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ONS BEREIKTE HET BERICHT DAT ONS LID 
GERT MEYER 

IS OVERLEDEN. HIJ HAD ONS ZELF VERTELD DAT HIJ ERNSTIG ZIEK WAS EN WIJ 
WAREN OOK OP DE HOOGTE VAN DE VERSLECHTERING VAN ZIJN TOESTAND.   
WIJ WENSEN ZIJN VROUW, ZIJN KINDEREN EN VERDERE FAMILIE HEEL VEEL 
STERKTE VOOR DE KOMENDE TIJD, BIJ HET VERWERKEN VAN DIT VERLIES. 

HET BESTUUR. 
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 De vorige maal werd er gesproken van “terugleunen” na de drukte van het natuurpad, maar niks 
hoor! De Week van het Landschap, georganiseerd door Het Geldersch Landschap, hebben we inmiddels 
ook al lang en breed achter de rug. Het was erg leuk en ditmaal nu eens met goed weer, en dus zeer veel 
bezoekers. 
De Plantenwerkgroep maakte een mooie herfsttafel en Els had een kleine tentoonstelling van haar schil-
derijen, voornamelijk Wisselsche Veen hangen. 
Bijna alle dagen hield er één van ons een lezing met dia’s, die in het algemeen goed bezocht werden en 
alle dagen waren er geleide wandelingen waar wel iemand van ons aan meewerkte. 
De laatste zaterdag stonden we met een kraam op het Groenspektakel. Wie het miste, miste veel. De hele 
dag zon in een prachtige omgeving met een buitengewoon gezellige sfeer. Alle groene- en aanverwante 
clubs waren er en de samenwerking was hartverwarmend. Goed voor de onderlinge band  en  goed voor 
de afdelingskas en de “Veldwinkel” in Utrecht. We waren wat je noemt nagenoeg “los”. 
 De vertegenwoordigers van natuur en milieu van de Landinrichting Commissie Epe/Vaassen 
West van de Provincie werd gevraagd een “achterban” te creëren, waaraan zij kunnen terugrapporteren 
en waaruit zij “gevoed” worden. Onze vraag is nu: 

ZIJN ER LEDEN DIT DAT INTERESSANT ZOUDEN VINDEN EN DAARAAN WILLEN MEEWERKEN? 
Het hoeft niet veel tijd te kosten, en waarschijnlijk voornamelijk telefonisch. Graag opgave aan Marian-
ne. 
De groene clubs die wij vertegenwoordigen en die dit niet lezen worden door haar gebeld. 
 En zijn er soms ook leden die eens een Gewestelijke Vergadering in Harderwijk zouden willen 
meemaken? U hebt hierover in de vorige Natuurklanken al kunnen lezen (op pagina 7 om precies te zijn). 
Het is altijd leuk en beslist de moeite waard. Ook hieromtrent kunt U contact opnemen met Marianne. 
 Wij hopen U binnenkort op één van onze volgende bijeenkomsten te zien. 

Het bestuur. 
 
 
 
 
 



Philanthus  is weer terug 
In de vijftiger jaren ontmoette ik Aart van Duinen, boswachter op het landgoed Leuvenhof te Hulshorst, 
dat toen nog in het bezit was van Ir. Jurriaanse. Deze vertelde me dat er in dat gebied vroeger grote 
“wepsen” voorkwamen, die het op de bijen hadden gemunt en ook dat de prof er indertijd onderzoek naar 
had gedaan. Die prof was Niko Tinbergen, die met een aantal studenten de Bijenwolf als onderwerp van 
gedragsstudie had gekozen.  
Toen ik later het resultaat van die onderzoeken in een van zijn boeken beschreven zag, bleef ik steeds 
uitkijken naar deze interessante soort, en bekeek dan elke vreemde wesp met een zekere argwaan. 
Tevergeefs . . . . tot de 31e augustus van dit jaar, toen ik voor het eerst in mijn leven oog in oog lag met 
Philanthus triangulum (F). 
Op die prachtige nazomerdag was het grijze deel vakantiegangers de zoveelste snipperdag aan het beste-
den. Op de Vierhouterhei hoedde Willem Schouten zijn gesubsidieerde schaapskudde en dat bood op de 
uitbundig bloeiende hei een echt VVV-plaatje. 
Terugsjokkend langs een zanderig ruiterpad zag ik wespen vliegen, die vooral opvielen door hun trage 
vlucht en hun heldergele lijf. Één van die beesten had een prooi onder haar buik geklemd en plofte in het 
talud van het paadje neer. Omdat ik vermoedde dat het slachtoffer een snuittor was en ik al vele jaren had 
getracht een snuittordoder op de “gevoelige plaat” vast te leggen, kroop ik er in de tijgersluipgang naar 
toe. Tot mijn verbazing zag ik dat de prooi een Honingbij was. Philanthus, sinds de zestiger jaren van de 
Veluwe verdwenen, was dus terug!  
 De soort kreeg vooral bekendheid door de gedragsonderzoeker N. Tinbergen die van 1930 tot en 
met 1935 de Bijenwolf bestudeerde. Bijenwolven behoren tot de solitaire wespen, die weliswaar dicht bij 
elkaar nestelen, maar volstrekt geen sociale binding hebben. Ze kruipen begin juli uit de grond en paren, 
waarna de vrouwtjes beginnen een nestgang te graven. De diepte kan veertig tot zestig centimeter bedra-
gen en krijgt een vijftal zijkamertjes. Daarna gaat de Bijenwolf op zoek naar prooien, die altijd uit Ho-
ningbijen bestaan. Omdat de imkers rond die tijd hun volken massaal op de heide plaatsen, zijn er bijen 
genoeg voorhanden. De wespen zoeken de nectar verzamelende bijen op de hei op en vangen en verlam-
men dezen. Soms drukken ze de maag van hun slachtoffer leeg om de honing af te nemen. Vervolgens 
vliegen ze met de prooi ondersteboven tegen hun buik geklemd terug naar hun nesthol en brengen deze in 
één van de nestkamers. Het aantal verlamde bijen per kamer varieert van drie tot zes, al naargelang het 
gelegde ei de kiem bevat van een (kleiner) mannetje of een toekomstig (groter) vrouwtje. 
 Wat Tinbergen vooral interesseerde was hoe een Bijenwolf kans zag in die veelheid van neste-
lende wespen haar eigen nestgang terug te vinden. Het viel hem op dat een uitvliegende Bijenwolf een 
aantal “achtjes” vloog, eerst laag over de nestingang en daarna steeds hoger, waarna het dier tenslotte 
richting heide vloog om bijen te vangen.  
Aan de hand van allerlei aanwezige natuurlijke bakens, zoals steentjes, takjes en denappels werd deze 
plek in het geheugen van de wesp geprent. Door nu op een uitputtende manier te experimenteren met 
kunstmatig aangebrachte bakens toonde Tinbergen aan dat optische, driedimensionale prikkels, zoals 
bijvoorbeeld denappels die een nestingang markeerden, een feilloze terugkeer tot gevolg hadden. De 
oriëntatie op grotere afstand bleek vooral te geschieden aan de hand van grotere bakens in het terrein, 
zoals Vliegdennen. 
 Tinbergen werd min of meer gedwongen zijn onderzoek naar het gedrag van de Bijenwolf in 
1935 te beëindigen, omdat de soort te Hulshorst sindsdien was gekelderd, en richtte toen zijn aandacht op 
andere soorten. 
De achteruitgang van Philanthus zette gestadig voort. Zoals werd aangenomen was deze sinds 1960 van 
de Veluwe verdwenen. Om de soort in het veld nader te bestuderen zag onze plaatsgenoot Dr. R.T. Si-
mon Thomas zich genoodzaakt de Bijenwolf in Frankrijk op te zoeken, hij volgde met zijn vrouw van 
1968 tot en met 1970 de gedragingen van deze solitaire wesp rond Naboude in Z.W. Frankrijk. Opvallend 
was, dat de Bijenwolven daar een tweede generatie voortbrachten. Vermoedelijk was dit een gevolg van 
de voor Bijenwolven gunstige, dus hoge temperaturen in de jaren dat dit onderzoek daar werd gedaan. 
 De situatie op de Vierhouterheide in 1998 bevond zich op het moment van de ontmoeting in de 
nadagen van hun bestaan. De bloeiende hei en daarmee het aantal bijenvolken begon over het hoogtepunt 
te geraken. 
Omdat ik vreesde dat in de toekomst wellicht het door de Bijenwolven bewoonde gedeelte zou worden 
geslecht of geschaafd, informeerde ik de gemeente Nunspeet - eigenares van het terrein - over de gedane 
waarneming. Daar vernam ik dat er ook op de Stakenberghei “bijenvangende wespen” waren gesigna-



leerd. Een rondje fietsen op deze heide liet zien dat er op meerdere plekken Bijenwolven in kleine en 
grotere kolonies waren gehuisvest.  
 Helaas volgde er op die mooie nazomerweek een natte moesson, die enkele dagen aanhield en 
tegelijkertijd het einde inluidde van de activiteit van deze wespen, die het toch van echt mooi, zonnig 
weer moeten hebben. 
 Over het waarom van de plaatselijke toename van de Bijenwolf valt slechts te gissen. Wellicht 
zijn er meerdere factoren die deze positieve ontwikkeling in de hand hebben gewerkt. Ten eerste hebben 
de laatste drie zomers veel zonnige dagen geteld. Daarnaast zijn de heidevelden rond Nunspeet niet meer 
bij Defensie in gebruik, waardoor intensieve betreding en beschadiging door zwaar materieel niet meer 
plaatsvond. Ook is bij de teruggave van deze gronden aan de natuur door de gemeente Nunspeet ge-
streefd naar een natuurlijk beheer. Hier en daar zanderige paden en niet-beplante hellinkjes, zodat ook 
laag-bij-de-grondse fauna zich kon ontwikkelen.  

Omdat het naar mijn idee niet mogelijk is dat de Bijenwolf zich alleen dit jaar zo explosief heeft 
gemanifesteerd, vermoed ik dat de populatie zich in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, maar toen niet 
is herkend of opgemerkt. Ondanks hun toename hebben de imkers in 1998 een uitstekend jaar gehad met 
een hoge opbrengst aan heidehoning. In de gauwigheid telde ik op een rondritje zo’n tweehonderd kasten. 
Als je elk volk op zestigduizend bijen stelt, zit je dik boven het miljoen. 

Op een hei zo volgeladen mist ment toch enkele bijtjes niet? 
Aart Smit. 

Literatuur:  Simon Thomas, R.T. en A.M.J. Simon Thomas, 1972:  
Some observations on the behaviour of females of Philanthus 
triangulum (F.) Tijdschrift Entomologie 115:123-139. 
Tinbergen, Niko 1958: Curious naturalist, chapters 1 and 4,  
Basic Books Inc. 
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Philanthus II 
In overleg met Aart schreef Els Koopmans aansluitend aan het voorafgaande het volgende: 

 Mijn eerste ontmoeting met Bijenwolven was op 9 augustus 1998. Het was ongeveer de 
warmste dag van het jaar en op het Heerderstrand was nauwelijks een plekje meer vrij tussen de 
grote mensenmassa’s. Maar de logerende kleinkinderen wilden zwemmen, dus . . . .  
 Toen we naar huis lopend bijna op het pad waren zag ik daar langs de zandige rand een 
heleboel vrij grote holletjes in het zand, elk met een opvallende zandwaaier ervoor. Er vlogen 
tussen de badgasten door grote “wespen” af en aan. Bijenwolven? Ik had ze nog nooit gezien en 
twijfelde. Maar onze kleinzoon zei: “Oma, daar gaat er één met wat diks onder zijn lijf; zeker een 
bij?” Zouden het dus toch . . . . . . ? De holletjes zaten tot vlak naast en misschien ook wel onder 
de uitgespreide handdoeken! 
De naastliggende heide van de Tonnenberg bloeide volop en rijen bijenkasten stonden aan de 
bosrand opgesteld. 
 De tweede keer kreeg ik meer kans om goed te kijken. Dat was op de zandige zuidrand 
van het Wisselsche Veen op 13 augustus. Weer een massa holletjes, onder anderen van Spinnen-
doders. Maar daarnaast in groepjes bijeen veel grotere graverijen, duidelijk anders dan bijvoor-
beeld de bergjes om de holen van de vele mestkevers hier. Ook nu weer elk met een mooie zand-
waaier ervoor en wat minder uitgeworpen zand erachter, waar het terrein wat oploopt. En toen 
zag ik inderdaad een heuse Bijenwolf zo’n hol uitkomen en verderop (helaas te ver) liep er één 
een hol in. Vlakbij me ging een grote geel-zwarte wesp driftig aan het graven. Met de kijker ge-
wapend kon ik een en ander goed zien. Bijenwolven! Daar was ik nu zeker van. De Tongerensche 
heide, er vlakbij, bloeide volop. 
 Half augustus, tijdens een excursie van de Insectenwerkgroep was het wéér raak: een vrij 
grote kolonie achter het Smidsveen tegen de heuvels van landgoed Tongeren aan. Het is daar een 
warme zandige plek, waar altijd wat te zien is op het gebied van gravende insecten. Gerard Plat 
ving zelfs een Bijenwolf met haar gevangen en verlamde honingbij in een potje. Geen twijfel 
meer nu. We konden haar heel goed bekijken. 



