdwijnen van die speciale knoopmier, zonder welke Gentiaan-
blauwtjes  zich niet in stand kunnen houden. Plantjes kunnen zich in hun wortelstelsel terugtrekken, maar 
als je als mier telkens een tig-tal schapen over je heen krijgt,  ga je dan niet liever emigreren? 
Volgend jaar maar weer kijken - dit was tenslotte een slechte zomer voor alle insecten, en misschien 
houden de knoopmieren en Gentiaanblauwtjes alleen maar een zomertje rust. 
 Tot besluit hieronder het schamel resultaat van onze notaties.  
Ik moet bekennen stilletjes blij te zijn met het feit dat de derde  insecten-happening  (nachtvlindernacht 
bij  
Inecka) vanwege de kou niet is doorgegaan. In de eerste plaats, omdat ik die avond ernstig verhinderd 
was, 
en ook nog, omdat dit allemaal veel te lang gaat duren: ik moet stoppen met verslagleggen! 

GENOTEERD IN TONGEREN OP 15 AUGUSTUS 1998: 
Atalanta Lantaarntje - diverse locaties Basterd zandloopkever 
Bont zandoogje Spinnendoder - heleboel Veldsprinkhanen - veel 
Zwarte heidelibel - veel Twee mierenhopen -  Bijendoder - met bij 
Gammauiltje - meer dan dertig          (kleine zwarte mieren) Zandbijtjes - kolonie 
Wants (nu nog groen) - ettelijken Rups van de Veelvraat Blauwe duinsprinkhaan 
Platbuiklibel Rupsendoder Boomblauwtje 
Mestkevers - veel Mierenleeuw - kolonie Groen spannertje (zie “Waargenomen”. 
Hars(builvlinder)mannetjes Heivlinder Wit satijnen spannertje  (idem) 

 
BEHALVE INSECTEN: De vogels hielden zich erg rustig, maar één Zwarte specht liet zich toch 

nog horen. Verder waren er prenten van een Edelhert en we hebben een 
Graspieper in zijn siesta gestoord. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 



Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
 

 ROOD MET WITTE STIPPEN 
In het begin van de herfst zijn ze weer te zien, de paddestoelen met de rode en witte 
stippen die we VLIEGENZWAMMEN noemen. 
Een paddestoel is geen echte plant maar een schimmel. Hij leeft onder de grond en is 
een opruimer in de natuur. Afval, zoals dode bomen, bladeren en takken, wordt netjes 
tot HUMUS (vruchtbare grond) verwerkt. 
 Een bos kan niet zonder paddestoelen. Ook al is er boven de grond geen paddestoel 
meer te inden, toch blijft hij onder de grond nuttig werk doen. De paddestoelen die je 
boven de grond ziet zijn de vruchtlichamen van de zwamvlok (MYCELIUM), die zich onder 
de grond bevindt. Die zwamvlok bestaat uit dunne, meestal witte draden, die heel lang 
kunnen zijn. Op die draden ontstaan kleine knopjes, die tot bolletjes uitgroeien. Binnen-
in dat knopje groeit de paddestoel. Dat gaat sneller als er meer regen valt. De cellen 
van de paddestoel nemen het water op en zetten uit. Na een bui kunnen paddestoelen 
massaal de grond uit schieten. 
 
De vruchtlichamen (paddestoelen) dienen voor het voortbrengen van de sporen. Iedere 
paddestoel heeft er honderduizenden van. Ze zijn zo fijn als poeder en zo licht dat ze 
gemakkelijk door de wind verspreid kunnen worden. Komt een spore op een goede 

plek, dan groeit hij weer uit tot een schimmeldraadje. Het begin van een nieuwe zwam-
vlok. 
 Die sporen kun je niet zo maar zien, maar wel ontdekken door een proef. We 
onderscheiden plaatjeszwammen en buisjeszwammen.  
 
PLAATJESZWAMMEN hebben onder hun hoed plaatjes of lamellen, waaraan sporen ge-
vormd kunnen worden. Deze plaatjes lopen straalsgewijs van de top van de steel naar 
de rand van de hoed. Houd maar eens een spiegeltje onder een paddestoel, dan zie je 
het meteen. 
BUISJESZWAMMEN zien er aan de onderkant sponsachtig uit, doordat zich onder de hoed 
heel veel buisjes bevinden, die naar onder toe open zijn. In de wanden van de buisjes 
worden de sporen gemaakt.  
 Als je erg veel van dezelfde paddestoelen bij elkaar ziet, mag je er Voor je on-
derzoek  wel een paar plukken. Neem een plaatjeszwam (gebruik je spiegeltje) met een 
mooie regelmatige rand. Snijd daarvan met een scherp mesje de hoed af. Leg de hoed 
op een stukje ZWART papier. Dek dit af met een glas en laat het een paar dagen rustig 
liggen. Neem dan het glas weg en til de hoed voorzichtig op. 
Adem inhouden, want elk zuchtje wind verspreidt de sporen. Als je het goed hebt ge-
daan, zie je een mooi sporenfiguur. 
Een sporenproef met een buisjeszwam is moeilijker, omdat hij een onregelmatige rand 
heeft. Hoeden die met hun buisjes direct op het papier liggen, maken bij het oppakken 
vegen in de afdruk. 
BOLETEN zijn buisjeszwammen.  

 
Zo groeit een plaatjeszwam:                             
1 en 2 = vliezen, 3 = plaatjes, 4 = beurs,  
5 = schubbben, 6 = ring of manchet, 
7 = schimmeldraden 

 
 



Een heel bekende is het Eekhoorntjesbrood. Het is een grote, vlezige paddestoel. De 
hoed kan soms wel twintig tot vijfentwintig centimeter groot worden en is bruin van 
kleur. De poriën zijn eerst wit en later groengeel. 

Een stinkzwam kun je goed ruiken.  Vliegen komen 
op de geur af en verspreiden zo de sporen die aan 
hun poten       blijven kleven. Een stinkzwam begint 
als een duivelsei. In een paar uur kan hij uit de 
grond schieten. 
Er zijn eetbare, niet eetbare en giftige paddestoelen. 
Omdat sommige giftige soorten veel lijken op een 
eetbare soort, is het verstandig alle paddestoelen 
gewoon te laten staan. Zij kunnen dan het werk 
doen waarvoor ze bestemd zijn: namelijk het oprui-
men van het bos. 

Hieronder nog een paar plaatjes van paddestoelen die je vaak kunt zien. 
      
 

 

 
O. Slot. 

 
Grote stink-

zwam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eekhoorntjesbrood 

 Inktzwam 
 

Aardappelbovist 
Honingzwam 

Elfenbankje 



LEDEN  voor  LEDEN 
 Het is al meer dan dertig jaar geleden dat we voor het eerst konden genieten van de dia’s van 
eigen leden. Het was toentertijd in een zaaltje van een restaurant dat lag in de bocht voor Heerde, waar 
nu een aantal villa’s staat.  
We waren met negen mensen, maar het gebodene had zo’n hoge kwaliteit, dat we besloten om zo’n 
avond van leden voor leden voort te zetten. En dat gebeurt nog steeds. 
 Die negen, onder wie ook veel KNNV-herfstvakantiegangers, hebben het volgehouden en de 
meesten van hen konden steeds bijdragen aan waardevolle dia-avonden. 
 De leden die hun werk willen presenteren dienen zich vóór 1 december te verstaan met Dik 
Koopmans, tel. (0578) 61 20 83. 
Aan het werk worden wel enige eisen gesteld. Het moet een natuurhistorische inhoud hebben - eventueel 
gelardeerd met de sfeer van het land, ook al is dat niet specifiek flora of fauna.  
Het gehele verhaal mag niet langer dan twintig minuten duren, dat betekent in de praktijk zesendertig of 
vijftig dia’s, al naar gelang van de lengte van de tekst.  
We kunnen gebruik maken van het dia-apparaat van onze vereniging. 
 Niet alleen dia’s zijn welkom. Ook foto’s, tekeningen en vondsten kunnen we elkaar laten zien. 
Daarvoor richten we een aantal tafels in. 
 Gek genoeg heerst er bij de meeste leden blijkbaar een vrees dat zo’n avond niet veel kan zijn. 
Want het bezoek is nog steeds onder het gemiddelde van de dialezing-avonden. Maar dan bent U op die 
avonden in het verleden niet met ons in Nieuw-Zeeland, Terschelling, Frankrijk, Turkije, Japan of 
Zwitserland geweest, om van een keur van natuurfoto’s te genieten. 
 Dus: ook als U geen eigen bijdrage kunt leveren, bent U van harte welkom. 
 Dit jaar houden we weer zo’n ledenavond. Neem Uw agenda en schrijf op:  

donderdag 10 december, 20.00 uur in de Gemeentewoning te Epe. 
Zijn er problemen met het vervoer, bel dan gerust. 

Dik Koopmans. 



  
DE VOLGENDE HISTORIE KOMT UIT EEN KNIPSELMAP VAN  
AGNÈS.  
HIJ IS GESCHREVEN DOOR ENE HEER SJOERD BAKKER 
IN EEN “BLAD VAN ECONOMISCHE ZAKEN” EN DATEERT 
UIT  1981.  
WE ZIEN ER EEN BEETJE TEGENOP DE SCHRIJVER TE 
TRACEREN, EN DAAROM GAAN WE ER MAAR VAN UIT DAT 
DEZE MENEER SJOERD BAKKER ER GEEN BEZWAAR TE-
GEN HEEFT DAT WE ZIJN ERVARINGEN ZONDER ZIJN 
TOESTEMMING DOORVERTELLEN EN DE BIJBEHORENDE 
FOTO NOG EENS AFDRUKKEN. 
 

VERSTANDIG OUDERSCHAP 
Men had geconstateerd dat er te 
veel Zilvermeeuwen waren en daar-
om was het besluit gevallen dat een 
gedeelte van de kolonie dit jaar 
geen kuikentjes mocht krijgen. Daar 
bestaat een eenvoudig trucje voor, 
waarbij het de oudervogels genadig-
lijk ontgaat, dat er een gemenig-
heidje met ze is uitgehaald.  
Hun eieren worden weggenomen en 
in plaats daarvan komen kunsteieren 
in de nesten te liggen. De vogels 
gaan broeden, gewoon een bepaalde 
tijd, totdat de broeddrift weg-ebt, en 
dan pakken ze het normale leven 
weer op, zonder jongen, zonder 
tranen, zonder trauma. 

Maar nu was er één meeuw - al heel gauw betiteld met onze   - die zich van de rest onderscheid-
de. Zo was ze totaal niet verontrust als de vogelwachters hun controles uitvoerden, ze vloog zelfs niet 
weg als ze bij haar nest kwamen en ze bleef maar doorbroeden, veel en veel langer dan normaal.  

De verhaler schreef “als je gedurende vele jaren lange tijd in het broedseizoen in een kolonie tus-
sen al die honderden meeuwen hebt doorgebracht, zou je, zij het heel voorzichtig, misschien kunnen zeg-
gen dat je die beesten een pietsie hebt leren kennen”. En redenerend van dat (overigens bijzonder beschei-
den!) standpunt uit, zeiden de vogelwachters onder elkaar: “Ze gedraagt zich anders dan de rest, ze verlaat 
haar nest niet, pikt in je arm als je haar over de veren strijkt, maar ze blijft zitten. Zou ze toch nog iets 
verwachten? Zou ze toch nog op een jong hopen?” 
 Op zekere dag was er onraad in de kolonie en alle oude meeuwen gingen op de wieken. De klein-
sten drukten zich tegen diep weg in de nesten, de grotere kuikens liepen weg en zochten dekking in het 
struweel. En toen was er één jong dat te ver van zijn nestplaats was afgeraakt en verdwaald raakte. Hij 
kon nergens terecht, werd overal weggepikt, want meeuwen moeten niets van elkaars jongen hebben. En 
het lot dat een verdwaald klein meeuwtje beschoren is, is dan ook heel droef. 

Dit beseffend besloten de vogelwachters het jong bij onze meeuw te zetten en . . .  het wonder 
geschiedde! De broedende vogel keek opzij naar het kuiken en ging rechtop in het nest staan. Daarbij 
maakte ze een speciaal geluid, alsof ze zeggen wou: ga er maar gerust onder - er is ruimte genoeg. Het 
jong piepte zachtjes en kroop in de nestruimte onder haar borst. Onze meeuw vouwde haar poten samen, 
ging weer zitten, schudde al haar borstveren goed los en spreidde deze wijd uit over het kuiken, waardoor 
het alle moederwarmte kreeg die ze te geven had. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Onze” meeuw 



En van dat ogenblik af was het ook uit met haar tolerantie ten aanzien van de vogelwachters. Ze liet nie-
mand meer in de buurt van haar nest komen  

En al is dit geen sprookje, maar echt waar gebeurd, Sjoerd Bakker eindigt zijn verhaal toch nog 
met “en zij leefden nog lang en gelukkig hun meeuwenleven.” 

Micky Haselhoff-Marsman. 



VERENIGING MILIEUZORG 

BLIJFT DE LEVENSBOOM IN VAASSEN LEVEN? 

 Spannende tijden waren dat op vrijdag 24 juli. Op die dag moest de Vereniging Milieuzorg Epe 
naar Den Haag, waar bij de Raad van State ons verzoek om schorsing van de zestiende herziening van het 
bestemmingsplan Vaassen Centrum werd behandeld. 
 Hoe zat dat allemaal in elkaar, waarom hebben we het tot de Raad van State laten komen en wat 
was de uitslag? Allemaal vragen die ik in dit stuk zal proberen te beantwoorden. 
Het begon vrij onschuldig. Op het terrein van het oude politiebureau in Vaassen (jazeker, waar die nep-
Eiffeltoren als antennemast staat) en het stuk grond ten zuiden daarvan, waar vroeger drogisterij In ‘t 
Hout was gevestigd, zullen volgens de gemeente Epe gestapelde woningen op winkels met een 
parkeerterrein worden gebouwd. Een projectontwikkelaar diende hiervoor ongeveer twee jaar geleden 
een plan in. 
Omdat er daarmee nogal wat verandert, moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Deze wijziging, 
de zestiende, werd najaar 1996 voor het publiek ter inzage gelegd en had meteen onze belangstelling. Op 
het terrein staat namelijk ook een fraaie grote Lindenboom, die bovendien door de Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking ter gelegenheid van de VN-Milieuconferentie in Rio de Janeiro van 1992 
was uitgeroepen tot de levensboom van Vaassen, zoals er ook levensbomen werden uitgeroepen in Epe 
(voor het gemeentehuis), in Oene en in Emst. 
Wij waren benieuwd wat er met deze boom zou gebeuren in het nieuwe plan. Uiteindelijk stond er op het 
bordje erbij “Levensboom: symbool van evenwicht tussen mens en milieu”. Helaas zag het er nogal droef 
uit. Niet alleen bleek er een massaal gebouw te komen, waardoor ook een aantal laanbomen aan de 
Marijkeweg zouden sneuvelen, ook bleek dat nergens in deze bestemmingsplanwijziging de boom 
voorkwam: niet in de tekening, niet in de voorschriften en niet in de toelichting. 
Verder bleken de magazijnruimtes voor de winkels zo dicht bij de boom te komen, dat bij het bouwen 
van de muren het wortelgestel zou worden beschadigd. Ook bleek ongeveer de helft van het 
parkeerterrein te worden voorzien van carports. Niet zo leuk voor de watervoorziening van de boom dus. 
Maar het meest vervelende bleek, toen we de precieze plaats van de boom met uitstappen gingen bepalen 
en in de tekening aangaven. De boom stond toen namelijk met zijn stam door het dak van een carport! 
Maar ja, dat komt ervan, als je niet eerst de boom intekent. 
 Nou, en dan begint het gedoe met de procedures. Eerst de “zienswijzen (zo heet dat in het 
ambtelijk jargon) kenbaar maken” aan de gemeenteraad, daarna gehoord worden door de wethouder. Op 
grond van de kenbaar gemaakte zienswijzen is men wat gaan schuiven met de appartementen en met de 
magazijnen. Helaas kwamen de appartementen nu dichter bij de boom. Ook werd de oppervlakte voor de 
carports niet kleiner, maar zelfs iets groter gemaakt.  
Bij de behandeling in de raadscomissie voor Ruimtelijke Ordening vonden verschillende partijen het te 
prijzen dat de gemeente tegemoetgekomen was aan verschillende bezwaren, en zagen daarmee de 
negatieve kanten daarvan over het hoofd, althans, ze hadden geen bezwaren tegen het plan en keurden het 
tijdens de raadsvergadering goed. Wel werd daarbij nog door de wethouder toegezegd dat aan de 
Bomenstichting advies zou worden gevraagd over de toestand van de Lindenboom en de nodige 
maatregelen tot bescherming hiervan. 
Het zal duidelijk zijn dat wij het niet met het raadsbesluit eens waren.  

Als je dat wilt zien getoetst, moet je met je “bedenkingen” (ook jargon) naar de Gedeputeerde 
Staten van Gelderland.  
Kortom: weer alles op een rij gezet en op naar de provincie. Ook deze hoorde ons weer en namen een 
half jaar voor hun overweging dat alles planologisch en stedenbouwkundig aanvaardbaar was, dat ze 
vonden dat het behoud van de boom voldoende gewaarborgd was met een klein zinnetje in het 
koopcontract voor de grond tussen gemeente en projecontwikkelaar, en dat ze daarom de raadsbeslissing 
goedkeurden. 
Noch de gemeente, noch de provincie had zelfs maar gereageerd, laat staan enig verweer op ons bezwaar 
dat de boom nergens in het bestemmingsplan was te vinden! 
 Dan, ondanks de hoge kosten en het vele werk, toch maar naar de Raad van State, ook gesterkt 
door het inmiddels bekende advies van de Bomenstichting dat helemaal in lijn met onze inzichten bleek 
te zijn. Het was in elk geval spannend, de 25e juli. De gemeente kreeg verschillende indringende vragen 
te beantwoorden en de provincie was er niet eens, tot ongenoegen van de Staatsraad.  
Één week nadenken gaf de Raad van State zichzelf. Toen kwam het verlossende woord: De provinciale 
goedkeuring van het raadsbesluit werd geschorst. 



Waarom precies weten we nog niet. Er moet nu in elk geval weer opnieuw worden nagedacht. Zeker 
winst voor de Lindenboom! 

 Jan Polman. 



 die kleine grijze huismus . . . . 
 
Maar die kleine grijze Huismus,  
die herinnert me eraan,  
dat er altijd nog een kans  
van overleven blijft bestaan. 
Altijd in de rotzooi,  
in het stof en in de rook, 
maar als hij het overleven kan,  
kan ik het misschien ook. 
 
Dit zong een hele poos geleden Paul van Vliet, en ofschoon ik de tekst niet letterlijk onthouden zal 
hebben, is de strekking me toch bijgebleven. 
Maar nu zou je bang worden dat Paul van Vliet een verkeerd voorbeeld heeft aangehaald, want in het 
juli/augustus nummer van “Vogels” staat in een uitgebreid artikel dat het helemaal niet zo goed gaat met 
de Huismus. Ook in de Telegraaf was daar aandacht aan gegeven. 

Ik ben natuurlijk prompt gaan tellen hoeveel mussen ik in onze tuin nog zag, en of dat er 
misschien ook minder waren dan vroeger. En dan realiseer je inderdaad, precies zoals het ook in 
“Vogels” staat, dat je die kleine praatjesmakers zo vanzelfsprekend vindt, dat het niet in je opkomt ze te 
gaan tellen.  
Wèl de mezen, alle soorten en maten, ook de Roodborstjes, de spechten, Boomkruipers/klevers,  
Zwartkopjes, vliegenvangers en de Goudvinken. Bij de “gewone” Vinken en de Groenlingen begint het al 
terug te lopen, maar mussen - wie telt er nou mussen?!! 

Toch ga ik het van nu af aan wel doen. 
Micky Haselhoff-Marsman 

 



onvoorstelbaar òf een onsmakelijke grap? 
 In een niet gedateerd knipsel uit “Trouw”, vermoedelijk wel van deze zomer, staan merkwaardige 
dingen te lezen.  
Kunt U zich voorstellen dat er mensen in Uw omgeving zijn, die zitten te wachten op een recept van 
voortreffelijke naaktslakkensoep? Met veertig stuks moet je al een heel eind kunnen komen en het schijnt 
van belang te zijn dat de dieren nog leven, als je ze goed wast en vervolgens in dobbelsteentjes snijdt. 
“Knip! Hoofdje eraf”, dat is ook nog een citaat uit het fragmentje “Trouw”. 
 Lang geleden heb ik op Java in een concentratiekamp gezeten, waar de mensen ook slakken aten. 
Agaatslakken, vuistgroot, die in aarden kommen dag in dag uit, bij de waterput onder een sijpelstroompje 
“gespoeld” lagen te worden. Ze waren geteld; elke familie had zijn eigen kom en gejat werd er ook.  
Emmers taai geel slijm kwamen er vanaf - ik word nog misselijk als ik eraan denk. 
Gelukkig was mijn honger nooit zo groot dat ik in de verleiding kwam de slakken te eten. Dat anderen 
het wel deden, dat vind ik, gezien de tijd en de omstandigeheden, een goede zaak. 
Maar die tijden zijn toch wel veranderd, en ik vraag me dan ook af of deze “voortreffelijke” soep niet 
zeer sterk naar decadentie riekt. 
 De inventieve dames die het onderwerpelijke artikeltje ondertekenden, hebben nog meer, pijlen 
op hun boog: Leuke tip (sic!) voor een natte zomerdag. Dan namelijk gaan hun kindertjes naaktslakken 
rijgen, aan snoeren van ijzergaren. Ze wisselen de slakken af met oranje Afrikaantjes, dat staat énig! En 
de slingers worden gedroogd, zodat ze nog heel lang de tuin kunnen opluisteren, als er gebarbecued 
wordt.          “Een feestelijk gezicht!” vinden de dames.   
 Als het allemaal als “grapje” bedoeld is, vind ik het ziek. Als het de opzet was mensen te shocke-
ren,  dan zijn ze daarin voor wat mij betreft uitstekend geslaagd. En dat het serieuze kost is kan ik feite-
lijk niet geloven, want dàn staat mijn verstand echt stil.  

Maar hoe je dit artikeltje ook moet uitleggen, het lijkt mij best leuk om de schrijfsters zorgvuldig 
in te wrijven met teentjes knoflook en in oud bruin bier een uurtje of wat te laten marineren. Met toefjes 
peterselie in de neusgaten.  Een feestelijk gezicht! 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 



  
 
 
 
Natuurpad, de moeite waard. 
 
Nieuwsgierig geworden na alle berichten over ons gerenoveerde Natuurpad, 
besloten we eind juni de Heerderroute (beginpunt kiosk Elburgerweg) te 
gaan lopen. 
Het leek wel of de natuur al haar laadjes opentrok om onze wandeling tot 
een succes te maken. 
Het begon al met een droge dag (in de natste maand van de eeuw) en een 
aangename temperatuur. 
Verrast door de mooie duidelijke bordjes langs het pad gingen we op weg. 
Al heel snel passeerden we struikjes met blauwe bosbessen, die zich 
uitstekend lieten smaken. Het pad voerde langs prachtige paadjes, waar we 
geen sterveling tegenkwamen. 
De vogels lieten zich ook niet onbetuigd en maakten onze wandeling tot 
een waar feest. 
We passeerden een drinkplaats voor het wild en zagen een mierenhoop volop 
in bedrijf. 
De bordjes wezen ons op de vele soorten dennen en sparren.  
Op een heuveltje even voor de paraplu genoten we op een bankje  van het 
prachtige uitzicht en of het allemaal nog niet  genoeg was, trok toen de 
herder met zijn schapen  voorbij.  
angs de paraplu en het pluizenmeertje ging het pad richting heide. Op de 
dopheide vlogen heideblauwtjes af en aan. 
In de buurt van de schaapskooi  is er een keuze tussen het lange en het 
korte pad. Wij namen het lange pad en kruiste daar de Eperroute. 
Eventueel is het mogelijk beide routes te combineren. Tot slot kwamen we 
bij de schaapskooi uit, raapten nog wat dennenappels van de Oostenrijkse 
den en  sloten zeer tevreden onze wandeling af met een kopje koffie bij 
de kiosk. 
Oeti Slot 
 
 
 
 
 
  



Reeënbronst 

  Voor veel mensen is een ontmoeting met één van de in het wild levende dieren een belevenis om 
nooit te vergeten en waarop nog lang met voldoening wordt teruggekeken. In ons dichtbevolkte land 
wonen nog gelukkige mensen, voor wie de zomer niet per kalender eindigt, maar pas op het moment dat 
ze de eerste trekkende Wulpen zien en horen overvliegen in de richting van de winterkwartieren, voor 
wie de herfst pas begint, als de roep van de bronstige Edelherten over het Veluwse land heeft geklonken 
en voor wie de winter pas is aangebroken als tienduizenden ganzen zijn overgetrokken. Voor deze te 
benijden mensen is er nog veel te genieten in een land als het onze. 
 De grootste wilde landzoogdieren die ons land herbergt zijn de Ree, het Edelhert, het Damhert en 
het Wilde zwijn, waarvan de drie laatstgenoemden alleen op de Veluwe, meestal binnen rasters, te vinden 
zijn. Reeën komen echter verspreid over heel Nederland voor, en dan op de meest uiteenlopende 
plaatsen. Ze worden in verschillende landschapstypen aangetroffen, bijvoorbeeld in de duinen, de bossen, 
de heidevelden, in moerasgebieden en zelfs in de polders. In het gebied moet voldoende voedsel 
aanwezig zijn, er moeten verschuilmogelijkheden zijn en bovenal prefereren Reeën terreinen waarin ze 
weinig worden gestoord. Gebieden waarin gemengd bos voorkomt, dat grenst aan landbouwgronden 
genieten de voorkeur. En dat zijn ook de plaatsen waar U de meeste kans heeft om Reeën te zien. 
Wanneer U de moeite neemt om ‘s morgens vroeg of ‘s avonds tegen de schemering een uur met de 
verrekijker aan de rand van het bos te gaan zitten, dan is de kans om Reeën te zien zeer zeker aanwezig. 
Bovendien is het heel goed mogelijk dat U nog andere dieren te zien krijgt. Een ontmoeting met Vos, 
Boomvalk, Sperwer, Buizerd en of Haas behoort zeer wel tot de mogelijkheden. 
Plekken rondom Vaassen die met het oog op Reeën de moeite waard zijn, zijn Hertenkampseweg, de 
Motketel, het Vossenbroek en de Zandhegge in Wiesel. Allen op fietsafstand. 
 In de periode half juli/half augustus is er een verhoogde activiteit van Reeën waar te nemen. In 
deze periode valt namelijk. de bronsttijd van de Reeën. de Reebok doorkruist zijn territorium op zoek 
naar bronstige Reegeiten. Is de geit eenmaal gevonden, dan achtervolgt hij haar, terwijl zij voortdurend 
wegloopt. De toenaderingspogingen zijn nogal heftig en de geit reageert op deze woeste 
liefdesverklaringen met urineren en ontlasten. De bok ruikt aan de geloosde urine en toetst deze, waarbij 
hij een merkwaardig gedrag vertoont. Hierbij wordt de bovenlip opgetrokken en de lucht opgesnoven, 
terwijl de kop in verschillende richten wordt gedraaid. Deze handeling wordt “flehmen” genoemd en 
komt ook  bij andere hoefdiersoorten voor, zelfs nog bij de door de mens gedomesticeerde diersoorten, 
als koe, schaap en geit.  
Kennelijk krijgt de Reebok uit de urine informatie omtrent haar bronstigheid. Tijdens het liefdesspel 
achtervolgt de bok de geit; ze lopen dan vlak achter elkaar - dit wordt drijven genoemd - en ze draaien 
rondjes en/of “achtjes” in het terrein. 

 



 
 
Uiteindelijk wordt de geit door de bok gedekt. Een fascinerend schouwspel, en het is eenieder gegund om 
zoiets een keer te mogen waarnemen. 
 Na de bronst duurt het tien maanden voordat de kalveren worden geboren. Dit is een 
opmerkelijke lange draagtijd voor een diersoort van een dergelijke afmeting. Er gebeurt bij Reeën dan 
ook iets wonderbaarlijks: de bevruchte eicellen vestigen zich als kiem in de baarmoeder, maar pas half 
december nestelt het bevruchte eitje zich in de baarmoederwand, waarna de groei begint. 
Deze vertraagde innesteling heeft een duidelijke functie, omdat op deze manier de kalveren in de 
voorzomer geboren worden, een tijd waarin er voldoende voedsel is. Zou het eitje direct na de 
bevruchting gaan groeien, dan zouden de kalveren in het hartje van de winter ter wereld komen, midden 
in een periode met slechte weersomstandigheden, waarin ook nog weinig voedsel aanwezig is. De 
kalversterfte zou dan zeer hoog zijn, en daar is de soort niet mee gediend. 
 Uiteindelijk zullen dus de Reekalfjes geboren worden, die - als alles goed gaat - het jaar daarop 
zelf zullen deelnemen aan de Reeënbronst. En zo is de cirkel van het leven weer rond. Het is en blijft een 
boeiend geheel. 

 Marcel R. Langevoort. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

REGEN 

Lekker regenen, lekker druppelen  
laat me door de regen huppelen 
‘k voel de druppels op m’n haar 
toe maar, toe maar, regen maar 

eerst wat zon en even later 
koel en helder regenwater 

‘k spring er in als in een bad 
als een kind - wie doet me wat 
‘k loop te huppelen en ik zing 
regen is een zegening. 

Toon Hermans. 
 



STADGENOOT 
 

Hij is het licht vergeten 
en het gras vergeten 
en al die kleine kevertjes 
en de smaak van het water en het waaien 
 
hij is de geur vergeten 
van het hooi - de grijze vacht van de schapen - 
de varens - de omgelegde aardkluiten 
 
zijn binnen is geen nest, zijn buiten 
geen buiten, zijn tuin een vaas 
 
hij is ook de bliksem vergeten, de rauwe 
hagel op zijn voorhoofd 
 
hij zegt niet: graan - meel - brood 
hij ziet de vogels niet weggaan 
en de sneeuw niet komen 
 
hij zal bang en verongelijkt doodgaan 
 

      Jan Elburg. 
 



En zo ziet het er van binnen uit. 
 

We waren begin juni een paar dagen 
in het Zwarte Woud, mede vanwege 
de goede herinneringen aan de vroe-
ge zomerweiden van Duitsland. En 
die waren er, in volle pracht! Welis-
waar bij temperaturen lager dan in 
begin februari (toen wilden we 
sneeuw en nu kregen we het!) maar 
we hebben ons ook weer vergaapt 
aan de schitterende Adderwortel, zo 
weelderig als dat blijkbaar alleen in 
Duitsland kan.  
En iets wat ik nog niet eerder gezien 
had, althans niet bewust, was de 
Ranonkel boterbloem, die alle ber-
men  met zijn mooie witte blomme-

kes bespikkelde. 
Alleen, daarover wilde ik het niet hebben; dit stukje gaat over het fenomeen op de foto hierboven, waar 
hopelijk iets op te onderscheiden is. 

Er lag daar ergens in het bos een bijna vergane, heel dikke boomstam, en die lag er vast al be-
hoorlijk lang, want hij was van binnen bijna compleet vermolmd. Een paar brokstukken van de stam wa-
ren in de lengte uit elkaar gevallen, zodat je het binnenste goed kon bekijken De foto toont dus die bin-
nenkant.  
De buitenste laag van een boom is blijkbaar het best tegen de tand des tijds opgewassen, want die was 
nog redelijk intact. Aan de binnenzijde van de opengevallen brokstukken piekten op regelmatige afstand 
van elkaar allemaal spitse staken. Ze leken opgebouwd te zijn uit verschillende lagen, een hele massa 
schijfjes boven op elkaar, zodat we in eerste instantie aan elfenbankjes dachten, die zich daar op een 
alternatieve manier hadden gevestigd. 
Bij nadere beschouwing begrepen we dat het de resten waren van de tak-
ken, die aanvankelijk aan de boom gezeten hadden. 

Zó had ik een houtknoest nog niet eerder gezien! Ik 
realiseerde me plotseling, dat ik er nog nooit bij 
stilgestaan had,  hoe de groei van takken en bomen 
zich verhoudt. Het begin van een tak zit natuurlijk 
heel dicht bij de kern van de stam, en takken hebben 
ook jaarringen. Omdat, net als voor de boom ook 
voor de tak geldt dat de buitenste laag het sterkst is, 
waren die spiesen bewaard gebleven. Bovendien 
hadden de groeiringen van de takken voor elke 
nieuwe aanzet een manchet achtergelaten, en dat gaf 
het effect van elfenbankjes.    

De computer staat voor niets: op het rechterplaatje heb ik van een foto de 
achtergrond uitgepoetst, en wat lijntjes versterkt, om een en ander een beetje duidelijker te laten uitko-
men. Het dunne topje lag dus bij de stam-kern, het dikke gedeelte stak door de bast naar buiten.   
 

En nu maar hopen dat de foto’s werkelijk iets te zien geven 
Anders heb ik het hele verhaal voor niets geschreven. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Houtknoest voordat hij 
in   pla(n)kjes is gesne-

den 
 



IN MIJN TUIN GEZIEN 
 
 

Verrassing. 
 Er is een boel te tikken aan de Natuurklanken, maar vanachter de computer kan ik een stukje tuin 
overzien, dat wel wat weg heeft van een dierenpretpark. Van alles komt er langs: vlinders, torren, libel-
len, woelmuisjes, egels . . .   En dan zijn daar het voederhuisje en de voederberk, èn het vijvertje, waar - 
vooral in de zomer - soms hele vogelfamilies zitten te spetteren. Ik herinner  me van deze “zomer” een 
vader en moeder Kool- zowel als Pimpelmees, die er met de opgroeiende kinderen een “dagje” van ge-
maakt leken te hebben. Het was moeilijk tellen, maar het totaal aantal gevederde recreantjes lag rond de 
twintig. Je blijft kijken. 