 De grootste kolonie echter ontdekten Dik en ik een dag later op het zandige talud van de 
pasgegraven kuil, bestemd om als waterinfiltratiebekken te gaan fungeren, aan de Koekenberg-
weg bij Epe. Naast massa’s kuiltjes van Mierenleeuwen, door de droge week ervoor in het open 
zand, vonden we er weer de holen van vele tientallen Bijenwolven. Opmerkelijk vond ik de - naar 
ik meen - sleepsporen die over de zandwaaiertjes naar de holletjes liepen? Waren die ontstaan 
doordat de Bijenwolven met de bijen onder hun buik naar het hol liepen. Of andere gravende in-
secten ook zo’n sleepspoor hebben? Ik dat dit nog nooit gezien. Is het mèt het asymmetrische 
heuveltje een kenmerk voor Bijenwolfholen? 
 Na de hevige regens begin september waren alle holletjes verdwenen en de zandwaaiers 
onherkenbaar. 

“DE BIJENWOLF IN 1993 PLAATSELIJK MASSAAL IN ZWOLLE” 
Dit stond boven een artikeltje van de hand van Willem Hurkmans in het Zwols Natuurtijdschrift 
(KNNV + IVN). 
Het dier was daar op allerlei plekken in en om de stad gezien in meer dan de normale aantallen. 
Jarg Pettinga uit Zwolle hielp me aan het adres van Willem Hurkmans. In een gesprek met hem 
hoorde ik dat de Bijenwolf in 1993 uitzonderlijk talrijk was geweest in Zwolle, maar ook de jaren 
daarna er toch nog geregeld werd waargenomen. Hij noemde als één van de vaste plekken onder 
anderen een parkeerplaats midden in Zwolle, diverse spoordijktaluds en Station Klarenbeek. 
 Op mijn vaag aan Jarg Pettinga, gepensioneerd Rijksbijenconsulent, of de “gewone” 
wespen die ik vorig jaar bij de vliegopening van een bijenkast zag, ook bijen aanvallen, ant-
woordde hij dat ze dit inderdaad doen, met name bij verzwakte volken. Ik dacht namelijk even 
dat die wespen mogelijk ook Bijenwolven waren geweest. 
 Onze “eigen” entomoloog Bob van Aartsen vertelde dat de Bijenwolf dit jaar heel alge-
meen was op het Veluwemassief. Behalve op de plekken die Aart en ik noemden zag hij ze onder 
anderen. bij Otterlo en het Planken Wambuis. 
In Zuid Limburg, waar de Bijenwolf vanouds geregeld voorkomt (Jarg Pettinga) werd dit jaar 
geen explosie geconstateerd, zoals op de Veluwe, vertelde Bob mij. 
 Met dank aan alle die gegevens leverden, 

Els Koopmans-Grommé, 
oktober 1998. 

N.B.    Op de enige kleurenfoto in “De Graafwespen van de Benelux van 
Wim Klein uit 1996 staat een Bijenwolf midden in Amsterdam 
afgebeeld. 

 

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

Philanthus III 
Na al deze boeiende wetenswaardigheden over de BIJENWOLF is het voor onderge-
tekende wel bijzonder pijnlijk dat ze in haar excursieverslag op bladzijde 27 van de 
vorige Natuurklanken de Philanthus triangulum platweg “Bijendoder” noemde . . . . 
. .  
  Met excuses aan de wetenschap, 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 



De Aubrac   
een niet zo bekend stuk Frankrijk. 
Half mei, eind mei is de tuin op z'n mooist. Een nog net voor de vakantie ontwikkelde dia geeft daar een 
beeld van: boterbloemen en rietorchissen steken lichtend af tegen het donkere water van de vijver. 
Waarom gaan we eigenlijk met vakantie? 
Een week later zetten we onze tent op in de verste hoek van een verre camping, in kou en regen. Waarom 
gaan we eigelijk met vakantie? Maar de volgende ochtend is het droog en breken de wolken.  
Drie stappen van de tent stroomt een beekje. Een paar stapstenen voeren naar een weitje waarin de laatste 
witte narcissen de eerste orchideeën begroeten. Het beekje is omzoomd met Fluitenkruid en een witte 
boterbloem (de Monnikskapbladige boterbloem om precies te zijn). Hij heeft ongeveer dezelfde biotoop 
als de dotter. 
Over het weitje heen reikt het uitzicht tot de Cantal. Het silhouet van deze oude vulkaan, vijftig kilometer 
ver, sluit als een platte driehoek de horizon af. 
Wie de kaart van Frankrijk pakt, vindt (als het een goeie kaart is) in het hoogland van Auvergne, ten 
zuiden van de Cantal het woordje “Aubrac”. Voor plaatsnamen helpt de kaart van Frankrijk niet, maar de 
Michelinkaart 127 geeft onderaan op een kruispunt van wegen het dorpje Nasbinals  (de eerste s wordt 
wel uitgesproken, de tweede niet). De omgeving maakt op die kaart een eenzame indruk en de kaart drukt 
dat dan nog zwak uit. 

De werkelijkheid van de Aubrac is een golvende hoogvlakte - in uitgestrektheid min of meer te 
vergelijken met de Veluwe. Verder gaat die vergelijking ook niet: met een hoogte van rond de 
twaalfhonderd meter is de Aubrac een van de hogere delen van het Centraal Plateau. Die hoogte en het 
ontbreken van beschuttende bergen aan de westkant zorgen voor een nogal ruig, koel klimaat. Dat is een 
van de factoren die de, zelfs voor Frankrijk, geringe bevolkingsdichtheid verklaren.  

Een andere is de moeilijk te bewerken bodem. De Aubrac is een grote bazalt-opwelling, die door 
erosie weer sterk is afgevlakt. De sporen van vulkanisme die je op veel plaatsen vindt, maken het 
landschap voor wandelaars en natuurliefhebbers extra boeiend. Hier en daar vonden we plateautjes en 
“trappen”,  geplaveid met regelmatige zeshoekige stenen: de vlakke bovenkanten van bazaltzuilen. 
Kleine steile bergjes, soms met een kerk erop, vormen de laatste resten van vulkanen. Hun zachtere 
mantels zijn allang weg geërodeerd, alleen hun stenen hart is overgebleven. 
Aan vulkanisme heeft ook een stadje als Chaudes Aigues zijn toerisme (geneeskrachtige bronnen), zijn 
stadsverwarming en zijn openbare heetwatervoorziening (80°C) te danken. 

De verwering heeft het bazaltplateau over grote delen met een kleiige afzetting bedekt, maar de 
massieve ondergrond zit nergens diep en overal onderbreken rotspartijen en gigantische zwerfblokken de 
eindeloze glooiende weiden.  Soms vind je tussen die zwerfkeien stenen van heel andere herkomst: een 
herinnering aan de ijskap die in de ijstijdperiode het Centraal Plateau bedekte. Die massaal beschikbare 
stenen vormden overigens uitstekend bouwmateriaal voor de boerderijen en voor muurtjes op de 
perceelsgrenzen.  
Een nat klimaat en een ondoorlatende bodem maken dat de Aubrac een waterrijk land is. Overal ruisen de 
beekjes en watervalletjes. Er zijn ook nogal wat meren en venige laagten.  

Lezers zullen uit het voorgaande de indruk krijgen, dat je naar dit gebied een flinke dosis 
optimisme mee moet nemen. Die lezers hebben gelijk. Dat wisten we ook van te voren; niettemin kreeg 
ons optimisme wel eens een deuk als de Cantal zijn platte kop steeds maar in de wolken bleef verberegen 
(als de Cantal zichtbaar werd, knapte het weer op) en als we 's avonds alweer de tentkachel moesten 
aansteken. 
Maar ons optimisme werd ook vaak beloond. Tenslotte waren we twaalfhonderd kilometer naar het 
zuiden gereisd. Als de zon de kans kreeg, dan werd het meteen heerlijk wandelweer. 

En de plantenminnende wandelaar komt in de Aubrac ruim aan zijn trekken. Het gebied is dan 
wel helemaal in cultuur gebracht, maar het gebruik is zo extensief dat zich een rijke wilde flora kan 
handhaven - voorzover je dat tijdens één vakantie kunt beoordelen. 

Wel twaalfhonderd kilometer kilometer zuidelijker, maar twaalfhonderd meter hoger: het klimaat 
is nogal “Hollands” en dat vind je in de plantengroei terug. 
Het weitje voor onze tent, dat ik al noemde gaf daar een goed beeld van. Ik had alles genoteerd wat daar 
groeide en kwam tot ruim honderd soorten. Het was ongeveer een hectare groot. 

Van die honderd soorten komen er bij ons maar tien niet voor en daaronder zijn maar drie min of 
meer Alpine soorten: Trollius, Veratrum en de Monnikskap-boterbloem. Maar van de negentig inheemse 
soorten zijn er bij ons maar liefst vijfentwintig zeldzaam tot zeer zeldzaam. En waar vind je bij ons op 



één hectare bij elkaar: Kranskarwij, Spits havikskruid, Grote pimpernel, Knikkend nagelkruid, 
Bronkruid, Zaagblad, Steenanjer, Kluwenklokje en Trilgras? Ik kwam even in de verleiding om 
vegetatiekunde een onzinnige wetenschap te gaan vinden. 

Maar dat wonderlijke samenstel van soorten heeft natuurlijk de grote variatie van de bodem op 
een klein oppervlak als oorzaak. Er was een hogere rand, er waren kwelplekjes met Bronkruid, Knikkend 
nagelkruid en Kleine valeriaan, net als bij ons. Er waren kleine droge plekken, rondom of óp een met 
grond bedekte steen en daar groeiden, net als bij ons Muizenoor, Spits havikskruid, Tijm  en Steenanjer. 
Zeldzaamheid bij ons heeft een aantal oorzaken. Veel soorten zijn bij ons zeldzaam geworden door het 
uiterst intensieve grondgebruik. Maar een andere oorzaak is dat een aantal planten bij ons aan de grens 
van hun groeigebied zitten en bijvoorbeeld in het zuiden veel meer voorkomen. Voorbeelden zijn de 
Wollige distel en de Kranskarwij. De eerste groeit bij ons maar op enkele plekken, maar is in Midden-
Europa een gewone verschijning, de tweede is bij ons sinds 1971 niet meer gezien, maar in West- en 
Midden-Frankrijk vrij algemeen. 

De extensieve weide-cultuur in de Aubrac geeft sommige planten optimale kansen en die worden 
dan weer door de bewoners gebruikt. In het voorjaar zijn de weiden geel van de wilde narcissen - gevolgd 
door het wit van de Dichtersnarcissen. De bloemen van beide soorten worden op grote schaal mechanisch 
geoogst voor de parfumindustrie. Sommige weiden staan vol met de Gele gentiaan - het vee lust ze niet - 
en daarvan worden de wortels geoogst voor de gentiaandrankjes.  