Maar eens, achterin juni, kreeg ik opeens het gevoel dat ik geobserveerd werd. En ik had gelijk, 
want opkijkend blikte ik recht in een fel priemoog, vlak onder mijn raam. Binnen handbereik, als het 
vensterglas niet in de weg had gezeten. Het was een mooi oog, een prachtig oog, in een prachtige kop die 
getooid was met een kroontje dat ingehouden trilde en bibberde in alle nuances van blauw, goud en 
groen. En een seconde later kreeg het gezelschap van nog zo’n kop, ook fraai, ook gekroond, maar iets 
minder lawaaiig van uitvoering. 

Opperste verbazing wordt wel beschreven met of je water ziet branden.Ik was nóg verbaasder, 
want wie verwacht nu tussen de Roodborstjes en mezen twee schitterende Pauwen in de achtertuin?  
De verklaring was overigens nogal prozaïsch: een vos had de hoenders in de Hertenkamp, niet ver hier 
vandaan, de stuipen op het lijf gejaagd, en alles wat vliegen kon had de vleugels genomen. 
We zagen met voldoening dat de prachtige vogels zich in onze tuin te goed deden aan de bosbessen, maar 
. . . . . . de wijde wereld reikt verder. En op een gegeven moment hoorden we bij de buren een enorm 
misbaar. Het geluid van de hond herkenden we, maar dat àndere ?? 
Het was het “dialect” van pauwen in paniek. Mevrouw Pauw, die een moment later haar toevlucht ge-
vonden had in een van onze hoogste dennen, gaf nog geruime tijd met een in hysterie overslaande stem 
een solo-demonstratie. Het klonk alsof er een gans probeerde te jodelen. Haar man was verder afge-
dwaald: die zat ergens boven in de Beukenlaan te miauwen, en dat deed hij blijkbaar zo overredend, dat 
zijn gade ook in die richting verdween.  
We hebben er nooit meer iets over gehoord, dus misschien wonen ze nog steeds in het Norelbos.  
Zo zijn tenslotte de Mandarijneenden ook begonnen - dat staat elders in dit blad. 

 Micky Haselhoff-Marsman.  
 
 
 

Flits! 
Een prachtige dag. De Buddleja bloeit uitbundig. Een afgezegde afspraak geeft mij de gelegen-

heid om mij naast de geurende struik op te stellen. Ligstoel in de ligstand en nu maar afwachten. De eer-
ste Dagpauwogen melden zich. Het zijn er maar een paar. Het is droevig gesteld met de vlinders, dit jaar. 
Kijk een Citroentje en Koolwitjes. Dikke vette Aardhommels en bijen profiteren mee. 

Een hele tijd gebeurt er niets bijzonders. Dan nu maar even dat kopje koffie halen. 
Terugkomend, de blik weer op de Buddleja gericht. Een oranje flits. In versneld tempo naar de 

observatieplaats. Helaas, de flits verdwijnt uit het zicht. Zal hij nog terugkomen? 
Mijn geduld wordt niet beloond. In mijn tuin gezien? Het zal altijd een raadsel blijven. 

Oeti Slot 



Twee leuke belevenissen tijdens 

onze juni vakantie 
I.  DE KRAMSVOGEL. 
 Op doorreis naar Frankrijk kampeerden we een dag bij het plaatsje Dürkheim aan de Duitse Wein 
Strasse aan een meertje. 
We maakten er kennis met een aardige gewoonte van Kramsvogels, een vogelsoort die maar heel schaars 
in ons land broedt. Ze hadden al vliegvlugge jongen, die bedelend achter de ouders aanvlogen. Dat weer-
hield de volwassen Kramsen er niet van om luidkeels te zingen tijdens het vliegen. Zelfs met voer in de 
snavel presteerden ze het naar hun kroost te vliegen, terwijl ze luid zongen. De zang houdt het midden 
tussen iets Merelachtigs en de zang van een Grote lijster, daar dan heel druk. 
 Zo koersten ze met hun jongen van boom naar boom in de houtwallen die het kampeerterrein in 
keurige vakken verdeelden. Geen mens keurde die zingende, grote vogels een blik waardig. 

Doen Kramsvogels altijd zo? 
II. AAN DE DOUBS. 
 Saint Hyppolyte aan de grillige Franse rivier de Doubs bracht ons de tweede verrassing. De cam-
ping daar daalde in zeer bloemrijke terrassen af tot vlak bij de rivier.  
Het was een zeer hete middag, toen we aan het smalle visserspaadje langs de oever van de ruisende 
stroom gingen zitten. Een wildernisachtige vegetatie omringde ons. Zeer oude wilgen en essen vol groen 
mos en begroeid met lianen als Hop, Kamperfoelie, Bosrank en Haagwinde. Veel Groot hoefblad aan de 

oever en veel ruigtekruiden en grassen. 
In de schemering was het daar heerlijk koel. Zou er een IJsvogel langs 
komen of een Grote gele kwikstaart? We hadden ze al gehoord. 
Het werd iets heel anders: er verscheen een vleermuis. Midden op de 
dag een vleermuis zien is al vreemd, maar als die rondjes vliegt tussen 
je hoofd en de lage takken, en dan ook nog telkens terugkomt, is het 
helemaal verbazingwekkend. Het dier joeg voortdurend vlak over het 
wateroppervlak, geen twee meter van ons vandaan. Hij aasde daar 
kennelijk op de insecten die op deze hete dag overvloedig boven het 
water vlogen. Hij pakte zelfs diertjes uit het water op. 
Een Watervleermuis, dat moest het zijn. En dat zó dichtbij en op klaar-
lichte dag! 
Gerommel van naderend onweer noodzaakte ons het paradijselijke 
plekje al spoedig weer te verlaten. Jammer! 

Els Koopmans-Grommé. 

 



 
HULP AAN VOGELS EN ANDERE DIE-

REN 
DOOR HARRY VAN DIEPEN 

ZOOGDIEREN: 
03 mei  DAS. Verkeersslachtoffer Spoorweg/Dalenweg, Emst.  

Ouder vrouwtje, mogelijk met jongen (twijfelgeval). Burchten gecontroleerd in verband 
met mogelijke aanwezigheid jongen. Gedurende veertien dagen vallen geplaatst - geen 
jongen gevangen. 

09 juni DAS. Verkeersslachtoofer op de A 28. 

VOGELS: 
23 mei BOSUIL, takkeling. Camping Molenweg 30, Wissel. Aangevallen door Eksters. Vol-

gens vinder zou de vogel de hele nacht niet gevoerd zijn. Slachtoffer verkeert in goede 
conditie en kan al redelijk goed vliegen. Advies gegeven om de vogel tegen de scheme-
ring weer op een tak te zetten en enige dagen in de gaten te houden of hij nog gevoerd 
wordt door de ouders. 

02 juni BUIZERD. Jongen dood op nest. Ouder dood naast nest. Mogelijk vergiftiging.  
 AID ingeschakeld. 
26 mei EKSTER (jong). Officiersweg, Epe. Na gevecht met kraaien uit nest gevallen. Volgende 

dag dood. 
25 mei KAUW (jong). Vrij tam. Klaverkamp 54, Epe. Advies gegeven om de vogel ter plaatse 

weer uit te zetten, in afwachting van de oudervogels. Met succes. 
06 juni KAUW te Epe. Waarschijnlijk tam exemplaar - advies. 
07 mei MEREL (jong). Verkeersslachtoffer. Langeweg, Epe. Is door vindster verzorgd. Voor-

zover bekend met goed resultaat. 
23 mei MEREL (jong). Vegtelarijweg, Epe. Gebroken poot. Afgemaakt. 
10 juni MEREL (jong). Het Bijltje, Epe. kennelijk ergens tegenaan gevlogen. Enkele dagen ter 

observatie. Daarna weer los. 
23 juni MEES (jongen). Nest bevindt zich - aan de Badweg te Epe - in de holle pijp van een 

lantaarn, ongeveer dertig centimeter vanaf de opening. Belster maakte zich zorgen dat de 
jongen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Gerustgesteld. 

23 juni POSTDUIF. Camping De Dellen, Epe. Loopt rond en bedelt om voedsel. Geen zichtbare 
verwoning of handicap. Advies gegeven om het dier met rust te laten. 

30 mei ROODBORST (jong).. Vegtelarij, Epe. Vogel dood omdat kinderen er bij achtervolging 
op trapten. Na een uur brachten dezelfde kinderen nog een dode Roodborst. Het vermoe-
den bestaat dat ze het leuk vonden om vogels bij mij te brengen en daarom moedwillig de 
vogel gedood hebben. Na een vermanend gesprek zijn geen dode vogels meer gebracht 
door deze groep van acht kinderen (Marokkaans, Nederlands, Turks). 

07 mei SPERWER. Struikstuk 54, Epe.  
 Werd op straat aangevallen door Eksters. Kon niet vliegen. Naar roofvogelasiel in Arn-

hem gebracht en op 30 mei was de vogel weer hersteld. In aanwezigheid van de vinder 
weer losgelaten. 

10 mei SPREEUWEN (jong). Diverse exemplaren vielen uit diverse nesten. Allemaal terugge-
zet. 

11 mei SPREEUWEN (jong). Diverse exemplaren achter isolatie Stationsweg 32 A, Wapen-
veld. Ter plaatse advies gegeven. 

11 mei SPREEUW (jong). Ericaweg 16 te Wissel. Vogel teruggezet. 
12 mei SPREEUW (jong). Uit nest gevallen, Schietbaanweg 17, Wissel. Vogel teruggezet. 
12 mei SPREEUWEN (jong). Drie  exemplaren, Oranjeweg, Emst. Uit nest gevallen. Twee 

waren direct dood en één overleefde de val. Vrijwilliger gaf advies: Geef de vogel brood 



met melk en bel na 18.00 uur Van Diepen. Helaas was de vogel toen onderkoeld en aan 
de diarree. De vogel op de boezem verwarmd. Herstelde iets, maar na twee dagen was hij 
toch dood. 

NOTA BENE!!!!  IN HET ALGEMEEN NIET HET ADVIES GEVEN VOGELS TE VOEREN. ALLEEN IN EEN 
KARTONNEN DOOS KOEL WEGZETTEN (JONGE VOGELS NIET  AL TE KOEL) EN LIEFST ZO SPOEDIG 
MOGELIJK NAAR ASIEL OF NAAR MIJ BRENGEN OF BELLEN. OOK TIJDENS WERKTIJD BEN IK 
PRAKTSICH ALTIJD BEREIKBAAR, OOK VOOR JONGE SPREEUWEN. 
15 mei SPREEUW (jong). Vemderweg, Epe. Uit nest gevallen. Advies gegeven om de vogel 

terug te zetten. 
08 juni SPREEUW (jong). Klimtuin 6, Epe. Uit nest gevallen. Terug gezet. 
15 juni STEENUIL (jong). Beukenweg, Oene. Pas uitgevlogen. Advies gegeven om tegen de 

avond op geschikte plaats los te laten. 
08 juni VINK (jong). Prunushof 16, Vaassen. Uit het nest gevallen. Volgende dag dood. 
28 juni ZANGLIJSTER (eieren). Vegtelarijweg, Epe. Gevonden door de reeds eerder genoem-

de Turkse kindern. Waarschijnlijk zijn de eieren door deze of andere kinderen uitge-
haald. Samen met de kinderen getracht het nest op te sporen. Helaas niet gevonden. 

 
Harry van Diepen, Troelstrastraat 2, 

8161 DS  Epe, tel. 0578-615114. 
Tel. en fax overdag: 055-5492504. 

Semafoon: 0658712785. 
    

 



van een vos die niet voldoende kloek was 

Vossen laten zich overdag zelden zien, maar als ze eigenlijk nog niet groot genoeg zijn om op ei-
gen beentjes te staan, kunnen ze zich wel eens in de tijd vergissen. Dat bleek uit een voorval waarover  
Marianne Faber verhaalde.  

Op een morgen, zo rond half negen, zag ze een gezond ogend vosje, dat haar feitelijk nog te jong 
leek om alleen op stap te gaan. 
Het bleef niet bij deze ene ontmoeting: de volgende dag - en nu was het negen uur - zag ze het dier weer. 
Op een boerenerf! En hij was duidelijk van plan nieuw voedsel te geven aan de kwade roep die alom aan 
vossen kleeft, want hij had zijn oog laten vallen op één  van de daar rondlopende kippen. 

En nu komt het bijzondere: de kip, een “Barneveldse”, zo’n robuste, uit de kluiten gewassen en 
zeer “kloeke”, was duidelijk niet van zins zich door een ondermaats vosje te laten inpakken. En haar zus-
ters waren het met haar eens. Ze stortten zich en bloc op hun belagertje, en toen er ook nog een kwaaie 
kat te hulp schoot, die er vinnig op los klauwde, was de kleine avonturier snel verdwenen. 

Het charmante van dit incident: niemand heeft schade geleden en het is goed om te weten dat er 
ook in de dierenwereld solidariteit kan heersen. 

Maar Boer, pas toch alsjeblieft op je kippen! 



Vreemde vogels   

Wij hebben een vriendin die aan- en zelfs half óp het water woont, op een uitgelezen plekje in het groene 
hart van Nederland. 
Vorig jaar, toen de vogeltrek op gang begon te komen, belde ze me op, omdat er tussen de horden water-
vogels die rond haar huis neergestreken waren, nú toch een vreemdsoortige eend rondzwom! En ze begon 
hem te beschrijven.  
Jammer genoeg ben ik de details vergeten, maar er was inderdaad geen touw aan vast te knopen. Alleen 
de monumentale snavel, die was goed herkenbaar, die hoorde bij een Witkopeend. Maar de rest klopte 
van geen kanten. Ik weet niet hoeveel telefoontjes er over en weer zijn gegaan, in de trant van:  “Heeft hij 
grijze poten?” En dan moest ik weer een poos wachten op het antwoord, want hij was nu net uit zicht of 
hield zijn poten onder water, en dan bleek dat de kleur wel naar grijs zweemde, maar ook naar blauw, 
enz. enz. 
Zo hebben we elkaar een hele tijd aan de gang gehouden, en toen ging de historie als een nachtkaars uit. 
 Tot ik een knipsel toegestuurd kreeg (Algemeen Dagblad d.d. 23 mei j.l.) over ongewenste 
vreemdelingen. In de vogelwereld, wel te verstaan.  

We hebben allemaal de verhalen kunnen horen van de opmars van de Nijlgans, die een heleboel 
natuurbeschermers met zorg vervulden, vanwege hun agressieve opstelling in het broedseizoen. Het eer-
ste broedpaar werd in 1967 gesignaleerd en nu, eenendertig jaar later, broedden er dertienhonderd Nijl-
ganzen in ons land. En dat betekent dat we er eind deze zomer zo’n vijfduizend zullen hebben. 
Overigens is volgens het knipsel intussen gebleken dat er nergens in het land enige achteruitgang in de 
aantallen inheemse vogels heeft plaatsgegrepen. Onze fauna is dus gewoon een beetje verrijkt. 
 Nog zo’n aanwinst is de Mandarijneend, een vreugde voor het oog! Wat zouden die prachtig 
staan in ons vijvertje. En waarom niet: ze hebben hier meer plaats dan op het dak bij Agnès (zie Natuur-
klanken nummer 2 van dit jaar).   
Waarschijnlijk broedden de eerste “wilde” exemplaren hier in het begin van de zeventiger jaren. Nu is er 
sprake van zo’n vijftig paartjes, waarvan het grootste deel hier op de Veluwe nestelt. Welkom, welkom! 
 Maar nu de Rosse stekelstaart. Die is door Engelse liefhebbers uit Noord-Amerika geïmporteerd; 
wanneer is niet helemaal duidelijk. Maar - zoals zo vaak gebeurt - er ontsnapten er een paar en die bleken 
zich uitstekend zonder menselijke hulp te kunnen handhaven, en breidden zich geweldig uit. 
Vanuit Engeland trokken ze naar IJsland, Ierland, Frankrijk en Nederland. “s Winters trekken ze naar 
Zuid-Europa en Marokko, en een aantal heeft zich de terugreis bespaard en bleef in Spanje hangen. 
En daar ontmoette een Rosse stekelstaart een Witkopeend, en het klikte.  

Toen ik dat las schoot me opeens die uitgegane nachtkaars in het groene hart van Nederland weer 
te binnen, want: er ontstond een serieuze relatie tussen Wit en Stekel. Gevolg: kindertjes van “gemeng-
den bloede”. Nu hoeft daar op zichzelf niets tegen te zijn (ik ben ook zo iets, en onze kleinkinderen he-
lemaal!), maar omdat de nakomelingen van dit gemengde eendenhuwelijk ook vruchtbaar zijn, dreigt de 
oorspronkelijke, zeer zeldzame Witkopeend van het toneel te gaan verdwijnen. Wereldwijd bestaan er 
slechts rond de negentienduizend Witkopeenden, waarvan het gros in Turkije broedt. De afstand Span-
jeTurkije is voor een Rosse stekelstaart maar een wip, oordeelt de internationale natuurbescherming. 
Dus: iedereen die een Rosse stekelstaart ziet, moet aan een geweer zien te komen en schieten: er dreigt 
gevaar.  
En dat is ook de Nederlandse mening. Alleen Engeland sluit zich er niet bij aan; daar was bij de “Mars 
voor het Behoud van het Platteland” in Londen ook een spandoek met “Red de Rosse Stekelstaart”.  

En nu maar wachten op de tijd, dat ook wij hier met spandoeken gaan lopen voor het BEHOUD 
van de Rosse stekelstaart, maar eer het zover is zal er nog een heleboel geschoten mogen worden.  

Wat ben ik blij, dat ik daar niet over ga . . . .  
 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 



WAARGENOMEN 
 
 

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: 
AE=Anca Ebens, AHS=Agnès Herweijer-Smit, CW=Cintia Wedemeijer; Els Koopmans-Grommé= Els 
Koopmans-Grommé, FB=Frans Bosch; GP=Gerard Plat; HJ=Hilary Jellema, JH=Joop Haselhoff; 
MHM=Micky Haselhoff-Marsman, ML=Mia Leurs, MRL=Marcel Langevoort, OS=Oeti Slot, 
En verder: Mevrouw A.J. Bakhuis, Alexander Haselhoff, Mevrouw Joke de Heer, Bert Jellema, Martin 
Jellema, Merel Koopmans, Mevrouw  Massée,  Mevrouw Posthumus-Meyes, Mevrouw Ramaker, Me-
vrouw A de Ridder-Meijer.  
 
 

 
 

Aalscholver 
12/07 1 ex. Bij plasjes Wisselse veen, Epe. EKG.  
Bergeend 
18/05 6 exx. achter Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
Boerenzwaluw 
28/04   2 exx. Weetering, Wapenveld. AE. 
06/06 2 exx. Weetering, Wapenveld. Broeden 

onder brug Ziebroekseweg. AE. 
Bonte vliegenvanger 
25/04 `  Zwolse Bos, Wapenveld,  

vak 11. AE. 
27/06 Paartje heeft nog onbe= 

woond nestkastje betrokken.  
Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Boomklever 
27/06 Op drie plaatsen gehoord. Zwolse Bos, Wa-

penveld. AE. 
Boomleeuwerik 
16/05 Zang. Tongerense heide nabij Wisselse veen, 

Epe. EKG.  
24/06 Bij de Schaapskooi, Heerde. HJ. 
Boompieper 
25/04 Twee zangposten op  

heide Zwolse Bos, vak 11. AE. 
Boomvalk 
20/04 1 paartje, luid roepend. Kolen- 

kamp, Niersen. (Een eerste  
waarneming). MRL. 

26/04 1 paartje. Kolenkamp, Nier-  
sen. MRL. 

19/05 1 paartje boven heide, jagend 
en prooi vangend. Het Greveld,  
Gortel. MRL. 

22/05 1 ex. Jagend en prooi vangend.  
Galgenberg,  Niersen. MRL. 

27/05 Gehoord. Petrea, Wapenveld. AE. 
28/05 Zien jagen. Petrea, Wapenveld. AE. 
30/05 Waarschijnlijk 2 exx. Balts? Witte Berg, 

Petrea, Wapenveld. AE. (Augustus niet meer 
gezien/gehoord). 

19/07 4 exx. jagend langs bosrand (libellen). Ton-
gerense heide nabij Wisselse veen, Epe. 
EKG.  

26/07 Paartje dat eerst bij de Schaapskooi zat?  
Nu verplaatst naar een locatie op de Render-
klippen nabij Dellenweg, Epe. HJ. 

Braamsluiper 

06/05 Dorp Wapenveld. AE. 
09/05 In de tuin, Lagestraat,  

Wapenveld. AE. 
19/05 Komt elke dag roepend 
 door de tuin. Lagestraat,  

Wapenveld. AE.  
Buizerd 
04/07 Nagenoeg wit exemplaar in de bosjes bij de 

oprit van de A50 richting Zwolle (viaduct 
over de Heerderweg), Epe. AHS.  

16/07 Juv. met hangende vleugel, heeft kapotte 
poot. Niet gevangen. AE. 

17/07 Biddend met langzame  
vleugelslagen. Wisselse  
veen, Epe. EKG. 

21/07 Het derde jaar dat er rond  
deze tijd een enorm tumult  
aan de gang is in het bos  
waar de vogels nestelen.  
Gekerm, gemauw, gekrijs, gefladder,  kort-
om grote onenigheid. Moeten de jongen het 
huis uit??? Bos van “Het Hooge Einde” aan 
de verharde Belvédèreweg, Epe. MHM.  

25/07 3 exx. boven hei Zwolse Bos, vak 11, Wa-
penveld. AE. 

Fluiter 
12/05 De Dellen, Epe. FB. 
22/05 Heerdersprengen. FB. 
23/05 Petrea, in bosje bij kas (boswachter), Wa-

penveld. AE. 
24/05 Weer gehoord op dezelfde plek. Daarna niet 

meer. AE. 
Geelgors 
19/07 Tongerense hei, Epe. Martin Jellema. 
Gekraagde roodstaart 
04/06 Nu pas. Hei Zwolse Bos, Wapenveld. Heel 

weinig dit jaar! AE. 
Gierzwaluw 
08/05 4 exx. boven tuin. Lagestraat,  

Wapenveld. AE. 
 
(Gierzwaluw) 
03/07 5 exx. foeragerend boven de Wendhorst, 

Heerde. AHS. 
21/07 Rond de 50 exx. zwermend  

en cirkelend boven de Wend- 
horst in Heerde. Begin van de  
najaarstrek?? Zo vroeg! AHS. 

21/07 6 exx. boven tuin. Lagestraat,  

VOGELS   



Wapenveld. AE. 
Grasmus 
17/05 Bosje bij Weetering-Noord. Wapenveld. 

Zang. AE. 
27/05 Luttenbroekse bosje, Wapenveld. Zang en 

gezien. AE. 
01/06 Zang. 1 ex. nabij spreng van de Tongerense 

beek, Wisselse veen, Epe. EKG.  
Grasparkiet 
22/05 Geslagen exemplaar, Renderklippen. FB. 
Graspieper 
15/08 Tongerensche heide, Epe. GP. 
Grauwe vliegenvanger 
29/05 Bouwt nest op een leilat van de  
 Kiwi tegen het huis. MHM.  
20/06 Voert twee jongen, bovenop 
 vogelhuisje, tuin Belvédèreweg, 
 Epe. MHM. 
12/07 Heeft nu nestje gebouwd in bloempot pal 

naast de keukendeur. Ik heb drie eitjes kun-
nen zien en er wordt volop gebroed. Tweede 
broedsel! Belvédèreweg, Epe. MHM. 

05/08 Drie jonkies zijn vandaag uit de bloempot 
gevlogen. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

18/08 Juv. Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Groene specht 
08/08 1 ex. roepend. Greutelseweg, Wiesel. MRL. 
Groenling 
20/05 2 exx. drinken van de  

waterbak in de tuin. Lage- 
straat, Wapenveld. AE. 

Grote bonte specht 
25/04 Hakt hol in Eik op ooghoogte aan het pad. 

Kloosterbos, Wapenveld. AE.7 
Havik 
28/07 2 juv. exx. roepend in Lariks. Zandhegge, 

Wiesel. MRL. 
 Heggenmus 
04/04 3 exx. zetten veren op. Denk 2 ` `  en 1 a . 

Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
10/05 Juv. in de tuin. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Keep 
23/04 a  Petrea, Wapenveld. AE. 
Kleine karekiet 
09/05 Plasje bij Kloosterbos, en langs het Kanaal 

Wapenveld. AE. 
Kneu  
juli Groepje kwette- 

rend in de tuin.  
Lagestraat, Wa- 
penveld. AE. 

Koekoek 
10/05 Op “de Belt” (ten oosten van het Klooster-

bos), Wapenveld. AE. 
13/05 Petrea, Wapenveld,  

N.O. deel. AE. 
02/06 Weetering bij Ziebroekseweg,  

Wapenveld. AE. 
Kruisbek 
juli 2e Dagelijks enkele malen flinke groep zich 
ver-helft  plaatsend van de omliggende tuinen 
naar de   
              onze, en v.v. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

08/08 Ware invasie, ‘s morgens om half zeven in 
de boomtoppen. Bleven de hele dag af en 
aan vliegen. Tuin Belvédèreweg, Epe. 
MHM.  

Kwartelkoning 
22/06 Ericaweg, Epe. FB. 
Ooievaar 
26/06 Nest bij boerderij 

 langs de IJssel 
ter hoogte van  
Welsum.  MHM.   

14/07 1 ex. op lantaarn- 
paal van oprit A50  
bij Zwolle. EKG.  

Porseleinhoen 
13/07 2 exx. Wisselse veen, Epe. FB .  
Putter 
26/07 1 ex. rodom huis, roepend in top van boom, 

Hommelbrinkstede, Vaassen. MRL. 
Raaf 
19/07 Luid roepend. Tongerensche veen, nabij 

Wisselsche Veen, epe. EKG.  
Rietgors 
24/05 Zalk, moerasje langs de dijk. AE. 
Ringmus 
16/05 Veel langs de  

Weetering,  
Wapenveld. AE. 

Roodborsttapuit 
16/05 `  en a    Alarmerend. Tongerense heide 

nabij Gentianenplek. Epe. EKG.  
04/06 `  en a  op struikjes heide. Zwolse Bos, 

Wapenveld, vak 11. AE. 
25/07 `  Alarmeert, vliegt rondjes. Nog één maal 

gezien. Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
juli/ Familie. Geregeld gezien op de Renderklip-
aug. pen, Heerde. HJ. 
Scholekster 
28/04 5 exx. langs de Weetering, Wapenveld. AE. 
Sperwer 
01/06 Witte Berg, Petrea, Wapen- 

veld. Vliegend. AE. 
27/06 `  Vangt voor mijn neus  

een mus (waar hij een ge- 
woonte van maakt!). Tuin  
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

29/07 1 `  jagend boven de Poel VSN, Vaassen. 
MRL. 

 30/07 1a  vliegend over huis, Hommelbrinkstede 
08.00 uur. MRL. 

 06/08 1a  idem, 15.30 uur. MRL. 
Sprinkhaanrietzanger 
22 t/m 1 ex. zingend in struweel tussen Veenweg en 
24/07  Lage Veenweg,  MRL. 
 
Tjiftjaf 
16/07 Maakt nestje in Klimop in onze tuin. Lage-

straat, Wapenveld. AE. 
Tuinfluiter 
21/04 Stationspark, Wapen- 

veld. AE. 
mei Kloosterbos, Wapen- 

veld. AE. 



18/05 2 exx. Kloosterbos,  
Wapenveld. AE. 

21/07 1 ex. Kloosterbos,  
Wapenveld. AE. 

Tureluur 
21/0 3 2 exx. Weetering, Wapenveld. AE. 
Visdiefje 
26/04 Zalkerdijk, Zalk. AE. 
24/05 1 ex. boven Apeldoorns  

kanaal, visje vangend ter  
hoogte van Vaassen. MRL. 

 24/05 Zalkerdijk, Zalk. AE. 
Watersnip 
18/05 Plasjes Wisselse veen, Epe. EKG.  
19/07 2 exx. Wisselse veen, Epe. MRL. 
 Witte kwikstaart 
27/03 2 exx. Hogestraat, Wapenveld. AE. 
Wulp 
25/04 2 exx. Balts bij  

Zwarte Kolk,  
Kloosterbos,  
Wapenveld. AE. 

02/08 1 ex. roepend, rondvliegend en capriolen 
makend boven Kortenbroek, Vaassen. MRL. 

Zomertortel 
08/08 1 ex. Hommelbrink- 

stede op lantaarnaal  
VSN, Vaassen. MRL. 

 Zwarte roodstaart 
15/06 Wezeweg, Heerde. Bert Jellema. 
15/07 Wezeweg, Heerde. Bert Jellema. 
10/07 Alarmroep, Hogestraat,  

Wapenveld. AE. 
26/07 Gezien in de  

Hogestraat, Wapen- 
veld. Voor deze en  
de voorgaande geldt: late waarneming! AE. 

Zwarte specht 
24/05 a  Hamert hard op schors van den. Petrea, 

Wapenveld. AE. 
26/05 2 exx. Balts. Vleugelklappend en piepend 

rondom berk. Galgenberg, Niersen. MRL. 
 04/06 Vliegt door Zwolse Bos, Wapenveld, bij 

heitje. AE. 
15/07 Achter de Ossenstal,  

Epe. MF. 
12/07 Roept zeer luid. Alarm!  

Lariksbos langs Boerweg,  
Epe. EKG.  

01/08 Luid roepend. Grens  
Petrea/Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 

Zwarte stern 
24/05 Op ± 6 vlotjes, moerasje Zalkerdijk, Zalk. 

AE. 
Zwartkop 
08/04 Een eerste waarneming. Petrea, Wapenveld, 

bij kas (boswachter). AE. 
25/04 `  Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
20/04 `  Drinkt bij onze waterbak.  

Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
21/06 `  Drinkt bij onze waterbak.  

Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
11/08 `  Nog steeds  in de tuin. 

 Pelzerpark, Epe. AHS. 
 

 
 

Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa  
20/08 Mussenkampseweg, Heerde. 
Argusvlinder  Lasiommata megera 
30/05 Op viooltjes in de  

tuin. Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

06/08 Lannooyweg, Epe. LW. 
09/08 2 exx. in Kloosterbos, Wapenveld. Exc. 

Insectenwerkgroep  
10/08 Bij Sportschool Ten Tije, Epe. MHM.  
Atalanta 
03/08  1 ex. bij De Wendhorst, Heerde. AHS. 
09/08 1 ex. Kloosterbos. Merel Koopmans. 
17/08 3 exx. Vennetje bij Schaapskooi, Heerde. 

HJ. 
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
09/07 Mussenkampseweg,  

Heerde. HJ. 
20/07 In de tuin. Belvédère- 

weg, Epe. MHM. 
22/07 Nu 2 exx. tuin Belvé- 

dèreweg, Epe. MHM. 
25/07 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
Brandnetelmot  Eurrhypara hortulata 
08/06 In de graanton . . . Lagestraat, Wapenveld. 

(Vrijgelaten). AE. 
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 
01/07 Voor mij 1e maal. Meer dan  

10 exx. Fortmond. HJ. 
Campaea margaritata 
15/08 Teergroene tamelijk grote spanner. Van 

Manenspad, Tongeren, Epe. GP.  
Dagpauwoog  Inachis io  
26/07 De eerste sedert 01/07. Tuin Belvédèreweg, 

Epe. MHM.  
03/08 1 ex. bij De Wendhorst, Heerde. AHS. 
Dennenpijlstaart  Hyloicus pinastri  
16/05 Zat gespiest op top van Pitrus! Met één 

vleugel! Wisselse veen, Epe. EKG.  
Eulithis prunata 
27/06  Een schitterend getekend bruin spannertje in 

allerhande bruine tonen. Tuin Belvédèreweg, 
Epe. MHM.  

Distelvlinder  Cynthia cardui 
26/06 Mooi ex. op de Winter- 

jasmijn. Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

juli Berm van Schaverense Veldweg, Emst. (Dit 
jaar heel zeldzaam). Mevrouw Joke de Heer. 

06/08 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Eenstaartje  Drepana cultraria 
09/08 Kloosterbos, Wapenveld (rupsje leeft op 

Beuk). Exc. Insectenwerkgroep. 
Eikenpage  Quercusia quercus 
06/07 Een dood exemplaar op het  

fietspad, Mussenkampseweg,  
Heerde. HJ. 

27/07 Flaneerde over het tegelpad  

VLINDERS 



in de tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Gammauil  Autographa gamma 
10/06 Een 1e Gammauiltje,  

fietspad bij Camping  
de Beekhorst, Epe. HJ. 

06/07 Dakterras Belvédèreweg,  
Epe. Voor ons 1e  keer  
dit jaar. MHM.  

10/07 Voor mij 1e exemplaar. Tuin Epe. EKG. 
25/07  Op Buddleja, tuin Belvédèreweg, Epe. 

MHM.  
09/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
15/08 Meer dan 30 exx. op Tongerensche hei, Epe. 

Exc. Insectenwerkgroep. 
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album  
24/07 Tuin Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
25/07 Tuin Molenkamp- 

weg, Heerde. OS. 
03/08 1 ex. bij De Wend- 

horst, Heerde. AHS.  
Groentje  Callophrys rubi 
15/05 Verscheidene exemplaren,  

venrand Tongerense heide, Epe, bij bosbes. 
EKG.  

Groot avondrood  Deilephila elpenor 
15/08 Rups. Tien centimeter  

lang kwam het terras  
op wandelen! Tuin Mari- 
annalaan, Apeldoorn. CW. 