Bos was er niet veel, aan de westkant van de Aubrac waar wij zaten. Hier en daar werd bosbouw 
gepleegd met naaldhoutsoorten. Maar we hebben ook een paar beukenbosjes bekeken met een rijke 
ondergroei, van o.a. een Doronicum-soort, Longkruid, Bosboterbloem, Bosmuur, Lievevrouwebedstro. 
Ook allemaal soorten dus, die ons min of meer vertrouwd zijn. Maar dat gold weer niet voor een 
Wolfsmelksoort (Euphorbia hybernica), waarmee we ooit in Ierland kennis hadden gemaakt. 

Behalve landschap en natuur bood de Aubrac veel interessants aan cultuur en historie. Er waren - 
nog steeds gebruikte - pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella; het gehucht Aubrac herbergt een 
beroemd kloostercomplex en hospice, dat een centrum voor de pelgrimage was. We kwamen de pelgrims 
en hun symbolen vaak tegen. Als voorbeeld van het laatste: de in keitjes ingelegde jacobsschelp op de 
stoep van de kerk van St.Côme d'Olt.  

Bijzonder zijn de klokkentorens van de kerkjes in Aubrac: dikke platte muren waarin de klokken 
op rijen hangen. Een bouwkundig hoogstandje vormen een paar kerktorens in het dal van de Lot, die de 
zuidgrens van de Aubrac vormt. Die zijn half in spiraalvorm gebouwd en dat maakt uit de verte de indruk 
dat ze scheef staan. Er zit een hele godsdienstige filosofie achter deze “vlammende” torens. 
Het Lotdal werd, vooral later in onze vakantie, toen het weer wat grimmiger werd, onze toevlucht. Een 
afdaling van zevenhonderd meter betekende een evenzoveel graden hogere temperatuur en in het dal kon 
je, weliswaar vrij steile, maar prachtige wandelingen maken en in de schilderachtige stadjes op een 
terrasje 's morgens in de zon je grand café crême genieten.  

Eén van de mooiste stadjes vonden we het piepkleine Estaing, even westelijk van het grotere 
Espalion. De werkelijkheid voldeed helemaal aan het romantische etiket op een wijnfles, dat ons dit 
stadje deed opzoeken . . . . 

Henk Menke. 
 
 
 
 
  
 



g r o e n c u r s u s    
Apeldoorn heeft een mooie, afwisselende omgeving. Aan de ene kant 
de naaldbossen, loofbossen en heidevelden van het Veluwemassief, 
doorsneden door sprengen en beken. Aan de andere kant de IJssel 
met zijn vlakke uiterwaarden, polders, weilanden, broekbossen en 
oude buitenplaatsen. In al die verschillende landschapstypen groei-
en ook verschillende planten, struiken en bomen. En daarin leven 
verschillende dieren:  vogels, zoogdieren,  vlinders, vissen, insecten,  
en nog veel meer. 

Zo begint een foldertje dat we toegestuurd kregen, jammer genoeg 
te laat voor het vorige nummer van Natuurklanken, zodat de cursus 
intussen al gestart is. 

Maar niet getreurd: rond 10 april 1999 start “het tweede blok” en daarvan hebben we intussen ook wat 
gegevens binnen, zoals: 
♦ De cursus bestaan uit vijf lesavonden op maandag, met een bijbehorende excursie op de volgende 

zaterdagochtend. 
♦ De lesavonden zijn in het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) aan de Aristote-

lesstraat 603 in Apeldoorn, ze beginnen om 19.45 en duren tot 22.15. De excursies zijn steeds op 
een andere locatie in de omgeving van Apeldoorn; ze beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.30 
uur. 

 Bij de volgende cursus zullen de volgende vijf onderwerpen aan de orde komen: 
♦ vogels, 
♦ bomen, 
♦ natuur in stad en dorp, 
♦ linten in het landschap (waarbij wordt gedacht aan bermen, kanalen, enz.) 
♦ vlinders. 

 Iedereen die interesse heeft kan aan de cursus deelnemen - er is geen basiskennis of vooroplei-
ding nodig. Er komen steeds andere inleiders aan het woord, soms met plaatjes of dia’s. Na de pauze 
gaan de cursisten zelf aan het werk door in groepjes opdrachten uit te voeren. 
 De kosten bedragen ƒ 65,-  inclusief het lesmateriaal en koffie of thee. En de cursisten die de 
eindstreep halen worden beloond met een certificaat. 
 Mocht U nog meer willen weten, dan kunt U zich voor inlichtingen wenden tot: 

Frits Hollander,  
Bouwmeesterhoeve 14, 
7326 RM  Apeldoorn. 

Tel. 055 - 5417095. 

 



Guatemala - een andere wereld 
 
Van 18 april tot 5 mei was ik in Guatemala. Niet de beste tijd van het jaar om wilde bloemen en planten 
te zien. Ook al ligt het land grotendeels op een hoogvlakte van ongeveer duizend meter en is het klimaat 
mild, lenteachtig in het hele jaar (behalve in het lager gelegen noorden), toch is er verschil in de seizoe-
nen en de bloeitijd van veel planten. Maar daar ging ik in eerste instantie ook niet voor. 
In Guatemala zijn Spaanse taalscholen, waar één leerling op één leerkracht het systeem is, om snel veel 
Spaans te leren. Daarnaast is er tijd genoeg om rond te kijken, ook in het binnenland. 
Mijn standplaats was Antigua. Dit is een, door de Spaanse veroveraars gebouwde stad, hoofdstad van het 
toenmalige Meso-America, geheel midden Amerika omvattend.  
Wat direct opviel waren de kleuren. Overal hingen de uitbundig bloeiende Bougainvillea’s in rood, paars 
of geel over de muren van de binnentuinen. Samen met blauwe Mannentrouw Plumbago auriculata), 
witte Jasmijn (Jasminum polyanthum, een klimplant), en orchideeënbomen. Dit zijn geen echte orchidee-
en, maar de roze bloemen lijken er erg veel op. 
En de mensen. De Maya’s, - nog steeds een natuurvolk dat trouw is gebleven aan de oude cultuur - zijn 
gekleed in zelfgeweven en geborduurde rokken en blouses in de prachtigste, meest felle kleuren. 
 Nu is mijn stelling: “De mens is een volledig en onbetwistbaar deel van de natuur. Een levens-
vorm als iedere andere. Er is absoluut niets dat ons onderscheidt van het leven om ons heen. Behalve dan 
ons eigen idee dat dat wel zo is!” 
 Tijdens mijn taallessen had ik uitgebreide gesprekken met mijn lerares, een Maya uit een dorpje 
in de buurt van Antigua. Ze vertelde me over oude gebruiken, het gebruik van kruiden en delen van bo-
men als geneesmiddelen en het leven in de natuur. Op zo’n taalschool leer je namelijk niet alleen Spaans, 
maar je kunt ook in contact komen met de plaatselijke bevolking. 
 Op één van mijn uitstapjes kwam ik bij het Meer van Atitlan. Een heel groot kratermeer, omringd 
door bergen, waaronder drie werkende vulkanen (Guatemala telt achtendertig vulkanen, waarvan er 
twaalf actief zijn - ook de vulkaan bij Antigua, vlak achter het huis waar ik woonde). 
Een kleine stad aan het meer, Panajachel, is een uitstekend startpunt om de omgeving te bekijken. Ieder 
uur varen er boten naar de dorpjes aan de overkant van het meer. Maar mijn interesse ging uit naar een 
natuurreservaat in een oude koffie-aanplant, San Buenaventura. Daar is onder anderen een vlinderkweek-
tuin, een orchideeëntuin, een enorm hoge waterval en een voetpad dwars door dit oerbos. Een gids had 
alle tijd om me alles te laten zien, want ik was de enige bezoeker op dat moment. 
 Schitterende tropische vlinders worden gekweekt op de nodige speciale planten en vliegen daarna 
uit in het bos.  
Het pad loopt langs een ravijn en via lange, slingerende hangbruggen en vele traptreden in de rotsbodem 
kom je tot bij de rand, waar de waterval naar beneden stort.  
Het bos, waar nog veel koffiestruiken staan, is een echt stukje nevelwoud. Als het goed is (voor het be-
houd van het nevelwoud), dan wordt koffie verbouwd in de schaduw van het bos. Koffie groeit het beste 
in deze vochtige atmosfeer, op duizend meter hoogte. Maar wetenschappers hebben een soort ontwikkeld 
die ook in open vlakten kan groeien. Dan zijn twee oogsten per jaar mogelijk. Het gevolg is dat grote 
stukken oerwoud gekapt worden, met alle gevolgen van dien.  

Sinds een paar jaar geeft de regering van Guatemala een subsidie aan koffiekwekers die weer in 
het oerwoud willen verbouwen. Deze plantages krijgen een keurmerk, wanneer ze aantal jaren zo werken. 
Er waren er, toen ik er was, vijf die het keurmerk hadden gekregen een tiental dat binnenkort in aanmer-
king zou komen. Misschien ook voor ons een goed idee om daar eens op te letten? Het heeft niets te ma-
ken met “Max Havelaar”. Die koffie wordt doorgaans verbouwd op kaalgeslagen land. 

In het natuurreservaat bloeien vijftig soorten orchideeën, maar ik heb er maar een paar gezien, 
zoals de witte “Non”-orchidee. Voor orchideeën was het de verkeerde tijd van het jaar. 
Wel een bezoekje mogen brengen aan de kruidentuin, waar de gids ons uitleg gaf over het gebruik in de 
keuken, zowel als medicinaal. Uiteraard was hij ook een Maya. Hij vertelde onder anderen over een plant 
waar een medicijn uit bereid wordt voor kankerpatiënten. Van diverse, totaal verschillende mensen kreeg 
ik de verzekering dat het werkt, maar duur is. 
 Het nevelwoud heeft nog een schat aan medicijnen. Laten we hopen dat niet alles gekapt is voor 
we zelfs maar een fractie van zijn geheimen kennen. En misschien eens beter leren luisteren naar na-
tuurmensen als de Maya’s. 



 Het laatste weekend ben ik naar Tikal gegaan. Het is één van de grootste oude steden uit de 
Maya-tijd, gelegen in het noorden van Guatemala. Een stad, bestaande uit gebouwen voor astronomie, 
ceremonies en volksfeesten, paleizen, markten, begraafplaatsen, maar ook woningen voor honderddui-
zenden inwoners. Tikal, gebouwd van ± 2000 v.C. tot 250 n.C., was waarschijnlijk het belangrijkste cen-
trum van de Maya-cultuur. Ongeveer zoals Athene in de Europese oudheid. 
De samenleving had een gecompliceerde sociale, politieke en wetenschappelijke structuur. Het bepalen 
van tijd en seizoenen, het oplossen van mathematische problemen en de kennis van astronomie was 
enorm. Er werden reizen gemaakt op zowel de Grote- als de Atlantische Oceaan. Omdat er een soort hi-
eroglyfisch schrift was is er veel over bekend. 
Pas in 1956 is men begonnen aan het uitgraven van deze, tot 1847 onbekende stad. Nu ligt daar, te mid-
den van het nevelwoud een groot complex, met onder anderen terrasvormige piramides. De hoogste is 
zeventig meter. 
 In het nevelwoud regent het weinig, maar de luchtvochtigheid is er heel hoog. ‘s Nachts en ‘s 
morgens hangt er een dichte mist, die pas optrekt als de zon een paar uur geschenen heeft. 
Twee dagen heb ik voettochten gemaakt in dit gebied, met en zonder gids. Van de vele vogels die je 
hoort zie je er maar heel weinig, Net als de meeste bloemen blijven ze hoog in de boomkruinen verscho-
len. 
Toch liet de Toekan zich niet alleen horen, maar ook zien, zelfs in de boom naast mijn kamer in het hotel. 
Een vreemd gezicht waren kalkoenen in een boom. Een apart soort, de Petén of Ocelotkalkoen, wat klei-
ner en bruiner dan die wij kennen. Een kolibrie hing in de lucht voor de bloem van een Hibiscus. Vogels 
met de roep en de manier van lopen van Merels, maar roodbruin van kleur. Veel vogels lijken bekend, 
maar dan net iets anders. Er leven ongeveer vierhonderd soorten vogels in Guatemala, waarvan driehon-
derd in de omgeving van Tikal. 
De Quetzal, een vogel die zo verborgen leeft dat haast niemand hem te zien krijgt, is ongetwijfeld de 
mooiste, in groene en rode kleuren en met een heel lange staart. De heilige vogel voor de Maya’s; zijn 
biotoop is dan ook heel beschermd. Afbeeldingen staan op de nationale vlag, postzegels, de munteenheid 
is ernaar vernoemd en in borduurwerk prijkt zijn gestalte op veel kleding, tafelkleden, en dergelijken. 
Rustig lopen op een smal uitgehakt pad in het bos is een haast mystieke ervaring. Ook al speelt het mees-
te leven zich af in de onzichtbare boomtoppen, waar een woudreus is omgevallen is het wel interessant. 
Bomen, stampvol Bromelia’s en Tillandsia’s, varens en struiken zijn dan beter te bekijken. 
Onderweg zag ik groepjes Spin-apen en een paar Brul-apen die hun naam waar maakten. Twee man-
netjes, ieder in een eigen boom, gingen enorm tegen elkaar te keer. Het bos galmde van hun kreten. 
Een familie spelende Stokstaartjes, een rondstruinende Agoeti en zachtjes wegsluipende eekhoornachtige 
diertjes - er beweegt, zingt en ritselt voortdurend iets in het bos.  
Slangen, Ocelots of Jaguars heb ik niet gezien, maar ze zijn er wel. Ze jagen meestal ‘s nachts of waren 
al lang weggekropen voor ik er aankwam. 
 Guatemala, waar zoveel anders is dan wij gewend zijn, en waar ik me, zeker in het nevelwoud, 
een levensvorm voelde als ieder ander deel van de natuur. 