20/08 Grote rups (kleine deci- 
meter) in de Funchsia. 

 Catharinaweg, Epe. ML. 
N.B. In beide tuinen zijn vorig jaar Groot avondrood-
vlinders vrijgelaten. Zouden deze rupsen daar recht-
streeks verband mee houden?  
Groot dikkopje  Ochlodes venata  
20/06 Voor mij 1e keer. Fietspad, Mussenkampse-

weg, Heerde. HJ. 
04/07  Op Dophei,  Renderklippen,  Heerde. LW. 
Groot koolwitje 
19/07 Hoek Hoge Weerd/Dellenweg Epe, in bloei-

ende berm. Micky Haselhoff-Marsman  
Harsbuilvlinder  Evetria resinella (?) 
16/05 Alleen de zogenaamde Harsmannetjes, op 

Grove den. Tongerense heide, Epe. EKG.  
15/08 Weer de Harsmannetjes. Tongerensche hei, 

Epe. Exc. Insectenwerkgroep. 
Heideblauwtje  Plebejus argus  
27/06 Grote hoeveelheden op  

Dophei. Renderklippen  
Heerde en Epe. OS. 

04/07 Meer dan 100 exx. op  
de monitoringroute van  
Ep de Haan, bij de Schaaps- 
kooi, Heerde. HJ. 

04/07 ‘s Avonds meer dan 200 exx. bij de 
Schaapskooi, Heerde. Mevrouw De Ridder. 

08/07 Meer dan 30 exx. bij vennetje, Schaapskooi, 
Heerde. HJ. 

19/07 Niet meer dan een krap tiental. Renderklip-
pen, Heerde. MHM.  

24/07 Vennetje bij Schaapskooi, Heerde. HJ. 

Heideringelrups  Malacosoma castrensis 
17/07 Pop op de Renderklippen, Heerde gevonden 

door Alexander Haselhoff.  Meegenomen 
naar huis, en op 26/07 kwam de vlinder.   

Heivlinder  Hipparchia semele 
22/07 Voor mij 1e keer. Zwolse  

bos, Wapenveld. HJ. 
15/08 Tongerensche heide,  

Epe. Exc. Insectenwerkgroep.  
16/08 Heide Renderklippen, Epe. JH. 
16/08 Heide Renderklippen, omg. Schaapskooi, 

Heerde. LW.  
20/08 Heide Renderklippen, Heerde. JH. 
Huismoedertje  Noctua pronuba  
20/07 Mussenkampse- 

weg, Heerde. HJ. 
29/07 Vloog ‘s nachts slaap- 

kamer binnen. Belvé- 
dèreweg, Epe. MHM.  

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  
01/06 Veel ` `  Op Moerasrolklaver, achter land 

van Jonker, Wisselse veen, Epe. EKG.  
01/07 Voor mij 1e keer. Fortmond. HJ. 
Jodis lactearia 
15/08 Wit satijnglanzend spannertje. (Begint licht-

groen) Van Manenspad, Tongeren, Epe. GP. 
Kleine parelmoervlinder  Issoria lathonia 
10/05 In tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
25/07 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
Kleine vos 
18/07 Fietspad Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
24/06 Voor mij 1e keer. Schutters- 

weg, Heerde. HJ. 
03/07 Verscheidene exx. bij velden 

 Plekweverweg, Epe. LW. 
31/07 Verscheidene exx. Lannooyweg, Epe. LW.  
Koperuil  Diachrysia chrysitis  
22/06 Mussenkampseweg,  

Heerde. HJ. 
Kroonvogeltje Lophopteryx capucina  
24/07 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
13/08 Norelholtweg, Epe. LW.  
Landkaartje  Araschnia levana 
26/06 Een heleboel rupsen op brandnetel. Veel  

ervan verschrompelden en gingen dood van 
de kilte en de nattigheid. Laatste elftal bin-
nenshuis verder laten eten; op  

06/07 verpopte de eerste zich, en op 
12/07 de laatste. 

De vlinders, stuk voor stuk erg klein, kwa-
men allemaal exact tien dagen na de verpop-
ping uit. Één is in het popstadium blijven 
steken en twee kregen de vleugels niet hele-
maal  
 
(Landkaartje)  
uitgevouwen. Slecht broed! Belvédèreweg, 
Epe. MHM.  

19/07 Eerste en tweede generatie. Wisselse veen, 
Epe. HJ. 

09/08 Kievitsveld, Emst. OS. 
Langsprietmot  (? ?) 



29/05 Meerdere exx. dansend  
en enigen parend, op de  
kruiden in de tuin.  
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

Lieveling  Timandra griseata  
09/08 Kloosterbos, Wapenveld. Merel Koopmans. 
Mi vlinder  Callistege mi 
17/05 Parkeerplaats Elisabethshoeve, Nieuwe 

Zuidweg, Epe. EKG.  
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 
20/05 Meerdere exx. op Majoraan.  

Lagestraat, Wapenveld. AE.  
01/06 In de tuin bij Witte munt.  

Centrum Epe. EKG.  
04/08 Emst. Mevrouw Joke de Heer. 
04/08 Zeker 10 exx. in kruidentuin, ook op Ci-

troenmelisse. Heggerenk, Vaassen, in krui-
dentuin. Mevrouw Massée. 

07/08 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Nachtpauwoog  Pavonia pavonia 
18/05 a   Dood exemplaar, bij plasjes, Wisselse 

veen, Epe. EKG.  
Opisthograptis luteolata 
17/08 Prachtig heldergeel  

spannertje, met drie   
bruin/witte min of  
meer driekantige  teke- 
ningetjes langs de buiten- 
rand van de vleugels.  
Sportschool Ten Tije, Epe. MHM.  

Rood weeskind  Catocala fraxini 
11/08 Op het terrasje, Pelzerpark, Epe. AHS. 
Roodbandbeer  Diacrisia sannio  
23/06 Op de heide bij de Schaapskooi, Heerde. HJ. 
Sleedoornpage  Thecla betulae 
15/08 Centrum Heerde. Mevrouw Ramaker. 
St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae  
19/07 Honderden  rupsen op  

Jacobskruiskruid langs  
berm Woldbergweg, Epe. 
 (N.a.v. tip van Mia Leurs, vorig jaar). EKG.  

Tauvlinder  Aglia tau 
10/05  `  Laag vliegend, kruipt  

weg onder blad. Kloos- 
terbos, Wapenveld. AE. 

17/05 `  Parkeerplaats Elisabeths 
hoeve, Nieuwe Zuidweg,  
Epe. EKG. 

Veelvraat  Macrothylasia rubi 
15/08 Rups in het bos nabij Smidsveen, Tongeren, 

Epe. Exc. Insectenwerkgroep  
Vliervlinder  Ourapteryx sambucaria  
20/06 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
 
 
Vijfvingerige vedermot   
Pterophorus pentadactyla 
26/06 In huis, Molenkamp- 

weg, Heerde. OS. 
Wachtervlinder  Eupsilia transversa 
18/05 Rups, op pad langs Boerweg, Epe. EKG.  
Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 

01/07 Voor mij 1e keer. Fortmond. HJ 
 

 
 

Aspergehaantje (1)  Crioceris asparagi en 
Aspergehaantje (2)  Crioceris duodecimpunctata 
28/05 Op asperge in de tuin. Epe. EKG.   
Basterdzandloopkever  Cycindela hybbrida  
15/08 Diverse exx. in bos- 

gebied Tongeren,  
Epe. Exc. Insecten- 
werkgroep  

Blauwe duinsprinkhaan  Oedipoda caerulescens 
15/08 Tepelberg, Tongeren, Epe. Exc. Insecten-

werkgroep  
Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum 
09/08 Kloosterbos, Wapenveld. Exc. Insecten-

werkgroep  
Bijenwolf  Philanthus triangulum 
09/08 Kolonie van deze  

grote graafwespen,  
bijna onder de billen  
van de badgasten.  
Heerderstrand, Heerde. EKG.  

13/08 Kolonie. Droge kant met zand, Wisselse 
veen, nabij Boerweg, Epe. EKG.  

Geelgerande waterroofkever  Dytiscus marginalis 
juli In ons kleine vijvertje.  

Tuin Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

Glimworm  ???? 
04/08 Meer dan 10 exx. in berm en tuin rond Eper 

Veste, Epe. Soort? Mevrouw Posthumus-
Meyes. 

Gouden tor  Cetonia aurata 
16/05 Tongerense heide, Epe. EKG.   
Groene zandloopkever  Cicindela campestris 
19/07 Renderklippen,  

Heerde. MHM.  
Grote groene sabelsprinkhaan  Tettingonia viri-

dissima 
09/08 Kloosterbos, Wapenveld. Exc. Insecten-

werkgroep  
Grote keizerlibel  Anax imperator 
06/06 a  werd steeds aangevallen door  

andere libelsoorten, terwijl ze eieren in het 
water aan het leggen was. Vennetje bij 
Schaapskooi, Heerde. HJ. 

19/07 Kriskras door de tuin. Ook na deze datum 
dikwijls gezien. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Grote roodoogjuffer  Erythromma najas  
07/06 Bij Vemdebrug, Oene. HJ. 
 

 
Helmkruidbladwesp  Ten-
thredo scrophularia 

04/08 Veel exx. vooral waar in Epe toorts staat 
(voedselplant larf), net als Helmkruid. EKG.  

Junikever  Amphimallon solstitialis 
21/06 Op de tafel, binnen! Lagestraat,  

Wapenveld. AE.  
Meikever  Melolontha melolontha  

ANDERE INSECTEN 

ZOOGDIEREN 



10/05 2 exx. ‘s avonds tegen  
achterdeur, Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

12/05 Door mus gegeten.  
Wapenveld. AE. 

17/05 Zeer veel, overal in Wissel,  
Gorsel, Epe, etc. EKG.  

Neushoornkever  Oryctes nasicornis 
02/07 `   Brinkgreverweg, Epe. FB. 
Palomena presina  (Wants). 
26/05 Meerder exx. Tuin Lagestraat, Wapenveld. 

AE. 
Penseelkever  Trichius fasciatus 
19/07 4 exx. op Speerdistel  

en Jacobskruiskruid  
in berm Woldbergweg,  
Epe. EKG.  

Rode bosmier  Formica rufa  
16/05 Slepen en masse de kleine spanrupsjes (Win-

tervlinder?) in hun mierenhoop bij de ijsbaan 
naast het Kloosterbos, Wapenveld. EKG.  

Rozenkever  Phyllopertha horticola 
16/05 Honderden!  Bosrand, Wisselse veen, 

Epe. EKG.  
Rupsenaaskever  Dendroxena quadrimaculata 
16/05 Door kloppen uit Eik gevallen, samen met 

veel rupsjes van de Wintervlinder. Klooster-
bos, Wapenveld. 
 Excursie Insectenwerkgroep.  

“Schaatsenrijdend” vliegje Poecilobotrus 
 nobilitatus (?) 
18/07 Op ons tuinvijvertje. Witte vleugeltopjes, 

gouden lijfjes. Epe. EKG. 
(Kan dit het z.g. Slankpootvliegje zijn?  
Red.) 

Slaapappel   Diplolepsis rosae 
03/06 Rozengallen, zo groot als halve citroen. 

Overjarig. Heide Petrea, Wapenveld. AE. 
Vierbandsboktor  Strangalia quadrifesciata 
03/08 Wisselse veen, Epe. ML. 
Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens 
07/06 Bij de Vemdebrug, Oene. HJ. 
27/06 Boven kleine vijver in de tuin, Eikelkamp, 

Epe. Daarna nog enkele keren gezien. FB. 
Wespenbok  (?) 
25/05 Op Dolle kervel, tuin Epe. EKG.  
Zwarte heidelibel  Sympetrum danae 
19/07 Een heleboel, vers uitgekomen met mooie 

cellofaan-vleugeltjes. Renderklippen bij 
vennetje, Heerde. MHM.  

Zwartkopvuurkever  Pyrochroa  coccinea 
16/05 Kloosterbos, Wapenveld. 

 Excursie Insecten- 
werkgroep. 

 
 
 
Boommarter 
22/05 Heeft nest op een nestkastje bij de Heer-

dersprengen. FB. 
Bosmuis 
25/07 Pieterige muisjes,  

voor onze voeten  
in de tuin. Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

Ree 
22/06 Vrouwtje met kalfje op Klein Wildrust, 

Lichttorenweg, Epe. MF. 
01/07 Vrouwtje met twee kalfjes. Norelholtweg, 

Epe. LW.  
02/07 Bok met twee kalfjes. Norelholtweg, Epe. 

LW.  
Vleermuis 
20/06 2 exx. om onze bloeiende  

Linde vliegend. Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

24/06 1 ex. Vangt vlinder. Lage- 
straat, Wapenveld. AE. 

½ aug. Klein vleermuisje in huis achter de speigel! 
Pelzerpark, Epe. Mevrouw A.J. Bakhuis. 

Vos 
23/06  Epe. LW. 
23/06 Jong dier, om 08.30 uur nog op pad. MF. 
24/06 Hetzelfde exemplaar op boerenerf. (Zonder 

kwalijke gevolgen). MF. 
15/07 Het jonge vosje dat een kip probeerde te 

stelen ligt nu tussen de paarden in de wei! 
Wel schuw voor mensen. MF. 

 
 
 

Bruine kikker 
27/07 Behalve de vaste  

bewoner van de  
“grote” vijver,  
woont er ook een  
exemplaar bij een  
klein vijvertje elders  
in de tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Gewone pad 
12/07 Zeer klein, zeer veel exemplaren, net als de 

Rugstreeppadjes (zie aldaar). Tijdens regen 
in drijfnat gras. Wisselse veen, Epe.  

           Wanda Koopmans en EKG. 
Groene kikker 
28/05 6 exx. in ons kleine vijvertje. Tuin Lage-

straat, Wapenveld. AE. 
Hazelworm 
22/06 Onder drinkbak bij mierenbroed in tuin No-

relholtweg, Epe. LW. 
15/07 Klein exemplaar onder vers snoeisel in de 

tuin. Norelholtweg, Epe. LW.  
Heikikker 
16/05 `  Wisselse veen, bij kwelplasjes. Epe. 

EKG.  
Rugstreeppad 
16/05 2 exx. onder steen. Wisselse veen. Landelij-

ke Insectenwerkgroep. 
(Rugstreeppad) 
12/07 Zeer veel: geschat op zeker 50 - 100 exem-

plaren, heel kleine, jonge beestjes. Wisselse 
veen, Epe. Wanda Koopmans en EKG.  

Zandhagedis 
27/07 Renderklippen,  

Heerde. HJ. 

AMFIBIEËN 



 
 
 

Zwarte wegslak  Arion ater 
05/08 Grote zwarte naakslak van ruim 10 cm. lang. 

Verscheidene exx. in onze tuin, op weg door 
het vochtige gras naar de tuinplanten rond-
om! Ook gezien in Wisselse veen in juli. Er 
zijn er blijkbaar door de natte juni- en juli-
maanden erg veel. Nooit eerder in onze tuin 
opgemerkt. EKG. 

09/08 Bij de inventarisatie- 
excursie van de Insec- 
tenwerkgroep in het  
Kloosterbos, Wapenveld 
 bijzonder veel slakken 
 (Zwartrand tuinslak, Amberslak, Heester-
slak) in alle voorkomende kleuren en maten. 
 

 
 
 
 

Beekpunge  Veronica beccabunga 
18/05 Wisselse Veen, Epe. Plantenwerkgroep  
Borstelkrans  Satureja vulgaris 
19/07 Grote groep op zandwalletje van Defensie 

langs Woldbergweg, Epe. Ook in de berm 
van fietspad. EKG.  

Breedbladige wespenorchis  Epipactis helleborine   
 Na jarenlange afwezigheid drie planten terug 

in de tuin, op twee heel verschillende plaat-
sen. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Cichorei  Cichorium intibus 
12/07 Één plant in volle bloei. 
  Berm Land van Jonker,  

Wisselse veen, Epe.  
Nooit daar gezien! EKG.  

Duinsalomonszegel (Welriekende) Polygonatum    
                                          odoratum 

09/07 Grote groeiplek berm Woldbergweg, Epe. 
Met bessen. EKG.  

Geelgroene zegge  Carexoederi subsp. oedocarpa 
18 mei Wisselse veen, Epe. Plantenwerkgroep  
03/06 Kievitsveld, Emst. Plantenwerkgroep  
Gekroesd fonteinkruid  Potamogeton crispus 
25/05 Vossenbroek, Epe. Plantenwerkgroep. 
Gevlekte orchis Dactyilorhiza maculata 
09/06 Hoge Weerd, Epe. Een ver- 

rassende vondst van een  soort  
die zich door zaad vermenigvul- 
digt. Het plukken van de bloe- 
men betekent het einde van de  
voortplanting. Helaas heeft deze  
plant inderdaad een voortijdig  
einde gevonden. (Geplukt? Uitgegraven?)  
Dit was al gebeurd voordat de aanwezigheid 
ervan in een huis-aan-huis-krantje bekend 
was gemaakt. LW. 