Will Millenaar. 



Verslag van de eerste dagen van ons 
HERFSTKAMP IN LA REID 

17 EN 18 OKTOBER 1998 
 In het natuurvriendenhuis “la Gervava” troffen we elkaar: elf personen, onder wie één kind. Ieder 
had op zijn manier de reis goed volbracht, zonder files, maar wel met een stormachtige wind. Het ging 
flink regenen en zo was het niet aantrekkelijk om nog te gaan wandelen. Gelukkig was ons huis uitste-
kend verwarmd. Enkelen maakten toch nog een rondje en moesten dat met een nat pak bekopen. 

Paula had heerlijke linzensoep gemaakt, die er wel in ging. In de eetzaal/huiskamer was het te 
druk met ook nog andere gasten, om nog spelletjes te doen. Iedereen ging dus tijdig te bedde. 

Zondag eerst nog regen. We hoorden een Kraanvogel en zo begon onze dag goed! 
We hadden een wandeling langs de Ninglinspo gepland. Dat gaf organisatorisch nogal wat te doen. Twee 
auto’s naar de parkeerplaats aan de benedenloop van de beek en één aan de oorsprong. Vijf van ons lie-
pen het eerste stuk. 
Net van huis en daar brak de zon door! Het werd ineens prachtig buiten. Veel bomen en struiken kleur-
den al rood, geel en oker. 
De huizen in deze streek zijn gebouwd met natuursteen en aan de windkant met leien tegen de regen be-
schermd, met onderaan tegen de muur een “dak”goot. Van deze huizen staan er hier veel, hele 
“chateaux”. Bij één ervan - dat een landbouwschool uit Luik bleek te zijn - was een zeer goed onderhou-
den berceau van Haagbeuk. We troffen er een gezelschap van jagers en liepen dus maar snel door. 
 De wegkanten zijn erg leuk begroeid met Essen, Gelderse roos met veel trossen, Hulst vol bessen 
en allerhand ander spul. We dachten een grote uil te zien, maar het was waarschijnlijk een Buizerd. 
 Eenmaal in het bos bij de oorsprong van de Ninglinspo brak de zon goed door. Schitterend, zo’n 
hellingbos met onderbegroeiing van varens (zure grond dus) waar de zon doorheen schijnt. De beek liet 
zich door zijn grote verval duidelijk horen en daarna ook zien. De waterstand was heel hoog en door de 
rotsbedding werd het water tot schuim geslagen.  
 Eerst was de weg nog goed begaanbaar, maar al vrij gauw werden de paadjes smal, steil en glad.  
De rivier, die door zijn zijbeekjes flink gevoed werd, moest talloze malen worden overgestoken. Soms 
erdoorheen, op de kaart heet dat “gue”, soms over een balk met leuning. 
Een tegemoet komend gezelschap waarschuwde ons dat we de eerste gelegenheid die er was moesten 
benutten om naar boven te klimmen, omdat het langs de beek niet meer begaanbaar was. Nou, dat was de 
klim naar boven eigenlijk ook niet! We begonnen vol moed en volbrachten het met nog meer moed, op 
handen en voeten. En boven stond een zeer hulpvaardige man ons de laatste meters naar boven te trek-
ken. 
  De mensen die dit niet gedaan hadden kwamen  niet zonder nat pak verder. Van boven af wel een 
leuk gezicht, hoe door een ketting van moedigen, staand op rotsblokken in de rivier, de kindjes naar de 
overkant werden getild. 
 De rest van de wandeling was een makkie. We zagen allerlei wonderlijk gevormde bomen, die 
getuigden van een zeer moeilijke groeiperiode. Veel Haagbeuk, Tamme kastanjes en ook Mispels en heel 
veel prachtige hoge Fijnsparren.  
Aan paddestoelen zagen we de Peenrode melkzwam, de Paarse schijnridder, koraalzwammen (de Stijve), 
Peervormige stuifzwammen, honing- en inktzwammen, Parelstuifzwam, Dennenmoorder en Vliegen-
zwammen als plaatjes. 
 Bij de auto’s aangekomen konden we terecht in een café waar we heerlijke warme chocomel 
dronken. Sommigen liepen door naar huis; de anderen maakten nog een tochtje langs de Amblève naar de 
watervallen van Coo. Met de grote hoeveelheid water van dit moment goed voor vele foto’s. 

Thuis wachtten de wandelaars al op ons en we dronken gezamenlijk thee. Na weer een heerlijk 
maal van Paula hield Els ‘s avonds voor ons nog een inleiding over “de geologie van de condroz”, het 
deel van België waar we zaten. Ze maakte het heel aanschouwelijk door allerlei voorbeelden van rotsen 
en leisteenformaties, die we vandaag zagen. 

Voor de volgende dag stonden de bronnen van Spa op het programma, maar daarover zal weer 
iemand anders vertellen.  

Marianne. 
  

Dit was een voorproefje, heet van de naald. 
Het vervolg en de illustraties komen een volgende keer aan bod. 



WETENS(W)AARDIGHEDEN VOOR DE JEUGD 
RAADSELS. 
In de dierenwereld zijn namen die ons op het 
verkeerde been zetten. Wat is bijvoorbeeld 
een Veenmol? Ik hoor het je al zeggen:  ” Een 
zwart slechtziend zoogdiertje, dat gangen 
graaft in de grond;  een Veenmol graaft dus in 
veengebieden”. Mis! Een Veenmol is een on-
geveer zes centimeter lang insect. Hij hoort bij 
de familie van de veldsprinkhanen. Zijn naam 

dankt hij aan de donkere beharing die een beetje op het fluwelen velletje van de Mol 
lijkt. Met zijn voorpoten, die ook een beetje op mollenpoten lijken, graaft hij in de grond 
en leeft net als de Mol ondergronds. Vraatzuchtig als hij is knaagt hij wortels van land-
bouwgewassen door. Hij wordt dan ook als een schadelijk insect gezien.  
De Mol die menig gazon vernielt is ook al niet geliefd bij tuinliefhebbers. 

Nog zo’n raadselachtige naam. Vliegend hert. 
Ah, nu denk je aan de Kerstman, die met zijn 
slee, waarvoor een rendier gespannen is, door 
de lucht vliegt. 
Onzin natuur-
lijk, maar dat 
begreep je al. 
Een Vliegend 
hert is ook een 
insect. Met een 

lengte van vijf centimeter, de kaken meegerekend, is 
hij de grootste inlandse kever. Het mannetje heeft op 
de brede kop sterk ontwikkelde kaken, die inderdaad 
wel een beetje op het gewei van een hert lijken. Hij 
gebruikt die kaken om andere mannetjes te verjagen. 
Het vrouwtje mist het gewei. De larven van dit onge-
vaarlijke insect leven ongeveer vijf jaar in en onder 
oude eikenstobben of knoesten. 

Mierenleeuw. Is dit een sterke mier of een Leeuw 
die mieren eet? Ook hier hebben we weer te maken 
met een insect. De larve van dit insect is een lief-
hebber van mieren. Met behulp van een in los zand 
gegraven trechtervormig kuiltje vangt hij zijn prooi. 
Onder in deze valkuil, verborgen onder het zand, 
wacht hij op wat komen gaat. Alleen zijn enorme 
kaken steken boven het zand uit. Mieren en kleine 
insecten zakken in het losse zand weg en . . . . 
hebbes. Zo nodig wordt het slachtoffer met los zand 

bekogeld om de glijpartij te bespoedigen.  
 
 
De kaken van de larve zijn hol als buisjes waarmee de prooi wordt leeggezogen. Het 
lege pantser wordt met een zwaai buiten de trechter gegooid. Zo’n trechtervormig kuiltje 
van hooguit één tot twee centimeter kun je vinden in rul zand langs randen met over-
hangende hei of onder een uitstekend afdak, waar geen regen komt.  
Na ongeveer één  jaar spint de larve zich in 
in een bolvormige cocon, waarin ook zand-
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korrels zijn verwerkt. Na de verpopping verschijnt het drie tot vier centimeter lange vol-
wassen insect met knotsvormige sprietjes.  
Van juni tot augustus vliegt hij alleen ’s avonds in de dennenbossen van onze zand-
streken. Die paar weken zijn lang genoeg om een partner te vinden en te paren. Het 
vrouwtje legt haar eitjes in rul zand op een droogblijvende plek en de cirkel is weer 
rond. 
In het Museonder in Otterlo is een vergrote uitgave van het zandkuiltje van de Mieren-
leeuw te zien. Half onder het zand zit de larve op zijn prooi te wachten. 