Gewone agrimonie  Agrimonia eupatoria  
01/07 Fortmond Den Nul. Plantenwerkgroep  
Glanzig fonteinkruid   Potamogeton lucens  

25/05 Vossenbroek, Epe. Plantenwerkgroep  
Glidkruid  ??? 
06/08 Verscheidene  

bloeiende planten  
in berm van Dellen- 
weg, Epe ter hoogte  
van de ingang van het  
Waterleidingbedrijf. EKG.  

Grote boterbloem  Ranunculus lingna  
25/05 Vossenbroek, Epe. Plantenwerkgroep  
Koningsvaren  Osmnuda regalis  
18/05 (beschermde plant!) Wisselse veen, Epe.      

Plantenwerkgroep  
Lievevrouwebedstro  Galium odoratum 
16/05 Oude dijk  

in Klooster- 
bos, Wapen- 
veld. EKG.  

Moerasandijvie   Tephroseris palustris 
06/06 Korte Broek, Vaassen. Plantenwerkgroep  
Moeraswederik  Lysimachia thyrsiflora 
25/05 Vossenbroek, Epe. Plantenwerkgroep  
Moeraswolfsklauw  Lycopodiella inundata (r.l.-3) 
03/06 Kievitsveld, Emst. Plantenwerkgroep  
05/08 Wisselse veen, achter Land van Jonker-

bosje. Mia Leurs. 
Noorse ganzerik  Potentilla norvegia 
03/06 Kievitsveld, Emst. Plantenwerkgroep  
Ongelijkbladig fonteinkruid  Potamogeton  

gramineus  
03/06 Kievitsveld, Emst. Plantenwerkgroep  
Paarbladig fonteinkruid  Groenlandia densa  
25/05 Vossenbroek, Epe. Plantenwerkgroep  
Rode kornoelje  Cornus sanguinea 
16/05 Oude dijk in Kloosterbos, Wapenveld. EKG.  
Rode waterereprijs  Veronica catenata   
25/05 Vossenbrok, Epe. Plantenwerkgroep  
Schildereprijs   Veronica scutellata 
06/07 Korte Broek, Vaassen. Plantenwerkgroep  
Sikkelklaver  Medicago falcata 
01/07 Fortmond Den Nul. Plantenwerkgroep  
Veenwortel  Persicaria amphibia 
03/06 Kievitsveld, Emst. In één van de plassen in 

bloei). Plantenwerkgroep  
Vierzadige wikke Vicia tetrasperma  

subsp. tetrasperma 
01/07 Fortmond Den Nul. Plantenwerkgroep  
Vogelmelk  Ornithogalum umbellatum 
16/05 Kloosterbos, Wapenveld. EKG. 
Waterviolier   Hottonia palustris 
 25/05 Vossenbrok, Epe. Plantenwerkgroep  
Weideklokje  Campanula patula 
10/07 Spontaan in onze tuin opgekomen. Nooit 

gehad of gezaaid. Centrum Epe. EKG. 
 
Wilde reseda  Reseda lutea 
01/07 Fortmond Den Nul. Plantenwerkgroep  
Witte snavelbies Rhyngospora alba 
05/08 Wisselse veen, achter Land van Jonker. 

EKG.  
Zeegroene muur  Stellaria palustris  
25/05 Vossenbroek, Epe. Plantenwerkgroep  

SLAKKEN 

PLANTEN 



Zilverhaver  Aira caryophyllea 
03/06 Kievitsveld, Emst. Plantenwerkgroep  

 
 
 

Cantharel  Cantharellus cibarius 
15/07 Heel veel bij elkaar; zeker honderd! MF. 
Dooiergele mestzwam  Bolbitius vitellinus 
01/06 Wisselse veen, Epe, op oud stro. Wisselse 

veen, Epe. EKG.  
Witte bundelridderzwam  (ook Knolvoet - 
                             zwam)  Lyophyllum connatum 
09/08  Kloosterbos, Wapenveld. (Zaten boordevol 

kortschildkevertjes, maar de paddestoelen 

vertoonden geen vraatsporen. Eten de tor-
retjes uitsluitend sporen? In één zwam zaten 
er zeker vijftig! Exc. Insectenwerkgroep.  

 
 

                                                                                                

 

PADDESTOELEN 

Van de Vogelwerkgroep kregen we door dat tijdens 
de excursie op  13 juni j.l. diverse Kwartelkoningen 
zijn gehoord, en wel: 
1 ex. aan de Marledijk (Herxerwaarden); 
2 exx. aan de Marledijk (Buitenwaarden); 
1 ex. aan de IJsseldijk (Vorchterwaarden), en 
1 ex. aan de IJsseldijk (Duursewaarden). 

 



 
WIE ZAG ZE VLIEGEN ? 

dagactieve nachtvlinders of “nachtvlinders in het zonnetje” 
 
Voor dit landelijk project van KNNV en De Vlinderstichting kunnen 

waarnemingen ingestuurd  
worden van de volgende soorten (vlinders en/of rupsen): 
 

• Muntvlindertje,  
• Gammauiltje,  
• St. Jacobsvlinder (Zebrarupsen),  
• Nachtpauwoog,  
• Groot avondrood (Olifantsrups),  
• Bonte bessenvlinder of Harlekijn,  
• Grote beervlinder,  
• St. Jansvlinder. 

       Opgave kan je doen op de speciale kaart of via  
Els Koopmans, 
Bongerdplein 1, 
8162 AW  Epe. 

Tel. (0578) 612083. 
(zie ook vorige natuurklanken)  

 
Ik heb nog kleurenafbeeldingen en kaarten genoeg. Als je de kaart 

rechtstreeks opstuurt  
aan de landelijke organisatie, geef je mij die gegevens dan ook even 

door? 
                                                                                    Els Koopmans-

Grommé. 

P.S.  In Natura is melding gemaakt van een fotowedstrijd met als on-
derwerp rupsen. 

 



het wisselse veen zoals ik het beleef 
deel IX 

HET “OPOES BOSJE”. 
Maart begint met regenachtige dagen. Het knapt op en de 30e loop ik mijn eerste vlindermonitoringroute 
van dit seizoen. 
Het is vrij warm: 19oC met oostenwind. Er kunnen dus best al vlinders te noteren zijn. 
Onderweg ontmoet ik mijn eerste Zwarte roodstaartje; zijn krasserig liedje klinkt van het dak van een 
boerderij. 
Even verderop jagen twee Witte kwikstaartjes elkaar na. ook vaste klanten in dit gebied. De Kauwtjes 
vliegen in troepjes rond, maar ook in de groep zijn ze duidelijk in paren. Kauwtjes blijven elkaar een 
leven lang trouw. 
Een enkele Paardebloem en wat Madeliefjes bloeien in de bermen en op heel zandige plekjes staan nu 
“Hazenbroodjes” (veldbies) in bloei. Zelfs een enkele Pinksterbloem is er al bij, vroeg voor de plant lijkt 
me. 
 Een ekster- en een kraaiennest zijn duidelijk in aanbouw in de beekwal. De vogels vliegen met 
takken in de snavel rond. Er vliegt een paartje Wilde eenden luid kwakend uit de Tongerense beek op. In 
het nog half kale hout zingen Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Roodborst en Houtduif. Ze versterken 
het lentegevoel waarmee ik hier loop. 
 Verrast ben ik een paartje Kieviten te zien, die hun buitelende baltsvlucht boven het Land van 
Jonker uitvoeren. Zouden ze er broeden? 
 Aan vlinders ontmoet ik twee Kleine vossen, overwinteraars, en een Klein koolwitje dat net uit 
de pop moet zijn gekomen. Ze vinden feilloos de enkele bloeiende bloemen. 
Er bloeien nog wat wilgen, waar hommelkoninginnen en Honingbijen op zitten. Om nectar en stuifmeel 
is het ze te doen. Aan hun achterpoten zitten al dikke kluiten. 
In het natte land achter het Land van Jonker vormt een aardig mosje, het Veenstaartje, dichte tapijtjes. 
Enkele mannelijk Gagelstruikjes bloeien er heel opvallend aan de bosrand. Wat zijn de donkere bladro-
zetten van de Kale jonkers decoratief! Met hun stekelige bladen hebben ze alvast een plekje voor de toe-
komst gereserveerd als om hen heen de andere kruiden hoog zullen opschieten. 
Als ik het graspad richting spreng afloop kringt een Buizerdpaartje uit het sprengenbosje omhoog. Gaan 
ze er weer broeden? 
Van de kampeerboerderij over het zandpad naar de kwelplasjes fietsend hoor ik de Rietgors zijn simpele 
liedje zingen. Maar wat zingt daar in die oude Eik? Ik ken het geluid, maar . . . . oh ja, een Kneutje na-
tuurlijk! Het is een liedje dat ik elk jaar opnieuw moeten leren herkennen. Even later vliegen er twee 
“knutterend” uit de boom weg. 
Tegen de boomstam van het “Opoes bosje” zijn mooie huisjesslakken omhoog gekropen. Ze grazen er 
vooral ‘s nachts in de algen op de schors. Hun loopsporen zijn als grillige patronen in het groen zicht-
baar. 
De naam “Opoes bosje” vraagt enige toelichting. Het stamt uit de tijd dat het steeds slechter ging met het 
gebied. Een bejaarde boerenvrouw had ons verteld dat ze in het Wisselse veen veel orchideeën wist te 
staan. Ze klom op de fiets en reed met Frans van Noorden en mij samen recht naar dit bosje. “Hier is 
het.” Groot was haar teleurstelling dat er van al dat moois niets meer te vinden was. Het bosje was nog 
wel nat en er waren zelfs dikke pakketten veenmos in. Maar alles was dichtgegroeid en donker. Mis-
schien komen de Welriekende nachtorchissen van weleer terug, als hier open plekken worden gehakt. Het 
Geldersch Landschap heeft er tot nu toe geen zeggenschap over. 
  
Die mooie maartdag kom ik nog oog in oog te staan met het botergeel Geelgorsmannetje. Het zit vlak 
voor me in een struik te roepen. 
Nog meer goudgeel zie ik op de terugweg in de beekoever bij de Woesterbergweg: vijf mooie pollen 
bloeiende Dotterbloemen. 
EEN MIJTERJTE OP GOEDE VRIJDAG. 
 Goede vrijdag valt dit jaar op 10 april. Er zijn dan baltsende Raven in het bosje bij de spreng. We 
zijn speciaal dáár heengegaan om Mijtertjes te zoeken. In de modderige kwelstrook stonden ze hier jaren 
geleden bij tientallen, de aardige waterpaddestoeltjes. Daarna werd de spreng rigoureus geschoond en 



toen bleven ze weg. Nu vinden we er na lang speuren één, als een lucifertje in de kwelblubber staan. In 
het water zwemmen Beeklopertjes. 
De Echte tonderzwammen die hier op een omgevallen berkenstam groeien, doen het prima. Aan een drif-
tig rondbrommende Aardhommel merken we dat de eerste Blauwe bosbesbloempjes opengaan. 
DE ORANJETIPJES ZIJN ER WEER! 
Het is 23 april. Mia en ik lopen de monitoringroute. Het is mooi weer en zoals we al verwachtten vliegen 
nu de Oranjetipjes op de volop bloeiende Pinksterbloemenweitjes. De Fitis is er ook weer. Hij zingt ons 
toe uit de beekwal en een Zwarte specht roept een luid “kruu, kruu!” uit het sprengenbosje. Er is veel 
geluid van vogels. We horen zelfs een Grutto roepen, ver weg bij de kwelplasjes. Opvallend is het con-
stante kikkerconcert van Groene kikkers in alle plasjes. Wàt een lawaai maken die beesten! De Blauwe 
reiger zal het hier goed hebben! 
Stomverbaasd zijn we op een klein biezeneilandje in de kwelplas twee Grauwe ganzen te zien staan. 
Zouden ze zich hier gaan vestigen? Net als in de Oostvaardersplassen kunnen ze het snel oprukkende riet 
dan beteugelen! 
Over riet gesproken: op het dak van de boerderij met de vele paren klompjes aan de Lage Veenweg zijn 
rietdekkers bezig. “Nederlands riet uit de Wieden is het,” vertellen de rietdekkers ons. Het is altijd leuk 
om te zien hoe dit werk gebeurt. Het verraadt grote vakkennis. 
 Langs een goudgeel bloeiende paardebloemenwei en witte perenbloesem fietsen we naar huis. 
Nog eens terugkomen om te tekenen! 
OP DE KIEK. 
 De volgende dag gaan Dik en ik er heen om foto’s van de rietdekkers te maken. Dat lukt prima. 
De paardebloemenwei is helaas alleen maar groen, omdat de zon verstek laat gaan. 
Bij de schuur vliegen Boerenzwaluwen in en uit. “Twee nesten maar dit jaar,” zegt de eigenaar die ons 
met zijn vrouw hartelijk ontvangt. De man is er niet rouwig om. “Ze geven zoveel troep, die vogels.” 
De ontwikkelingen in het Wisselse veen vinden ze wel mooi. Een buurman verderop vindt het maar niks, 
vertelt hij. Maar die is ook nog boer. 
Trots zijn beiden op de mooie oude Linde achter het huis en de twee statige dikke Beuken aan de weg-
kant. Één van die twee heeft een typische getorste stam. 
 Het gezicht van hieruit op de Woesterberg is merkwaardig. Kaal zand in plaats van de vroegere 
heuvel met heide, gras en struiken. De bedoeling van het kaalschaven, door de gemeente uitgevoerd, is de 
oorspronkelijke heideheuvel te herstellen. De Woesterberg is een zogenaamde “smeltwaterheuvel”, ont-
staan onder het ijs van de voorlaatste ijstijd, en als zodanig een geologisch monument te noemen. Hoe zal 
een en ander zich nu ontwikkelen? De Heideblauwtjes en Heidevlinders daar zullen een slechte zomer 
hebben. Of verdwenen zijn! 
GENIETEN MET Z’N DRIEËN. 
 Het is 8 mei. Onze korte vakantie in België is voorbij en er moeten weer nodig vlinders worden 
geteld. Deze keer gaat Micky ook mee om te monitoren.  
Natuurlijk beperken we ons weer niet braaf tot de voorgeschreven route. We dwalen met prachtig weer af 
naar de spreng. Het wordt 23oC deze dag.  
Er bloeit nu veel: de onaangenaam ruikende lijsterbessen bijvoorbeeld, en er zijn volop bloeiende trossen 
aan de Amerikaanse vogelkers. Maar vooral zien we veel, heel veel Pinksterbloemen en Scherpe- en 
Kruipende boterbloemen in de weiden, en Fluitenkruid in de bermen. 
Sporen van een ree staan afgedrukt in het pad bij het Land van Jonker, waar nu Citroentjes, Bonte zand-
oogjes en veel witjes vliegen. 
Bij het bruggetje over de beek ziet Micky een Kleine watersalamander en er schieten Tiendoornige ste-
keltjes voorbij. De kikkervisjes daar zullen wel van de Bruine kikker zijn.   
Het hooiland bij de Boerweg en verder langs het graspad naar de spreng zit vol Oranjetipjes en witjes. 
Bij die witjes zijn vast ook vrouwtjes-Oranjetip. We worden helemaal lyrisch van al dat moois, maar er 
moet geteld worden. 
We soppen dus door het veld achter het Land van Jonker, waar nu de Ratelaar en de Kleine zonnedauw 
opkomen en een pol Veenpluis prijkt. De Watermuntplanten langs de bosrand staan als donkere vegetatie 
met hun voeten in het water. Ze bloeien nog niet. Enkele Madeliefjes en een verdwaalde Pinksterbloem 
zijn de enige bloeiende nectarplanten. Er vliegen dus nauwelijks vlinders. 
Dan lopen we het pad naar de spreng af en het weiland van Het Geldersch Landschap door naar de bos-
rand. We worden steeds begeleid door Oranjetipjes. Mia vindt zelfs hun eitjes op de Pinksterbloemen, 
iets wat Micky en mij niet lukt! 