Inmiddels zal duidelijk zijn dat een Gammauiltje geen vogel is. Weer hebben we 
te maken met een insect. Deze keer is het een nachtvlinder, die overigens ook overdag 
vliegt. Komend uit Zuid-Europa zien we deze onopvallende kleine grijze vlinder, bij een 
warm voorjaar, al in maart of april. Hij vliegt op de Buddleja, Petunia, Heide, Lavendel 
en  vele andere bloemen. Het is een snelle vlieger, die zich bijna geen tijd gunt om nec-
tar te zuigen. Vaak zien we ze met velen tegelijk. Einde zomer, begin herfst vliegen dan 
weer de nakomelingen van de vroege soort.  
Een duidelijk herkenningsteken is de zilverkleurige vlek op de voorvleugel. Die heeft de 
vorm van de derde letter van het Griekse alfabet, de Gamma. Nu weet je meteen waar 
hij zijn naam aan te danken heeft. Soms wordt hij ook wel “Pistooltje” genoemd, omdat 

sommigen in de zilverkleuri-
ge vlek een pistoolvorm 

zien. 
O,Slot 
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HET VERKEERSPLAN VAN EPE 

  Het rommelt in Nederland behoorlijk op verkeersgebied. Hoewel het fileprobleem en de daarbij 
behorende bereikbaarheid de meeste aandacht krijgt, hoort het verbeteren van de leefbaarheid er ook bij. 
Onder leefbaarheid kan je de luchtkwaliteit rekenen, maar ook het vele blik op straat, en zeker ook de 
verkeersveiligheid. Wat dit laatste betreft heeft de Rijksoverheid zichzelf onder anderen tot doel gesteld, 
dat er in 2010 vijftig procent minder verkeersdoden en veertig procent minder verkeersgewonden per jaar 
zullen moeten zijn dan in 1986. Dat is behoorlijk hoog gegrepen, als je bedenkt dat volgens het rijdsstre-
ven er in 2010 niet zeventig procent meer verkeer zal zijn dan in 1986, maar “slechts” vijfendertig. Dit 
zal zoals het zich nu laat aanzien een schone wens blijven, want “men” rijdt nog steeds maar raak.  
Kortom, er zal nog heel wat rijks-, provincie- en gemeentezweet nodig zijn om die nagestreefde ver-
keersdoden en -gewonden te halen. 
 In Epe kan je een aantal van die rijksplannen herkennen in het onlangs verschenen Verkeersplan 
Epe. Het meest opvallende en ingrijpende punt is het invoeren van een “Duurzaam Veilig Verkeers- en 
Vervoerssysteem”, zoals het in overheidsjargon wordt genoemd. Dat komt erop neer dat de openbare 
ruimte wordt onderverdeeld naar “verkeers- en verblijfsruimten”. De verkeersruimte is gericht op een 
“(doel)gerichte en gelijkmatige voortbeweging van voertuigen en voetgangers”, bij de verblijfsruimte ligt 
de nadruk op “het verblijven en op de verblijver”. Vóór 2000 zullen alle wegen worden ingedeeld in een 
aantal categorieën, elk met eigen wegkenmerken en snelheidsbeperkingen. In Gelderland zijn dat de vol-
gende vier categorieën: 
♦ De stroomwegen: Eigenlijk de autosnelwegen waar maximaal 100 of 120 km/u wordt gereden. In Epe 

alleen de A50. 
♦ De ontsluitingswegen: Wegen die gebieden zoals woonwijken, recreatiegebieden e.d. bereikbaar ma-

ken, met de nadruk op vlot verwerken van verkeer. Deze wegen zijn binnen en buiten de bebouwde 
kom voorrangswegen en worden toegedeeld aan de verkeersruimten. Er moeten liefst vrijliggende 
fietspaden of anders fietsstroken langs lopen en ook aan weerszijden vrijliggende voetgangersvoor-
zieningen. Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 80 of 100 km/u; binnen de bebouwde kom 50 
km/u. 

♦ De gebiedstoegangsstraten: Wegen die woonwijken, recreatiegebieden e. d. bereikbaar maken met de 
nadruk op het verblijven en op de omgeving. Deze wegen zijn binnen en buiten de bebouwde kom 
voorrangswegen, maar worden toch bij de verblijfsruimte gerekend. Er moeten liefst vrij liggende 
fietspaden of anders fietsstroken langs lopen en ook aan weerszijden vrij liggende voetgangersvoor-
zieningen. Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 60 km/u, binnen de bebouwde kom 50 km/u. 

♦ De erftoegangswegen: Wegen die woonbuurten toegankelijk maken en de straat als ontmoetingsplek 
veilig stellen. Binnen deze verblijfsgebieden geldt voorang van rechts en zijn waarschijnlijk snel-
heidsremmende maatregelen noodzakelijk. De fietsers rijden hier op de rijbaan. Bij een belangrijke 
fietsroute, bijvoorbeeld ten behoeve van de scholen, zijn eventueel fietsvoorzieningen mogelijk. 

 De provincie Gelderland wijkt met deze indeling af van de landelijke indeling, die ontsluitings-
wegen en gebiedstoegansstraten als één categorie beschouwt.  
In het Verkeersplan Epe zijn de wegen op een kaart al in bovenstaande categorieën. ingedeeld. Daarbij 
zijn allereerst de bestaande woonerven en 30 km/u-gebieden gehandhaafd als verblijfsgebied. Verder zijn 
alle wegen, waarover meer dan vijfduizend motorvoertuigen per etmaal rijden en/of een bovenlokale 
functie hebben, toegedeeld aan de verkeersruimte. Daarna zijn de overige wegen ingedeeld. 
 Natuurlijk staat er nog veel meer in, zoals het Meerjarenplan voor uitvoering van het een en an-
der, de plannen met de educatie en met het opheffen van de verkeersongevalsknelpunten in de gemeente. 
De uitvoering van al deze plannen zal wel sterk gaan afhangen van de politieke wil en de daaruit voort-
vloeiende hoeveelheid beschikbaar geld, om te proberen Epe verkeersveiliger te maken. Het plan heeft 
ter inzage gelegen tot en met 24 september j.l. Wij zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren met het verbe-
teren van de plaatsen waar veel ongelukken gebeuren en vooral met welk tempo dat gebeurt. Op dit mo-
ment wordt er door veel verkeersdeelnemers loopjes met de regels genomen, omdat er nauwelijks politie-
toezicht in de gemeente is.  

Jan Polman. 



naturalis 
 
 Op één van de zéér regenachtige dagen in het seizoen dat bij ons als “lente” wordt aan-
geduid hadden we een uitnodiging van een vriendin om een “dagje Leiden” te komen doen. Ze is 
nauw betrokken bij alle Leidse cultuur en we zouden een stadswandeling maken, Sensaos gaan 
bekijken (het Mummiemeisje dat een gezicht kreeg), en naar Naturalis gaan. 
De stadswandeling werd wat bekort, Sensaos kreeg tussen schoolklassen door voldoende aandacht 
van ons en daarna reed de vriendin ons naar de te krappe parkeerplaats van het gloednieuwe museum 
Naturalis. 
 Over een loopbrug, die meer had van een halfgezonken drijvend vlot, kwamen we bij de 
ingang van het vroegere Pesthuis. 
Misschien is dit mooie oude gebouw U welbekend van de tentoonstelling van de Dino's jaren 
geleden alweer. Nu is het een onderdeel van een verder heel modern museum. De grote ruimte van 
het oude gebouw bevat onder anderen een boekenwinkel, en een overdekte lichthellende loopbrug 
voert naar het moderne gedeelte waar de collecties te bewonderen zijn uit de voormalige musea voor 
mineralogie, zoölogie en het Natuurhistorisch museum. 
  Eén middag is volstrekt onvoldoende, maar dat is niet erg, want zo'n bezoek vraagt om een 
vervolg. Wij dwaalden maar wat rond door het natuurtheater, waar je een indruk krijgt van de 
verscheidenheid aan levensvormen (vooral de planten uit het herbarium in "muren" van dubbelwan-
dig plexiglas waren schitterend), liepen langs de tentoonstelling die met woorden, beelden en 
geluiden een indruk probeerde te geven van de processen die onder en boven de aardkorst plaatsvin-
den, vermaakten ons met de computer van de zwaluw, die op insectenjacht was en ons steevast 
meedeelde dat we het als zwaluw niet zouden overleven . . . . 
 Moe geworden van al dat slenterend kijken vlijden we ons neer in een soort hangmat, van 
waaruit je de beweging van de vleugel van de vliegende vogel kon bestuderen. 
 Een verdieping hoger wachtte ons nog een verrassing: visies op de natuur. Hoe beleefden de 
oude Chinezen de natuur? Welke gedachte zat achter de prachtige tuinen die de moslims lieten 
aanleggen rond de paleizen? 
Aan Egypte en de 18e eeuwse verlichting kwamen we helemaal niet meer toe. 
 Het van buiten op een kolossaal kantoor gelijkend museum herbergt een zeer gevarieerde 
collectie op het gebied van de natuur en we konden ons heel goed voorstellen dat Koningin Beatrix 
bij de door haar verrichte opening had geconstateerd, dat "Nederland een prachtig museum rijker is 
geworden". 
 Wij willen beslist nog eens gaan en ik kan me voorstellen dat er lezers zijn, die een - al of 
niet vrije - reisdag gaan besteden aan dit Leidse museum. 

Lous Heine. 



 

 

 

 

WAAR GEHAKT WORDT VALLEN SPAANDERS 

(zo houdt een oude wijsheid ons voor) 
 
 
En hoe hard zo’n spaander kan aankomen ervoer Uw redactie, toen ze - vlak voor het 
“garen en nieten” van dit blad - ontdekte, dat op raadselachtige wijze de nieuwjaarswan-
deling 1999 uit het activiteitenprogramma was verdwenen . . . . . . .  
We voelden ons even finaal gevloerd, maar gelukkig zijn we niet voor één gat te vangen. 
U zult deze ingelaste pagina niet licht over het hoofd zien, dus U kunt zich alsnog opge-
ven voor:  
 
zondag NIEUWJAARSWANDELING onder leiding van Henk Menke 
10 januari We gaan naar “Bruggenbos”, waar je ook bij slechte weersomstandigheden 

redelijk beschut kunt wandelen. Trekt U wel goede schoenen aan, want we 
kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de boslanen ooit nog droog zullen 
worden. 

 Na afloop van de wandeling, die ongeveer vijf kwartier zal duren, gaan we 
voor koffie of thee met (huisgemaakt) appelgebak, maar bovenal voor de 
bekende gezelligheid van het elkaar ontmoeten naar  

   Restaurant De Vier Seizoenen, Molenstraat 62 in Twello. 
 

U kunt zich tot uiterlijk 3 januari 1999 voor deze bijeenkomst opgeven bij: 
Lous Heine (0578-576628), of bij 
Marianne Faber (0578-627167). 

 
Mensen die niet meegaan met de wandeling kunnen rechtstreeks naar        
De Vier Seizoenen gaan. Wilt U daarbij weer zoveel mogelijk carpoolen? 
Als U niet over vervoer beschikt, kan er via de bovengenoemde contactper-
sonen stellig iets voor U geregeld worden. 
 

Voor de wandelaars geldt: 
 Verzamelen in Epe  parkeerplaats Albert Heyn, 
     tijd: 13.00 uur. 
 Verzamelen in Vaassen  hoek Julianalaan/Dorpsstraat, 
     tijd: 13.15 uur. 
 
 

 

 
 

 



 
DE OTTER 

De soort komt voor vanaf Ierland tot en met Japan en vanaf de Poolcirkel  tot in het noorden van Afrika, 
tot India en Indonesie.  
Onze Otters zijn semi-aquatische dieren, hetgeen wil zeggen dat zij zowel op het land als in het water 
leven. Ze zijn voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van het water. Opvallend zijn het gestroomlijnde 
lichaam, kleine oortjes en poten waardoor het dier tijdens het zwemmen zo weinig mogelijk weerstand 
ondervindt van het water. Tussen de tenen van de krachtige poten zitten zwemvliezen waarmee de Otter 
zich in het water voortbeweegt. 
De Otter kan onder water snelheden behalen van vijf tot zeven kilometer per uur, met een topsnelheid 
van tien tot twaalf kilometer. Maar in het wild haalt hij een snelheid van één  kilometer. Op het land is de 
Otter verrassend snel. Het dier kan snelheden bereiken van maar liefst vijfentwintig kilometer per uur. In 
het wild beschikken zij over min of meer vaste looppaden die wissels worden genoemd.  
UITERLIJK 

Vrouwtjes wegen over het algemeen vijf tot acht kilo, bij een lengte - van neus tot staartpunt - 
van gemiddeld tachtig centimeter tot één  meter. Mannetjes wegen acht tot twaalf kilo, bij een gemiddel-
de lengte van één meter tot één meter twintig. 

Otters hebben tastharen. Met deze tastharen kan hij onder water zijn positie ten opzichte van het 
water en de prooi bepalen. Zodoende kan hij ook in troebel of donker water zijn prooi lokaliseren en 
vangen. De reukzin is zeer goed ontwikkeld 

De pels van de Otter is bruin tot donkerbruin aan de rugzijde en lichter gekleurd aan de buikzij-
de.  
De extreem dichtbehaarde vacht bestaat uit zeer vele kleine haartjes van tien millimeter lang. Deze laag 
houdt de lucht vast, waarmee de Otter zich warm houdt in het koude water. Zonder deze laag zou de Ot-
ter veel te snel warmte verliezen, met het gevaar onderkoeld te raken. De ondervacht blijft onder water 
droog door de veertig millimeter lange waterproof dekharen, die dakpansgewijs over elkaar heen liggen. 
De Lutra lutra heeft maar liefst vijftigduizend otterharen op één vierkante centimeter huid.  

Otters rollen graag in borstelig gras. Op deze manier verzorgt ze hun pels, zodat er een nieuwe, 
isolerende luchtlaag in de ondervacht vastgehouden kan worden. Sommige Otters, die aan de kust leven, 
houden er zelfs in hun holen een eigen badkamer met zoetwater op na. Het zoete water is noodzakelijk 
om hun pels te reinigen van het zoute zeewater. Zonder reiniging zouden de Otters nauwelijks lucht in de 
pels kunnen vasthouden.  

Het voedsel bestaat uit vis, waterinsecten, amfibieën,  vogels en kleine zoogdieren.  
Otters hebben een vrij groot leefgebied. Ze begrenzen dit door spraints (uitwerpselen). Otters 

verpakken hun geurstoffen in die uitwerpselen. 
GEBOORTE EN LEVENSDUUR 

De paring van Otters vindt meestal plaats in het water. Na de paring heeft het mannetje zijn taak 
volbracht en bemoeit zich verder niet meer met zijn nageslacht. Otters zijn polygaam; een gebruikelijk 
verschijnsel binnen de marterachtigen. De draagtijd varieert van eenenzestig tot vierenzeventig dagen. In 
noordelijke gebieden worden de twee tot drie jongen in het voorjaar en de zomer geboren.  
Kraamkamers liggen op grote afstanden van het water. Dit heeft met de bescherming van de jongen te 
maken. Mannetjesotters vormen voor het jonge kroost een niet te onderschatte bedreiging.  
De jonge Ottertjes (cups) openen hun ogen na dertig dagen, waarna ze beginnen te kruipen. Na een 
maand wegen ze ruim zevenhonderd gram en na twee maanden is hun gewicht toegenomen tot een kilo. 
Gedurende de eerste twee maanden na hun geboorte zijn de jonge Ottertjes volledig afhankelijk van de 
moedermelk. Daarna schakelen ze langzaam over op vast voedsel dat de moeder voor hen zoekt. De jon-
gen blijven lang in het nest, zo'n twee tot tweeëneenhalve maand. Ze hebben last van watervrees. De 
moeder neemt ze in hun nekvel en sleurt ze zo het water in. Na tien  maanden worden de jongen aan hun 
lot over gelaten en na twee jaar zijn ze geslachtsrijp. 

Otters kunnen in gevangenschap vijftien jaar oud worden;  in het wild tien jaar.  
DE GESCHIEDENIS VAN DE OTTER IN NEDERLAND.  

De Otter kwam in de 19e eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw overal in Nederland voor, 
waar water te vinden was met voldoende vis, ook langs de kust van de zoute Zuiderzee. In zoetwaterge-
bieden werden Otters aangetroffen langs meren, plassen, moerassen, venen, beken en rivieren.  



De Otter is in ons land in 1988 uitgestorven. Vroeger hebben  hier ongeveer duizend tot tweeduizend 
Otters geleefd. 

In Nederland heeft de Otter, zoals in de meeste zoetwatergebieden, een nachtelijk bestaan geleid.  
In 1994 is het Otterstation “Aqualutra” geopend, vlakbij Leeuwarden. Hier kan met de soort Ot-

ters gaan bekijken die ons land vroeger bewoond hebben. Pas dan  wanneer het milieu voldoende hersteld 
is zal men de Otter kunnen herintroduceren. 

Cintia Wedemeijer. 
 
LINTERATUUR:  JONGH, ADDY DE - IN HET SPOOR VAN DE OTTER. 



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.  
 
 
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  DE GORGES, DE GUESTA’S EN DE CAUSSES - GEOLOGIE, FLORA EN INSECTEN 
24 november     diapresentatie door Dik Koopmans 

Deze lezing is niet alleen om van te genieten, maar hij moet tevens uitwijzen of er belang-
stelling bestaat voor presentaties overdag. Mensen voor wie het een bezwaar is er ‘s 
avonds nog op uit te gaan, kunnen van deze gelegenheid profiteren, en bij gebleken succes 
kunnen wij er een gewoonte van maken op gezette tijden een “middagvoorstelling” te ge-
ven. 

 Wat U deze middag te horen en zien zult krijgen vangen we hierbij onder de - eveneens uit 
Frankrijk afkomstige - uitspraak: Goede wijn behoeft geen krans. Een heleboel onder ons 

 

zondag  BEVEREXCURSIE IN HET LARSERBOS onder leiding van Peter Pfaff 
15 november Dit is een excursie van de KNNV afdeling Noord-West Veluwe, waarvoor misschien ook 

in onze gelederen belangstelling bestaat.  
                         In maart werden er in deze omgeving knaagsporen van Bevers gevonden aan bomen en 

struiken en er was een indrukwekkende burcht.  
                         Voor de mycologen kan als extra attractie gelden dat in dit bosgebied veel paddestoelen 

voorkomen. 
                                      Vertrek uit Ermelo om  13.15 uur - plaats parkeerterrein voor de MIDNET-garage. 
                                      Vertrek uit Harderwijk: 13.30 uur - plaats Johanniterlaan (bij postkantoor) 



zijn al vaker met Dik mee op dia-reis geweest en die willen ook deze kans vast niet missen. 
 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 vóór 5 december bij Dik wat U te bieden heeft, zodat hij een draaiboek kan maken.   

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

 
 

  
 
 

donderdag LANDSCHAPPEN VAN DE VELUWE - diapresentatie door Henk Menke 
21 januari 
 
 
donderdag  EXCURSIE GEOLOGIE MUSEUM OLST van Louis Verhaard 
13 februari Zo’n jaar of zes geleden hebben we ook al een excursie gemaakt naar dit heel bijzondere 
  mini-museum “de IJsselvallei”. Wie daar bij was zal ongetwijfeld onder de indruk geraakt 

zijn, niet alleen van de verzameling, maar bovenal van alles wat de Heer Verhaard erover 
wist te vertellen.  Hij heeft nu een nieuwe theorie over “pingo’s”. Wilt U daar meer over 
weten? Louis Verhaard doet het voor U uit de doeken, en U krijgt er ook nog koffie bij. 

 Vooropgave is absoluut noodzakelijk in verband met de te treffen voorbereidingen.  
  Verzamelen: Vaassen hoek Dorpsstraat/Julianalaan 09.15 uur. 
    Epe  bij VVV, Pastoor Somstraat 09.30 uur . 
  Als U op eigen gelegenheid wilt gaan, zorgt U dan uiterlijk om 10.00 uur  
  bij “de IJsselvallei” aanwezig te zijn. Adres: Eikelhofweg 12, Olst. 
   Ook niet-leden zijn van harte welkom en U kunt zich  

tot 12 februari opgeven bij Marianne Faber, tel. 0578 - 627167. 
           Denkt U aan het carpoolen? 
 
 
zaterdag DE BOTANISCHE DAG VOOR 1999 
13 februari Het thema van deze dag is BOSVEGETATIE en de bijeenkomst vindt plaats in het KNNV-

centrum “De Boshoek” te Schiedam. 
 Het volledige programma en de routebeschrijving komen in het volgende nummer. 
 
 
donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
25 februari 
 
 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE - GRONINGER POLDERS 
22 mei Over deze excursie zullen nog nadere bijzonderheden bekendgemaakt worden, maar we 

weten nu al dat hij een halve dag zal duren en dat de Grauwe kiekendief centraal staat.  
Overigens zijn er in deze omgeving nog veel meer vogels te zien (Gele kwikstaart bijvoor-
beeld), die wij hier niet dagelijks tegenkomen. 

    
 

1 9 9 9 
Hieronder volgen de gegevens waarover wij momenteel beschikken: 



. SCHIJF- EN BEKERZWAMMETJES 
 

In het afgelopen seizoen heb ik kennis gemaakt met een groot aantal nieuwe paddestoelen. Bij de 
paddestoelenexursies van onze afdeling was het Kloosterbos net als 
vorig jaar een project voor inventarisatie. Iedere keer werd er wel wat 
nieuws gevonden, wat vaak leidde tot de verzuchting van wat zal het 
nu weer wezen?. Omdat zelfs grote paddestoelen voor problemen 
zorgen is het gemakkelijk de vele kleintjes maar even niet te zien en 
dat is erg jammer. In dit artikeltje dan maar eens aandacht voor de 
kleintjes.  
Veel schijf- en bekerzwammetjes behoren tot dit soort klein grut dat 
over het hoofd gezien 
wordt. Het zijn 
paddestoeltjes waarbij de 
bovenkant het 

sporendragend deel is, dit in tegenstelling tot veel van onze 
grotere paddestoelen, waar uit plaatjes of poriën de sporen naar 
beneden dwarrelen en door de wind meegenomen worden. 
Onder de microscoop wordt het verschil goed duidelijk als bij 
een vergroting van zeshonderd keer de acsi zichtbaar worden. 
Dit zijn langgerekte cellen met daarin meestal acht sporen, die 
bij rijpheid onder grote druk weggeslingerd worden. 
Tussen deze asci staan lange dunne haren die de parafysen  genoemd worden. Dit alles ook ter 
verduidelijking van de tekeningen die met al het nodige meetwerk de soort op naam moeten brengen. 
Gelukkig is niet altijd de microscoop nodig om ze op naam te krijgen, zeker niet bij de volgende drie. 
 Als je er niet op gewezen wordt, zal je het Eikelbekertje zeker niet gemakkelijk vinden. Toch is het een 
algemeen paddestoeltje dat veel in het Kloosterbos gevonden is. Zoals de naam al zegt is het bekervormig 
en kaneel- tot donkerbruin, waardoor het niet opvalt. Het Eikelbekertje groeit uitsluitend op oude zwart 
verkleurde eikels van vorig jaar, maar is niet erg kieskeurig, dus het is te vinden op inlandse eiken maar 
ook op Amerikaanse eiken. 

.Een bekerzwammetje dat wij dit jaar op een wat ongewone plaats tegenkwamen was 
de Gewone wimperzwam. Deze valt op door zijn oranjerode tot steenrode kleur. 
 Het is rond met een doorsnede van ongeveer een halve 
centimeter, en gevormd als een vlak schoteltje. Een steel is 
dus niet te vinden. Aan de buitenkant en heel duidelijk aan de 
rand zijn de donkere haren te zien die deze paddestoel zijn 
naam geven. Normaal groeit het op rottend hout, maar in het 
Kloosterbos vonden wij het ook op een stapel oude kranten. 

.Een tweede schijfzwammetje is nog niet gevonden in het Kloosterbos. Ik kwam 
het tegen op het landgoed het Spelderholt vlakbij Beekbergen. Het is het Kas-
tanjestromakelkje Rutstroemia echinophila, een schijfzwammetje dat uitsluitend 
groeit op de bolsters van tamme kastanjes. Is iemand het hier binnen ons KNNV 
gebied wel eens tegengekomen? Opnieuw een weinig opvallend bruin gekleurd 
schijfzwamme-tje maar heel speci-fiek gebonden aan tamme kastanjebolsters. Net 
als bij het Eikelbekertje is het kaneel- tot donkerbruin, waardoor het niet opvalt. 
Het is dan ook best mogelijk dat het veel algemener is dan gedacht wordt. 
 

 
 

. 

.Asci en parafysen van het  
Eikelbekertje 

 

.Wimperzwam 

. 

Menno Boomsluiter. 



KENNIS IS EEN MACHT 
WAARMEE W’ELKANDER METEN, 
ALLEEN DE WIJZE WEET 
DAT WIJ NIET WAARLIJK WETEN. 



Waargenomen. 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor verant-
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; EcB=Egbert de Boer; EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vosselman; HJ=Hilary 
Jellema-Brazier; MvG=Mariet van Gelder; ML=Mia Leurs; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; OS=Oeti Slot; 
Pl=Plantenwerkgroep; 
En verder: Mevrouw W. Kooistra, Joke de Heer, Mevrouw Kanis, Mevrouw Jansen, Mevrouw Rakhorst, Harry-
Bouman, Erik en Olga Murris. 
 
 
 

 
 

Boomvalk 
10/09 1 ex. jagend op Boeren- 

zwaluwen. Wisselsche  
Veen, Epe. EKG. 