Op een warm eilandje van stro bij het hek hadden we al twee zonnende Kleine vosjes gezien en tussen 
een ruig eiland van brandnetels waren afgevlogen Dagpauwogen bezig. Legden ze er eitjes op? 
In het natte land daar springen overal Bruine kikkers rond. Het is hier heerlijk luw en zonnig. Micky ge-
niet ook zichtbaar van dit voor haar nieuwe gebied. 
Bij de kwelplasjes, onze volgende telplek, is de donkere bodem bespikkeld met het wit van Madeliefjes 
en er bloeit Kleine veldkers bij de beekwal in dikke toeven. Een klein ereprijsje, het blijkt de Tijmblade-
reprijs, verrast door zijn volle bloeiende pollen. Het is een pioniersoort op dichtgeslagen bodem. Hij 
heeft het hier duidelijk naar zijn zin; op veel plaatsen is hij opgekomen. 
Naarmate de dag vordert zien we ook hier steeds meer Oranjetipjes en Citroentjes. 
De Lidrus, een paardenstaartsoort, vormt bloeiaren aan de stengeltoppen. Hij staat hier veel op de natte 
plekken. 
 De tijd dringt nu, hoewel het moeilijk valt afscheid te nemen van het mooie, verstilde landschap 
op deze warme dag. We kijken nog even naar de vele uitgetrokken elzenopslag die naast het pad op een 
hoop ligt. Er wordt gelukkig wat gedaan tegen de oprukkende elzen in het veld waar de gentianen staan. 
Het lijkt haast onbegonnen werk anders, en heel zwaar. 
Langs het populierenpad waar Grootbloemige muur een wit kantwerkje vormt, fietsen we naar huis. 
GASTHEREN EN -VROUWEN. 
 We zijn de volgende dag, Zaterdag 9 mei de ontvangende club voor de Insectenwerkgroep van de 
afdeling N.W. Veluwe. Die missen in hun overigens mooie regio het Oranjetipje totaal. Onze insecten-
groep zal ze het tonen. 
Het is wéér een schitterende dag, altijd een gok natuurlijk, als je zo’n datum vaststelt. Het wordt wel 
26oC in de schaduw en de zon blijft de hele dag. 
Nu, de Oranjetipjes van ons Wisselse veen zijn op alle manieren door hen bewonderd, eitjes werden er 
gevonden, fotografen haalden natte knieën bij het knielen in de vochtige weide. Vooral bij de bosrand is 
de kans eitjes te vinden groot, omdat de vrouwtjes die instinctief daar leggen. De rupsjes moeten immers 
buiten de wei kunnen verpoppen en zo overwinteren! 
We kijken naar een vrouwtjes Citroenvlinder die het bos invliegt en dan worden er ineens daar ook Tau-
vlinders gezien. Twee mannetjes van deze grote nachtvlinder zigzaggen door het bos, op zoek naar wijf-
jes. Soms komt er zo’n oranje vlinder zelfs tot boven de wei. Geweldig! De dag kan niet meer stuk.  
Uitgebreid verslag van deze excursie vindt U in het vorige nummer van Natuurklanken. 
PRENTEN MAKEN IN DE ZON. 
 De warme meizon vindt me op 11 mei alweer in het Wisselse veen. Ik kom er zoals gewoonlijk 
nauwelijks een mens tegen. De gasten van de Berghoeve gaan allemaal blijkbaar naar bos en hei.  
Bloeiend Fluitenkruid langs een graspaadje en een wei vol boterbloemen in laat middaglicht vormen de 
onderwerpen. Ik zit in zomerbloes met korte mouwen op mijn tekenkrukje. Mijn handen zitten vol groen 
en geel van het pastelkrijt. De zingende vogels om me heen doen de stilte nog intenser lijken. 
Natuurlijk noteer ik in de resterende tijd nog allerlei dingen die dag. Bloeiende Salomonszegels en een 
spierwitte Koekoeksbloem tussen zijn roze soortgenoten bijvoorbeeld. En de alarmerende Kievit die me 
probeert weg te lokken van het biezenland bij de Boerwegbosrand. 
Vorig jaar vonden we hele trossen rupsen van de Dagpauwoog in de brandnetels. Nu vliegen overwinter-
de exemplaren van de tweede generatie 1997 rond, veelal vaal en wat gehavend. De waakzame Bonte 
zandoogjes komen me tegemoet uit de houtwallen. Achter in het veen bij de bosrand beginnen nu de 
Grove dennen te bloeien. Er klinken zachte knappende geluidjes uit de bomen. Zijn het de omhullende 
vliesjes van de gele bloeiaartjes, of beginnen de oude denappels open te gaan? Het is wat mysterieus.   
In het riet in de verte roept de Rietgors. Mijn horloge zegt dat ik naar huis moet. 
MET DE LANDELIJKE INSECTENGROEP. 
 Ook de Landelijke insectengroep die het weekeinde van de 16e en 17e mei in de Berghoeve door-
brengt profiteert van mooi meiweer. De deelnemers genieten er met volle teugen. “Woon je hier echt zo 
dichtbij?” vragen verschillende deelnemers me. “Wat een prachtig gebied is dit, je bent bevoorrecht.” 
Ik zal ze de weg wijzen en sjouw met een excursie (ze hebben vergunning van Het Geldersch Landschap 
gekregen) door het veen bij de kwelplasjes en later door de Tongerense heide tot aan het Smidsveen. 
Het is geweldig fijn om met deze mensen op stap te zijn. De één weet veel van kevers, de ander van vlie-
gen, weer een ander van libellen en er is zelfs een Pissebeddenspecialist bij! 
Als we na een natte expeditie langs de kwelplasjes richting Boerweg en heide gaan, zien we een aantal 
mensen van ons in de verte op hun knieën liggen. Er moet daar iets bijzonders zijn. We haasten ons er 
ook naartoe. Het is het zanderige deel bij het hek. Het blijkt dat er die ochtend honderden Langpootmug-



gen het daglicht aanschouwen. Ze kruipen uit de zandgrond als rechtopstaande dunne stokjes, overal 
waar je maar kijkt. Dan pompen ze hun vleugels op en vrijwel meteen daarop vliegen ze weg en worden 
er huwelijken gesloten. Al parend hangen ze aan gras en biezen rondom ons. Het is een ongelooflijk 
boeiend schouwspel dat deze onbenullig vliegende wezens hier te zien geven. Voer voor fotografen! 
 Op hetzelfde droge stuk langs de bosrand wemelt het die ochtend behalve van de Langpootmug-
gen ook van honderden Rozenkevertjes. Letterlijk overal vliegen en kruipen die aardige torretjes rond. 
Daar vallen de enkele vlinders bij in het niet. 
Zandloopkevers zijn er ook, Groene en Bruine.  
Een bijzondere vondst is echter die van een Dennenpijlstaart op klaarlichte dag. Het dier lijkt niet dood, 
maar vliegt bij onze nadering ook niet weg. Wat blijkt? De ongelukkige vlinder zit met één vleugel vast-
gespiesd op een priemvormig pitrusblad. Na hem natuurlijk eerst weer gefotografeerd te hebben halen we 
de donkere vlinder voorzichtig van de scherpe punt af en zetten hem tussen de bloeiende dennen. Hij 
fladdert snel weg, de beschermende schaduw tussen de takken in. De vleugelbeschadiging deert hem niet. 
Spectaculair ook is de wijze waarop op één van de deelnemers, een befaamde libellenman door de plas-
sen waadt. Het water reikt soms tot de randen van zijn korte broek. Dat moet nog koud zijn, zo vroeg in 
het jaar. Hij herhaalt zijn actie in een diep ven op de Tongerense heide. 
Vuurjuffer, Platbuik, Oeverlibel, Smaragdlibel, een Witsnuitsoort en een Viervlek zijn een paar soorten 
van zijn lijstje. Helaas moet hij die avond weer weg. 
Een prachtige Heikikker in bruiloftskleed vangen we even bij de plasjes, en als de Pissebeddenman en de 
keverman stenen optillen, vinden ze verborgen Rugstreeppadjes.  
De drie jagende Blauwe reigers zijn al lang gevlucht voor zoveel volk in hun terrein. Was dat zwijgende, 
snel wegvluchtende snipje misschien een Bokje? En zingt daar in de verte bij het Opoes bosje een Gras-
mus? Het was een heerlijke dag. 
BEHEER: WAT, HOE, WAAROM? 
 De plantenwerkgroep heeft een rondwandeling met de Heer Lodewijk Rondeboom, beheerder 
onder anderen van het Wisselse veen. ‘s Avonds komen we op de parkeerplaats bij elkaar. Het is de 
maandag na het Landelijke Insectenweekend, 18 mei. 
Hij vertelt ons over de begrazing met schapen, waar planten- en insectengroep wat bezwaar tegen heb-
ben, vanwege de omvang van de kudde: driehonderd schapen met hun lammeren. De herder kan met 
minder dieren niet rondkomen, blijkbaar. Prille plantjes en nectarplanten worden erdoor afgegraasd. De 
kleine populatie Icarusblauwtjes is daardoor misschien verdwenen? Zou meer verspreide begrazing, 
eventueel door andere dieren, beter zijn? 
Het is prettig over deze dingen met de beherende instanties te kunnen praten. We horen ook van recente 
aankoopplannen. De poging de oprukkende elzen en berken te verminderen door ze uit te spitten, kan 
voor vogels weer ongunstig zijn. Frans Bosch hoorde een Sprinkhaanrietzanger in zo’n elzenopslag! 
Maar gentianen floreren er niet, als het bos wordt. 
 Henk Menke vindt die avond de eerste Koningsvaren en vertelt over vondsten als Klimopwater-
ranonkel, Bittere veldkers en Beekpunge in het gebied. Er moet ook een heel prille vetbladplant en een 
Parnassia gevonden zijn. 
 Een kleine zwart ogende rups op het parkeerterrein blijkt bij determinatie van de Wachtervlinder 
te zijn. De Engelsen hebben er ook een leuke naam voor : the Satellite. Een ronde lichte vlek op elke 
voorvleugel, met daarnaast als wachters twee kleine ronde vlekjes, de “satellieten”.  
Een mooie vlindervondst is vooral de Nachtpauwoog, een vrouwelijk exemplaar. Overgevlogen van de 
Tongerense hei en nu hier om eieren te leggen? 
 Het was een fijne avond met een temperatuur van 20oC. Ook heel bijzonder! 
TWEEDE PINKSTERDAG, 1 JUNI, 20OC. 
 Er moet weer geteld worden. Bij het Land van Jonker, secties I, II, III en IV van onze telroute 
bloeien Gelderse roos, Zevenblad, brandnetel, Vuilboom, allerlei kruiden als Scherpe boterbloem en 
Veldzuring. Opvallend weinig vlinders toch bij dit mooie weer. Wreekt het vele natte weer van de afge-
lopen winter zich? Of zit veel nog als rups of pop tussen de planten? 
Maar de Icarusblauwtjes achter het Land van Jonker maken de dag weer goed. Veel Moerasrolklaver en 
Witte klaver zorgen voor voedsel- en nectarplanten tegelijk. 
Die ene nog volop bloeiende witte Pinksterbloem, kan dat de zogenaamde Moeraspinksterbloem zijn? 
Thuis even nalezen. Het is in elk geval geen Bittere veldkers. 
Leuk tussen de zingende vogels in het bosje daar ook een Kleine karkiet te horen. Of het “blijvertje” is? 
Het riet is nog niet erg hoog.  



Hoewel de zomer nog moet beginnen komt de onmiskenbare “geur” van een Grote stinkzwam al uit de 
beekwal. 
Een meer interessante paddestoelenvondst is die van een forse groep Dooiergele mestzwammen. Ze 
groeien op het oude stro dat bij een weide-ngang ligt, om de schapen droge poten te laten houden. In het 
voorjaar profiteerden de zonnende Kleine vossen ervan; nu wordt het verteerd door deze zwammen, die 
prachtig geel zijn. Ook de plaatjes zijn geel; bij de oudere exemplaren bruinend. 
 Het kikker- en Rugstreeppaddengezang bij de plasjes is nog steeds overweldigend, maar behalve 
deze dieren is nu de Grasmus op twee plaatsen te horen. 
Allerlei biezen en zeggen beginnen te bloeien. Het wordt zomer! 

 Els Koopmans-Grommé. 



  Vlinders als huis-

dieren 
Nog meer dan de honingbij is de zijderups tot huisdier geworden. Hij kan zich zelfs zonder de mens niet 
meer in leven houden. 
De stammoeder van de Zijderups is Bombyx Mori mandarina,een soort die heel goed kan vliegen, en een 
draad zijde kan spinnen van zo’n honderdvijftig tot tweehonderd meter.  
De gekweekte zijderups maakt een spindraad van meer dan duizend meter lengte. De cocon is zo stijf 
gesponnen, dat de vlinder er zonder hulp van de kweker niet uit kan komen. Maar de meeste vlinders 
mogen helemaal niet uit de cocon komen, want dan zou de draad in stukken gebroken worden. Daarom 
worden ze vóór het uitkomen met hete lucht gedood. Alleen de vlinders die voor de kweek gebruikt wor-
den, worden in leven gelaten. Aan de vorm van de cocon is het geslacht af te zien: die van de vrouwtjes 
zijn ovaal en van de mannetjes cilindervormig. 
 De levenscyclus van de Bombyx mori is als volgt: Het wijfje legt op moerbeiblad vier- tot vijf-
honderd eitjes. Na tien dagen komen de zijderupsjes uit. Die eten zesendertig dagen uitsluitend moerbei-
blad en dan zijn ze volwassen en spinnen zich in. Drie dagen later is de cocon klaar en dan verpopt de 
rups zich. Na twintig dagen is de pop vlinder geworden. Het hele proces duurt dus zo’n tweeëneenhalve 
maand.   
De draad van de cocon wordt afgehaspeld en kan dan verwerkt worden. De buitenste laag draden is van 
mindere kwaliteit en bestaat uit stukken. Waar het met name om gaat is de draad die daaronder zit en die, 
ononderbroken, wel een kilometer lang kan zijn. Die draad levert schitterende natuurzijde. 
DE BEROEMDE ZIJDE UIT THAILAND. 
 De zijde uit Thailand is zeer bekend. In het vruchtbare heuvelachtige landschap van de provincie 
Petehabun liggen de moerbeiplantages waar de rupsen gekweekt worden. Er worden ook ganzen gehou-
den, voor de mest.  
 Van de beschadigde cocons, die korte draden leveren, wordt de ruwe zijde gemaakt, ook wel 
shantoeng of tussorzijde genoemd. Wevers kunnen per dag wel vijf meter van die prachtige stoffen we-
ven. Er zijn mooie werkplaatsen in Thailand, waar je het hele proces kunt bekijken.  
EVEN IETS OVER DE BOOM:  

De moerbei of moerbezieboom behoort tot de familie Moraceae, de Moerbei-achtigen. Een ander 
bekend familielid is de Vijgenboom. Er zijn twee soorten moerbei, de witte of Morus alba,  en de zwarte 
of Morus nigra.  
Bij de zijdecultuur wordt met name de Witte moerbeiboom gebruikt. De namen Witte- of Zwarte moer-
bei zijn ontleend aan de kleur van de vruchten. Die Witte moerbeien lijken op bramen, zijn zachtzuur van 
smaak, maar hebben weinig handelswaarde. Ze komen uit China. De Zwarte moerbei wordt alleen als 
sierboom gebruikt en is afkomstig uit West Azië.  

 
Lang geleden stond in de wei van mijn opa in België een moerbezieboom.  

Nog langer geleden behoorde deze wei bij de tuin van een kasteel, maar dit kasteel was in mijn jeugd al 
een ruïne. De moerbezieboom daarentegen stond er nog in volle glorie.               
De “nonnekes” op de school in Machelen (bij Brussel) hadden zijderupsen en wij moesten dan de bla-
deren van die moerbezieboom meebrengen. We mochten ook heel voorzichtig de zijden draad van de 
cocon helpen afwikkelen. 

Mia Leurs. 



Eerste waarnemingen zomervogels 1998 
in de regio Epe/Heerde 

 Uit de rubriek “Waargenomen” werden de waarnemingen van Louk Witkamp, Micky Haselhoff-
Marsman en Frits Witkamp gevoegd bij de ingezonden lijstjes van Bertus Hilberink, Inecka Stuve, Wim 
Mekelenkamp, Anca Ebens, Els Koopmans-Grommé, Mevrouw A. de Ridder-Meijer en Wim van 
Waveren Hogervorst. De verwerking van de notities van deze tien leden heb ik zichtbaar gemaakt in 
onderstaand overzicht. Wat daarbij opvalt is de vroege terugkeer van de Koekoek (21 april), Gierzwaluw 
(22 april; ook landelijke waarnemingen!), Roodborsttapuit (19 maart), Tuinfluiter (6 april), Zwartkop (3 
april met een “dubbel-waarneming”!), Tjiftjaf (7 maart). 

Extreem vroeg zijn een Grasmus (7 februari) en een Fitis (21 februari) gesignaleerd!   
Overige zomergasten kwamen keurig “op tijd” terug uit hun winterkwartieren, met uitzondering van 
bijvoorbeeld de Huiszwaluw (5 mei). 
 Waaneer U/jij over geheel afwijkende gegevens beschikt, die de voorzichtige conclusie van 
ondergetekende tegenspreken, is het eigenlijk jammer dat die gegevens helaas niet in mijn bezit kwamen. 

Volgend jaar dus wel? 
 Voor de tien van 1998: dank voor jullie oplettendheid en het inzenden van de lijstjes. 

Wim van Waveren Hogervorst. 