Bosuil 
30/09 ‘s Avonds gedurende drie kwartier regelma-

tig roepen gehoord. Heggerenk, Vaassen. 
EdB. 

Gele kwikstaart 
21/09 In de tuin, Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Kokmeeuw 
16/08 Ruim 40 exx. op geploegd  

land Wisselse veld, Epe,  
samen met Zwarte kraaien. EKG.  

Kramsvogel (!!) 
16/09 Duidelijk juveniel ex. met nog gevlekte rug 

(determ. EKG.) Uit onze streek? Heerde,     
‘t Roetnest. Mevrouw Rakhorst. 

Kuifmees 
07/09 4 exx. in de coniferen. Pelzerpark, Epe. 

AHS. 
Merel  
30/09 Nagenoeg geheel wit ex. Gedraagt zich nog-

al bazig ten opzichte van zijn gewone soort-
genoten. Eperweg, Heerde. Mevrouw Jansen. 

Ooievaar 
24/08 2 exx. bij pont Olst. Mevrouw Kanis, Epe. 
Spreeuw  
30/09 Grote groepen in het dorp Epe, sinds 

 een week. Luid zingend. EKG.  
Staartmees 
08/10 8 exx. waarvan 4 Noordse.  

Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Tjiftjaf 
27/09 Heeft de hele septembermaand druk gezon-

gen, maar wekte me deze morgen - één  van 
de laatste “warme” - wel heel nadrukkelijk. 
Afscheid? Sindsdien niet meer gehoord.  
Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Turkse tortel 
23/09 Na ruim twee weken broeden 

 en daarna nog bijna drie we- 
ken op het nest, zijn “onze” 
 twee jonge Turkse tortels uitgevlogen. Het 
nest zat in een braamstruik op ca. 1 ½ m van 
het raam. Vlierstraat, Vaassen. EdB. 

Visarend 
07/09 3 exx. Drontermeer ter  

hoogte van polder Ooster-  
wolde (zie artikel elders  
in dit blad). 

 Een week later waren ze er  
niet meer. Olga en Erik Murris. 

Zwarte kraai 
16/08 Ruim 60 exx. op geploegd land Wisselse 

veld, Epe. EKG. 
Zwarte ooievaar 
20/09 Foeragerend langs door  hoog water verbre-

de sloot langs fietspad tussen Jonas en de 
Poel in Vaassen. Was in elk geval aanwezig  
om ± 15 uur (waarneming Harry Bouman); 
zelf heb ik hem gezien om 18.15 uur.  
Volgende dag was hij verdwenen. EdB. 

 
 
 

Argusvlinder  Lasiommata megera 
08/08 a  Zwaar gehavend. Immen- 

hof, Epe. EV.  
16/08  1 ex. gevangen op  

Kleine zonndauw.  
Wisselsche Veen, Epe. EKG.  

Atalanta  Vanessa atalanta 
01/06 Eerste waarneming op de Immenhof, Epe. 

EV. 
17/07 Fris ex. Immenhof, Epe. EV.  
07/09 48 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
20/09 In de tuin op Phlox. Pelzerpark, Epe. AHS. 
21/09 15 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML.  
25/09 22 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
28/09 12 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
29/09 Veessen. OS. 
Bont zandoogje  Pararge aegeri 
07/09 1 ex. St. Catharinaweg, Epe. ML.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
24/09 1 ex. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
Dagpauwoog  Inachis io 
03/08 2 exx. Immenhof, Epe. EV.  
Distelvlinder  Cynthia cardui 
06/08 Tuin, Epe. EKG.  
15/08 Mooi gaaf ex. Eerste  

waarneming op de  
Immenhof, Epe. EV.  

24/09 1 ex. St. Catharinaweg, Epe. ML.  
28/09 1 ex. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
30/09 Epe zuid-oost.  ML. 
Gammauil  Autographa gamma 

VOGELS 
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28/09 1 ex. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
03/08 Eerste waarneming  

op de Immenhof,  
Epe. EV.  

Groot dikkopje  Ochlodes venata 
08/06 Immenhof, Epe. EV.  
Hooibeestje  Coenonympha pamphilu 
10/09 Zeer zeldzaam geworden in onze streek. 

Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 
10/09 Verse exx. Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
Klein geaderd witje  Pieris napi  
21/09 3 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML.  
24/09 5 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
Kleine vos  Aglais urticae  
10/07 Fris ex. Immenhof, Epe. EV.  
03/08 7 exx. Immenhof, Epe. EV.  
21/09 12 exx. St. Catharinaweg,  

Epe. ML. 
24/09 8 exx. St. Catharinaweg,  

Epe. ML. 
28/09 3 exx. St. Catharinaweg, Epe. ML. 
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
03/08 Eerste waarneming op de Immenhof,  

Epe. EV.  
29/09 Veessen. OS. 
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
26/06 Eerste waarneming  

op de Immenhof, Epe. EV.  
Landkaartje  Araschnia levana 
13/07 Zomervorm. Immenhof, Epe. EV.  
03/08 Zomervorm. Immenhof, Epe. EV.  
16/08 VOORJAARSVORM! Immenhof, Epe. EV.  
Nachtpauwoog  Pavonia pavonia  
aug. Rups. Tongerensche heide, Epe. Joke de 

Heer. 
Olifantsvlinder (Avondrood) 
aug./ Een eindeloze stroom van mel-  
sept.       dingen van de rupsen, van Hat- 

tem tot en met Vaassen , via  
krantenartikel “Tussen Heuvels  
en Rivier”  binnengekomen.  
T.z.t. volgt totaal overzicht. EKG.  

31/08 Bruin ex. op Judaspenning. Officiersweg,  
Epe. MF. 

01/09 5 exx. waarvan één groen. Wisselsche Veen, 
Epe. ML. 

Oranje luzernevlinder  Colias crocea 
01/09 `  Op Moerasrolklaver in  Wisselsche Veen, 

Epe. (Trekvlinder). ML. 
06/09 `  Schaverenseveldweg, Emst. Joke de Heer. 
10/09 `  Wisselsche Veen nabij Boerweg, Epe. 

EKG.  
Sleedoornpage  Thecla betulae 
06/08 Tuin Epe. EKG.  
22/09 Zwarteweg, Heerde. HJ. 
Windepijlstaart  Agrius convolvuli 
aug. Rups, gevonden tussen Kampen en Zalk door 

Mevrouw W. Kooistra. 
 

 

 
Bijenwolf  Philanthus triangulum 
13/08 Dit jaar veel kolonies  

gezien (min. 5 stuks);  
de eerste in het Wissel 
sche Veen, zandige plek  
nabij Tongerensche heide. EKG.  

14/08 Smidsveen, Tongeren, Epe. Insectenwerk-
groep. 

15/08 Grote kolonie Infiltratiekuil Koekenbergweg, 
Epe. EKG.  

Grote groene sabelsprinkhaan  Tettingonia viri-
dissima 

17/05 Jonkie, ± 1 ½ cm. Immenhof, Epe. Immen-
hof, Epe. EV. 

17/07 Veel. Je komt ze overal tegen, inmiddels 
flink gegroeid. Immenhof, Epe. EV.  

Mierenleeuw  Myrmeleon formicarius 
14/08 Bij aanhoudend droog  

weer in augustus veel  
vangkuiltjes in het open  
zand, niet onder “afdakje”,  
zoals gewoonlijk.  
O.a. Infiltratiekuil Koeken-  
bergweg, Epe. EKG.  

Moerassprinkhaan  Stethophyma grossum 
16/08 Verscheidene exx. van deze niet algemene 

soort in het Wisselsche Veen bij Land van 
Jonker. EKG.  

22/09 Minstens 4 exx. (zie boven). ML/EKG.  
 

 
 

Kleine hagedis 
03/10 2 exx. De  Dellen, Epe. OS. 
 

 
 

Beekpunge  Veronica beccabunga 
10/08 Weiland met poelen bij het Kloosterbos in 

Wapenveld. Plantenwerkgroep. 
Beemdooievaarsbek  Geranium pratense 
02/09     In de berm van de IJsseldijk. Terrein van 

Staatsbosbeheer aan de IJssel, tegenover de 
Houtweg, Oene.  

Bleekgele droogbloem  Gnaphalium luteo-album 
17/08 Retentiepoel van de Smallertse beek, Oran-

jeweg, Emst. Plantenwerkgroep. 
Borstelbies  Isolepsis setacea 
17/08 Retentiepoel van de Smallertse beek, Oran-

jeweg, Emst. Plantenwerkgroep  
Bosdroogbloem  Gnaphalium sylvaticum 
24/08 Renderklippen ten oosten van de Schaaps-

kooi, Heerde.  
Dwergviltkruid  Filago minima 
24/08 Renderklippen ten oosten van de Schaaps-

kooi, Heerde.  
Dwergzegge  Carex oederi, subsp. oederi r.l. 3. 
17/08 Retentiepoel van de Smallertse beek, Oran-

jeweg, Emst. Plantenwerkgroep. 
Eenjarige hardbloem   Scleranthus annuus 
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24/08 Renderklippen ten oosten van de Schaapskooi, 
Heerde.  

Gele ganzebloem  Chrysanthemum segetum 
10/08 Weiland met poelen bij het Kloosterbos in 

Wapenveld. Plantenwerkgroep. 
Gevleugeld helmkruid  Scrophularia umbrosa 
10/08 Weiland met poelen bij het Kloosterbos in 

Wapenveld. Plantenwerkgroep.  
Klokjesgentiaan  Gentiana pneumonanthe   
12/08 Aantal exx. op Tongerensche heide. Lijken 

zich uit te breiden. EKG.  
Kruipbrem  Genista pilosa 
17/08 Retentiepoel van de Smallertse beek, Oran-

jeweg, Emst. Plantenwerkgroep.  
Kruisbladwalstro  Cruciata laevipes 
02/09     Terrein van Staatsbosbeheer aan de IJssel, 

tegenover de Houtweg, Oene.  
Moeraswolfsklauw  Lycopodiella inundata 
16/08 Na eerste vondst nu flinke uitbrei- 
 ding in Wisselsche Veen, achter  
 Land van Jonker, Epe. EKG.  
Muursla  Mycelis muralis 
15/08 Veel planten op de bekende plek in berm Le 

Chevalierlaan, Epe. EKG.  
02/09 Gemeentebossen van Heerde, langs het fiets-

pad tussen de Steenvoortseweg en het Ren-
derklippenpad. MvG. 

Platte rus  Juncus compressus 
02/09 Terrein van Staatsbosbeheer aan de IJssel, 

tegenover de Houtweg, Oene.  
Rode waterereprijs  Veronica catenata   
10/08 Weiland met poelen bij het Kloosterbos in 

Wapenveld. Plantenwerkgroep.  
Slanke waterbies  Eleocharis uniglumis  
02/09     In de berm van de IJsseldijk. Terrein van 

Staatsbosbeheer aan de IJssel, tegenover de 
Houtweg, Oene. 

Watertorkruid  Oenanthe aquatica 
10/08 Weiland met poelen bij het Kloosterbos in 

Wapenveld. Plantenwerkgroep.  
Wilde bertram  Achillea ptarmica 
16/08 Veel exx. bloeiend. Wisselsche Veen, Epe. 

EKG.  
Zandblauwtje  Jasione montana 
24/08 Renderklippen ten oosten van de Schaapskooi, 

Heerde.  
Zwaardherik  Erica nesicaria 
10/08 Weiland met poelen bij het Kloosterbos in 

Wapenveld. Plantenwerkgroep.   
Zwarte toorts  Verbascum nigrum 
24/08 Renderklippen ten oosten van de Schaaps-

kooi, Heerde. 
 
 

Bruine bundelridderzwam Lycophyllum decartes 
14/09 Plantsoen Lohuizerweg, Epe. EKG.  
sept. Heel veel in onze tuin. Belvédèreweg, Epe. 

MHM.  
Fopzwam  Laccaria laccata 
18/09 3 exx. in de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
Gele knolamaniet   Amanita citrina 
20/09 Grote groepen in De Dellen, Epe. EKG.  

Gele ringboleet  Suillus grevillei 
10/09 Veel exx. langs berm van 

 de Boerweg bij Lariksbos,  
Epe. Vorig jaar ook daar. EKG.  