Soort           
 vWH BH IS WM AE EKG AdR LW FW MHM 

Zomertaling     18/04       

Zwarte stern     24/05      

Visdief  23/04         

Zomertortel       17/04    

Koekoek          21/04 

Gierzwaluw       22/04     

Boerenzwaluw   28/03        

Huiszwaluw  05/05         

Oeverzwaluw           

Wielewaal           

Nachtegaal           

Zwarte roodstaart      29/03     

Gekraagde roodstaart  23/04         

Paapje           

Roodborsttapuit       19/03    

Tapuit         06/04  

Snor            

Grote karekiet           

Kleine karekiet    01/05       

Bosrietzanger  11/5         

Rietzanger 02/05          

Spotvogel    11/05       

Zwartkop 03/04     03/04     

Tuinfluiter        06/04   

Grasmus   07/02        

Fitis           21/02 

Braamsluiper      24/04     

Tjiftjaf 07/03          

Fluiter 02/05          

Grauwe vliegenvanger         02/05   

Bonte vliegenvanger       23/04    

Boompieper      02/04     

Gele kwikstaart    13/04       

Boomvalk       08/05    



PROGRAMMA 

NOTA BENE!! Wij kunnen niemand verplichten zich van te voren op te geven voor een excursie, en 
bovendien blijkt uit de praktijk dat men zich daar lang niet altijd aan houdt, ook als 
wij vooropgave als eis in onze annonces opnemen. 

 VAN NU AF AAN STELLEN WIJ, DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT, TEN-
MMINSTE TWEE DAGEN VÓÓR DE DESBETREFFENDE DATUM. 

                         U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, 
als het moment daar is, alleen op de verzamelplaats staat, omdat wij bij niet voldoen-
de deelname een excursie annuleren. Mensen die zich wèl hadden opgegeven, krijgen 
dit uiteraard tijdig te horen.  

 Mocht U voor Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet 
Uw telefoonnummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug 
te bellen. 

  Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
    Marianne Faber  0578 - 627167, of 
    Lous Heine   0578 - 576628, of 
    Micky Haselhoff-Marsman  0578 - 621410, 
                   of bij degene die de desbetreffende excursie leidt. 
 
zaterdag EERSTE WANDELING OVER ONS GERENOVEERD NATUURPAD 
5 september U heeft er misschien geen erg in gehad, maar de realisatie van dit project heeft heel wat 

voeten in de aarde gehad. Nu zijn de oude, gehavende borden langs de paden vervangen, 
helemaal nieuw en naar verluidt “vandalismebestendig”. We hopen dat laatste mettertijd te 
kunnen bevestigen! 

 We vertrekken gezamenlijk, maar daarna is iedereen vrij het Natuurpad te bewandelen op 
de manier die hij/zij zelf verkiest.  

 Voor deze wandeling is het Heerdergedeelte gekozen. Dat pad begint aan de Elburgerweg 
tegenover de kiosk bij de Schaapskooi. U kunt daar op eigen gelegenheid naartoe gaan, òf: 

  Verzamelen: Epe  bij VVV-kantoor, Pastoor Somstraat, Epe. 
    Tijd  09.45 uur. 
    Vaassen hoek Dorpsstraat/Julianalaan, Vaassen. 
    Tijd  09.30 uur. 

De wandeling vanaf het beginpunt vangt aan om 10.00 uur. 
We proberen met zo weinig mogelijk auto’s te gaan. 

 
 

DE STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP ORGANISEERT 
DE WEEK VAN HET LANDSCHAP OP HET LANDGOED DE DELLEN TE EPE 

VAN ZONDAG 20 SEPTEMBER TOT EN MET ZONDAG 27 SEPTEMBER. 
HET THEMA VAN DEZE WEEK IS: NATUURLIJK WELKOM!  

Elke dag wordt er een wandelexcursie gelopen onder leiding van natuurgidsen van Het Geldersch Land-
schap en op vier achtereenvolgende middagen zullen mensen (die velen van ons kennen!) een lezing hou-
den over een onderwerp dat hun extra belangstelling heeft. In de weekends rijdt de paardentram en geeft 
Ali Meijer uit Hengelo buikpoppenkastjes-voorstellingen. 
Op zaterdag 26 september breekt het echte GROENSPEKTAKEL los. Dan is er een natuur- en milieumarkt een 
boerenmarkt waar we onze kennis van oude ambachten kunnen ophalen, een boerendansgroep, zang en 
(trekharmonika) muziek. 
Verder is de boerderij “De Blankemate” er vertegenwoordigd, onder anderen ook door twee Schotse Hoog-
landers die bij de werkschuur te bewonderen zijn. U kunt er informatie krijgen over dit milieuvriendelijk 
gevoerde bedrijf, waarbij U desgewenst diepvriespakketten met biologisch rundvlees kunt bestellen. 
 
Vanzelfsprekend komen bij de excursies allerlei voorbeelden van beheerswerk aan de orde (bomen vellen 
en per paard uitslepen, poel graven, zoelplek voor het wild, houtzagen, heidbeheer, enz. enz. 



Voor oudere en minder valide mensen is een korte wandeling op goed begaanbare paden uitgezet, waar-
langs extra rustbankjes zijn geplaatst. Ook de parkeer en toiletvoorzieningen bij de werkschuur zijn aange-
past 

KORTOM: DE WEEK VAN HET LANDSCHAP IS VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK! 
Locatie:   bij het districtkantoor en de werkplaatsen van Het Geldersch Landschap, Koeken- 
  bergweg 21 (zijweg van de Dellenweg). 
  Opening: zondag 20 september om 10.00 uur. 

 
donderdag DIALEZING OVER ANTARCTICA door Anja Verbers 
24 september We hebben al heel wat dia-presentaties de revue zien passeren, over de meest uiteenlopen-

de en afgelegen landen, maar het Zuidpoolgebied is nog niet eerder vertoond.  
 Mevrouw Verbers is op Antarctica werkzaam geweest als fysisch geograaf, dus ze kan      - 

behalve over de flora en fauna  - ook een heleboel vertellen over de veranderingen die zich 
daar afspelen, zoals het afkalven van de ijskap, met alles wat daarmee samengaat. We we-
ten zeker dat dit een heel bijzondere avond wordt. 

   Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe  
    Aanvang: 20.00 uur. Einde:± 22.00 uur. 

 

zondag  TWEEDE WANDELING OVER HET NATUURPAD 
4 oktober Ditmaal lopen we de Eperroute, een wandeling die wel wat langer is dan de vorige, maar 

die niemand  uiteraard verplicht is tot het eind uit te lopen. Als het weer een beetje mee-
werkt is juist de vroege herfst een fantastische tijd voor een goede wandeling. 
In deze tijd van het jaar kunnen we rekenen op de aanwezigheid van paddestoelen, reden 
waarop de Paddestoelenwerkgroep zich bij deze excursie aansluit voor een zoektocht. Als 
U zin hebt dat specifieke onderdeel eens van dichtbij mee te maken, bent U van harte wel-
kom. Een deels “pas-op-de-plaats-wandeling” kan heel inspirerend zijn - dat is tenminste 
de ervaring van de paddestoelmensen. 
We hopen op een flinke opkomst en ook deze keer geldt, dat men desgewenst op eigen ge-
legenheid naar het beginpunt kan gaan, dat zich bevindt aan de Renderklippenweg in Epe 
(dat is de weg rechtsaf, direct na de Hertenkamp). Als U deze een eindje inloopt, ziet U 
vanzelf waar U wezen moet. Het alternatief is: 
 verzamelen  Epe  bij VVV-kantoor, Pastoor Somstraat, Epe. 
   Tijd  09.45 uur. 
   Vaassen  hoek Dorpsstraat/Julianalaan.  
   Tijd  09.30 uur. 

De wandeling vanaf het beginpunt vangt aan om 10.00 uur.  
We proberen zo min mogelijk auto’s te gebruiken. 

 
17 t/m  23 HERFSTKAMP IN LA REID. 
oktober   
 
woensdag DIALEZING OVER DASSEN door Geerte Nijman 
28 oktober Deze presentatie is tot stand gekomen in samenwerking met de VOZOVAR, en dat is de re-

den dat hij niet op de gebruikelijke donderdag wordt gehouden. 
Mevrouw Nijman van de Stichting Das en Boom zal ons een kijkje gunnen in het leven van 
de Das. Een grotendeels verborgen leven, waar we weinig weet van hebben, dus des te ver-
rassender zullen de beelden zijn die we te zien krijgen. 

Plaats:  Plaats   Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Aanvang:  20.00 uur. Einde:± 22.00 uur. 

 
DE MOGELIJKHEID BESTAAT DAT ER  IN HET VERLENGDE VAN BOVENSTAANDE LEZING IN DE EERSTE 
WEEK VAN NOVEMBER NOG EEN “DASSEN-EXCURSIE” WORDT INGELAST. IN VERBAND MET VAKANTIES 
KONDEN WIJ HIER NOG GEEN ZEKERHEID OVER KRIJGEN.  
 
 



donderdag  ONS AARDKUNDIG ERFGOED, door Drs. G.P. Gongrijp. 
12 november  Deze dialezing kon wegens ziekte van de Heer Gongrijp in februari niet doorgaan, maar er 

is U toen wel gezegd dat U hem tegoed hield.   
 Het zal gaan over aardkundige waarden, waar de bodem van Gelderland bijzonder rijk 

aan is.  Dit verdient beslist meer aandacht dan wij er doorgaans aan besteden, want wie na-
tuur zegt, heeft het in eerste instantie toch over  fauna en flora.   

 Als U deze lezing hebt bijgewoond zult U beseffen dat de bodem, het aardrijk waar alles 
op steunt, een wezenlijk deel van natuur en landschap vormt. 

   Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe  
   Aanvang: 20.00 uur. Einde:± 22.00 uur. 

 

dinsdag  DIAPRESENTATIE DOOR DIK KOOPMANS.  
24 november  Als U de notulen van de afgelopen jaarvergadering, voorin dit blad,  hebt gelezen, weet U 

dat we willen testen of er belangstelling bestaat voor lezingen (en wat dies meer zij) in de 
namiddag, voor hen die er tegenop zien ‘s avonds uit te gaan.  

 Wàt U deze middag te horen en zien zult krijgen, ligt vooralsnog in de schoot van de toe-
komst verborgen, maar U kunt vast aantekening van datum en tijd maken. De finesses 
staan in het volgende blad. 

  Plaats   Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe   
  Tijd   15.00 - 17 uur. 
 

donderdag LEDEN VOOR LEDEN-AVOND  onder regie van Dik Koopmans. 
10 december Hetzelfde recept van alle voorgaande keren. Hebt U Uw vakantiebelevenissen in woord, 

beeld, geschrift en/of natura vastgelegd, laat anderen er dan van meegenieten.  
Meldt tevoren bij Dik aan wat U te bieden heeft, zodat hij een draaiboek kan maken (en 
leest U vooral ook het artikeltje van zijn hand, elders in dit blad). 

Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe  
 Aanvang: 20.00 uur.   
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Werkgroepen 
Paddestoelen 
Het wordt weer tijd om op pad te gaan; wie weet wordt het wel een schimmelige nazomer en herfst en dat 
is dan in het voordeel van de paddestoelenwerkgroep. 
Dit jaar staat voor de afdeling in het teken van “Het Kloosterbos” en wij als paddestoelenwerkgroep ron-
den de “inventarisatie” van het Kloosterbos af, waarmee we het vorige seizoen begonnen zijn. Het zou te 
eenzijdig worden om ons nu weer het hele seizoen op dit gebied te richten. Vandaar dat we een aantal data 
opengelaten hebben om eventueel ergens anders heen te gaan. 
Verder leek het ons goed om tijdens de komende Natuurpadwandelingen ook van de kant van de werk-
groep een bijdrage te leveren. Met name die in Epe kan nog wel eens behoorlijk wat paddestoelen te zien 
geven. Die wandeling willen we ook voorlopen, maar we moeten nog met het bestuur overleggen of men 
een mycologisch accent kan gebruiken. 
Hierbij treft u het data-lijstje aan van onze excursies en werkgroepavonden. We kunnen nog best wat leden 
gebruiken, vandaar dat we u van harte uitnodigen om een keer met ons mee te lopen. Maar ook als u zo 
maar eens mee wilt gaan, bent u welkom. We adviseren wel om even te bellen of de geplande excursie 
doorgaat, ook al wijken we zelden van de planning af. Bovendien kan het zijn dat we nog nadere gegevens 
voor u hebben. Voor het telefoonnummer: zie de binnenkant van de omslag van Natuurklanken. 
PROGRAMMA: 
zaterdag 5 september Meelopen met Natuurpadwandeling Heerde van de afdeling. 
zondag13-september Kloosterbos, verzamelen bij de specerijenfabriek te Wapenveld, om 14.00 uur. 
zaterdag 26 september Kloosterbos, verzamelen bij de specerijenfabriek te Wapenveld, om 9.30 uur. 
dinsdag 29 september  Werkgroepavond, plaats en tijd nog afspreken. 
 
zaterdag 3 oktober  Voorbereiding Natuurpadwandeling Epe van de afdeling, tijdstip nog afspreken.  



zondag 4 oktober  Meelopen met Natuurpadwandeling Epe van de afdeling. 
zaterdag17 oktober  Nader af te spreken plaats en tijd. 
zaterdag 7 november  Nader af te spreken plaats en tijd. 
dinsdag 10 november Werkgroepavond, plaats en tijd nog afspreken. 
zaterdag 21 november Nader af te spreken plaats en tijd. 
zondag 20 december Reserve. 
? februari  Werkgroepavond, plaats en tijd nog afspreken 

Tot ziens, 
Janus en To Crum. 
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Natuurbeschermingscommissie   
PROGRAMMA 1998/99 
10 oktober: Onderhoud sprengenkop Bijsterbosweg te Epe, en snoeien fruitbomen aan de Kooiweg te 

Heerde. 
21 november : Onderhoud Jeneverbessenterrein te Vaassen. 
19 december: Wilgen knotten aan de Kerkdijk te Veessen. 
 9 januari: Wilgen knotten Hoenwaard. 
13 maart: Project en locatie nog niet bekend. 

Het is de bedoeling het project op 19 december in samenwerking met de Vogelwerkgroep uit te 
voeren, en op 13 maart zal de Rotaryclub Epe-Vaassen weer om assistentie worden gevraagd. 
NIEUWE VRIJWILLIGERS ZIJN NOG STEEDS VAN HARTE WELKOM.  
De werktijden op de diverse data zijn steeds van 08.30 - 12.00 uur. Voor koffie met een versnapering 
wordt altijd gezorgd. Ook het gereedschap wordt door de NBC verstrekt. Tevens heeft de NBC voor de 
vrijwilligers een ongevallenverzekering gesloten. 

Bertus Hilberink. 
f  f  f  

Vogelwerkgroep 
EXCURSIE:  
8 oktober HARDERBROEK  (steltlopers, roofvogels - Visarend?). Organisatie: Harry van Diepen. 

WERKGROEPAVOND: 
16 september WERKGROEPAVOND met  

1. plaatjes (vakantie); 
2. praatjes van- en door leden; 
3. vaststellen activiteiten 1999; 
4. totaliseren inventarisatiegegevens 1998 en nieuwe afspraken voor komend project. 

18 november ROB VOGEL leidt ons door het WOUD VAN BSP (= Bijzondere Soorten Project), met name in 
onze eigen regio. 
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Planten  
Programma 1998: Jaarthema Het Geldersch Landschap en het Kloosterbos bij Wapenveld. Ook de andere 
werkgroepen gaan inventariseren in het Kloosterbos met als doelstelling het uitbrengen van een gezamen-
lijk rapport. 
maandag 
28 september 

Determineren. Graag ook zelf planten meenemen. 
 Aanvang 20.00 uur - Alkoof Eper Gemeentewoning. 

maandag 
26 oktober 

Determineren? Of heeft misschien iemand een ander idee?  
 Aanvang 20.00 uur - Eper Gemeentewoning. 

maandag 
30 november 

Een lezing van Henk over de evolutie van planten. 
 Aanvang 20.00 uur - Alkoof Eper Gemeentewoning. 

Contactadressen: Mariet van Gelder, Sprengenweg 5, 8181 NM, Heerde. Tel. 0578 - 693024. 
 Egbert de Boer: Tel. 0578 - 572292. 
 Henk Menke:  Tel. 0578 - 613010.  
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 Insecten 

Er zijn twee excursies gehouden, waarvan één in het kader van het inventarisatieproject Klooster-
bos. De vondsten zijn in het algemeen teleurstellend. Het weer is van dien aard geweest, dat er blijkbaar 
veel insecten het loodje hebben moeten leggen, en dat geldt niet alleen voor de vlinders. 

De geplande “nachtvlindernacht” is vanwege de kou afgeblazen en op het moment dat dit geschre-
ven wordt zijn de weersverwachtingen ongunstig, zodat er nog geen nieuwe datum is geprikt.  
Ook over de inventarisatie van het Kloosterbos zijn nog geen vaste afspraken gemaakt.  
Het lopen van de vlindermonitoring-routes gaat gewoon door. Misschien vindt U het leuk om eens zo’n 
wandeling mee te maken? 

De leden van de Insecten werkgroep worden per convo op de hoogte gesteld van wat er dit seizoen 
nog staat te gebeuren. Mocht U niet tot die groep horen, maar wel belangstelling hebben, bel dan naar:    

Els Koopmans-Grommé, 
tel. (0578) 612083, 
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