Koningsmantel  Tricholomopsis rutilans 
18/10 6 exx. in het Norelbos en een heel veldje 

(meer dan 10 exx.) aan de onverharde Bel-
védèreweg, Epe. MHM.  

Plooivoetstuifzwam  Calvatia excipuliformis 
12/09 Grote exx. Wisselsche  

Veen, Epe. Graspad. EKG.  
Reuzenzwam  (ook Reusachtige polyporus) Meripi- 
                                lus giganteus 
03/10 Op voet zeer oude Bruine beuk, Emmastraat, 

Epe. EKG.  
Roodstelige fluweelboleet  Xerocomus chrysenteron 
18/09 Rand van bos, Epe. AHS. 
Vliegenzwam  Amanita muscaria 
12/09 5 exx. in gras onder berk, Pelzerpark, Epe. 

Moedwillig vernield “want het zijn giftige 
krengen” !! AHS. 

Witte kluifzwam  Helvella crispa 
20/09 Fors ex. Koekenbergweg  

nabij Dellenweg, Epe. EKG.  
18/10 Tussen de 10 en 20 exx. waar- 

van heel veel vernield. Onver- 
hard gedeelte Belvédèreweg, Epe. 
 

 
 

Zwarte slak  Arion ater 
juli/ Overal zeer veel, ook in tuinen. Vroeger heel 
aug./ weinig. Gevolg van de natte zomer? Grote 
sept. zwartbruine naaktslak. EKG. 
  

RECTIFICATIE 
In de vorige Natuurklanken  is abusievelijk vermeld 
dat op 9 augustus bij het Kloosterbos een Argusvlin-
der werd waargenomen door de  

INSECTENWERKGROEP. 
Onder het motto: Ere wie ere toekomt en recht 
moet er heersen willen we dit even recht zetten.  
De Insectenwerkgroep zag wel iets fladderen, maar 
zonder een razendsnelle vlindervanger die er niet 
voor terugdeinsde over een particulier tuinhek te 
springen en het vlindernet van zijn grootmoeder over 
de fladderaar te stulpen, had niemand geweten dat 
daar een - voor 1998 zeldzame - Argusvlinder had 
gevlogen. De naam van de echte vinder is: 

MARTIJN KOOPMANS. 
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Werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie   

RESTERENDE PROJECTEN EN DATA VAN DE NBC IN HET SEIZOEN 1998/99: 
• 21 november:  Onderhoud jeneverbessenterrein aan de Elspeterweg 59 te Vaassen. 
• 19 december: Wilgen knotten aan de Kerkdijk te Veessen. 
• 9  januari:  Snoeien hoogstamfruitbomen aan de Zevenakkersweg te Wapenveld - eigenaar 

de  
 Heer Pieter Oosterhof.  Dit is een heel bijzonder project, omdat  bovengenoemd 

adres inmiddels op de monumetnenlijst staat en op een mooie locatie ligt. 
• 20 februari: Vervolg werkzaamheden op de locatie aan de Zevenakkersweg te Wapenveld.  

Het ligt in de bedoeling op beide bovenvermelde dagen bij voldoende 
belangstelling weer een cursus “snoeien hoogstamfruitbomen” te organiseren. Te 
zijner tijd wordt hierover in de pers nader  mededeling gedaan. 

• 13 maart: Wilgen knotten in de Hoenwaard. Dit project zal zo mogelijk weer samen met de 
 Rotaryclub Epe/Vaassen worden uitgevoerd. 

 De NBC is nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die in het winterseizoen graag één keer 
in de maand de handen uit de mouwen willen steken. Een specifieke vaardigheid of kennis is niet vereist. 
Gewoon lekker werken in de natuur, onder deskundige leiding. De sfeer is altijd goed, er wordt veel 
gelachen, gezellig met z’n allen koffie gedronken en . . . . ook flink doorgewerkt. Zelf heb ik de ervaring 
dat een ochtend werken in de open lucht niet alleen erg plezierig is, maar ook voldoening en ontspanning 
geeft. Je steekt er veel van op en leert van anderen over allerhande zaken die met natuur en milieu te 
maken hebben. Je voelt je ook best een beetje trots, als je in het voorjaar langs een rijtje wilgen fietst, die 
je in het najaar van hun pruiken hebt ontdaan en die nu al mooie nieuwe loten hebben gevormd. Of je 
komt langs een prachtig bloeiende boomgaard en weet dan: daar heb ik de afgelopen winter helpen 
snoeien. Het geeft gewoonweg een kick! 
 Op onze laatste vergadering werd het denkbeeld geopperd of het niet zinvol zou zijn in de 
toekomst een keer een andere invulling te geven aan het werken in het landschap, door bijvoorbeeld eens 
een stukje bos of een park van zwerfvuil en afval te ontdoen. Gaarne zouden wij hierop reacties van 
andere KNNV-ers ontvangen! 
 De werkdagen zijn steeds op een zaterdag van 08.30 - 12.00 uur. Behalve een goed humeur hoeft 
U slechts werkkleding en stevig schoeisel mee te brengen. Voor gereedschap en koffie met toebehoren 
wordt gezorgd, en U bent tegen ongevallen verzekerd. 
 Hebt U belangstelling of wilt U informatie, wendt U zich dan tot de coördinator van de NBC:  

Bertus Hilberink, 
tel. 0578-572713. 

 

f  f  f  
 

Insecten 
 Op 2 november j.l. is huiskamerbijeenkomst belegd, maar op het moment dat dit geschreven 
wordt ligt die nog in het verschiet, zodat daar geen verdere gegevens over zijn. Het plan is op die middag 
ervaringen uit te wisselen over belevenissen in de - voor insecten vrij ongunstige - afgelopen zomer, en 
plannen te maken voor het komende jaar. 
 Introducés zijn van harte welkom! 

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

f  f  f  

Vogelwerkgroep  
WERKGROEPAVOND: 
18 november ROB VOGEL leidt ons door het WOUD VAN BSP (= Bijzondere Soorten Project), met name in 

onze eigen regio. 
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Paddestoelen 
Op 6 oktober j.l. is de eerste werkgroepavond bij Agnès Herweijer gehouden. Daarbij 
werden o.a. de volgende afspraken gemaakt: 
• De groepsexcursies naar het Kloosterbos zijn afgesloten, maar ieder werkgroeplid  

heeft op zich genomen nog minstens één keer het bekende pad te lopen langs de 
hele rand van het weiland (aan de oostkant dus), en te noteren wat daar gevonden 
werd. 

• De rest van de geplande groepsexcursies worden gehouden in Tongeren, vanaf de 
parkeerplaats aan het Van Manenspad.  

Waarom Tongeren? Bij het analyseren van de aantekenboeken van de Heer Sieders heeft Menno, zoals te 
verwachten was, een goed overzicht gekregen van wat indertijd in Tongeren werd gevonden. Het is 
daarom interessant om daar nu weer eens intensief te gaan speuren. 
Het nieuwe data-lijstje ziet er nu als volgt uit: 
  7 november Tongeren, Van Manenspad, om 09.30 uur 
11 november Werkgroepavond (Agnès)om 20.00 uur; o.a. afspraken maken over rapportage 
Kloosterbos. 
21 november Tongeren: Van Manenspad, om 09.30 uur. 
20 december Tongeren: Van Manenspad, om 09.30 uur. 
februari 1999 Werkgroepavond - plaats en tijd nog afspreken.  

Zoals ook al in de vorige Natuurklanken stond: 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. 
  

Tot ziens, 
Janus en To Crum. 

  
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 
gezamenlijk rapport. 
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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het wisselsche veen zoals ik het beleef 
deel X 

NA EEN LANGE VAKANTIE IN FRANKRIJK 
We zijn weer thuis! We hebben mooi weer gehad. Je bent 
wel gek als je dan, in een nat, koud Nederland beslist zo 
gauw mogelijk weer naar Wissel wilt. Maar dochter Wanda 
is er en die moet ik toch even het een en ander laten zien. 
Bovendien ben ik er zelf al die weken niet geweest. Hoe zou 
het er nu allemaal bij staan? 
Het miezert, dan wordt het motregen en tenslotte moeten we 
onder een boom schuilen voor een echte regenbui. We zijn 
weer in Nederland! “Zo is het hier al weken!!” zegt Wanda 
mismoedig. 
Gelukkig is het niet koud. Het viel ons ook op dat er ondanks 
de motregen bij het Land van Jonker nog vlinders vlogen: 
een enkel Koevinkje en wat witjes. 
We kiezen de Boerweg achter de Berghoeve om, en lopen 

daar het veen in. Zeer nadrukkelijk roept een Zwarte Specht ons na uit het Lariksbos van Tongeren. De 
regen heeft heel fijne druppeltjes op het lange gras van de wei naast de Berghoeve afgezet. Een zilveren 
waas ligt nu over het veld, waar alle halmen gebogen liggen door het gewicht van het water. De bloeien-
de wilgenroosjes buigen ook door. 
Bijzonder fraai is het web van een trechterspin versierd. De druppels hebben hier de grootte van parels. 
De glinsterende bolletjes overdekken het hele warrige web, dat tussen de planten is geweven. Middenin 
toont een zwart gat de plek waar de trechter begint waarbinnen de spin huist. Er zullen met dit regenweer 
niet veel insecten vliegen, als prooi voor die spin. 
 Onze schoenen raken doorweekt als we door de vegetatie lopen, op zoek naar bloeiende Dophei-
de. Maar wij zijn niet de enigen daar - Wanda ziet ze het eerst, de Rugstreeppadjes. Ze zijn nog geen 
twee centimeter groot. Als ze niet liepen en sprongen zou je ze nooit gezien hebben. Er zijn ook gewone 
padjes bij; de verhouding is ongeveer fifty-fifty. Zijn ze door die nattigheid op weg naar het drogere bos? 
Het zijn er zeker honderd. Je moet oppassen er niet op te trappen. Ze zitten ook in de haarmoskussens 
tussen de Witte klaver en de zonnedauw. Twee Blauwe reigers en de overvliegende Aalscholver zullen 
goede dagen beleven. Of eet een Aalscholver geen padjes? 
 Droge sokken en warme chocolademelk thuis doen de nattigheid van deze Hollandse julidag 
gauw vergeten. 
17 JULI 1998: EINDELIJK ZON DUS WEER VLINDERS TELLEN  
 Als je een maand met vakantie bent geweest, zijn er duidelijke veranderingen. Tijdens onze mo-
nitoringroute vinden we de bermen langs Boerweg en zandpaden gemaaid. Ja, zelfs heel breed: de grep-
pelkanten zijn meegenomen. Geen bloemetje meer te zien dus! Jammer voor onze insecten. Zelfs bloei-
ende wilgenroosjes zijn verdwenen. We vinden deze vorm van gemeentelijk bermbeheer wel erg rigou-
reus, zo midden juli.  
Gelukkig is het langs het pad bij de Tongerense beek niet zo intensief gebeurd. Toch was het daar juist 
wel goed, als het groene scherm van riet in het kleine beekje bij het Land van Jonker weg was. Maar dat 
staat er nog stoer overeind en belemmert ons uitzicht. Jammer, want de wederik bloeit in het natte veld 
weelderig goudgeel! Weinig vlinders langs de paden dus. En wederik trekt alleen maar Slobkousbijtjes, 
naar mijn weten. 
Een Torenvalkje staat erboven te bidden en een stuk verderop bidt een forse Buizerd met lome vleugel-
slag. Eten die roofvogels ook kikkers? Het land is overal erg nat en muizen zullen zich daar niet lekker 
voelen. 
 Er bloeien Moerashertshooi en Ratelaar, merken we al soppend in laarzen en bergschoenen op. 
Maar Watermunt en Harig wilgenroosje bloeien nog niet. 
Hoewel de Moerasrolklaver wel volop bloeit ontbreekt zijn vaste gast, het Icarusblauwtje nu. Ook de 
Witte- en Basterdklaver lachen die mooie blauwtjes al toe. Er zijn veel Bruine zandoogjes en Koevinkjes 
die de bramen bezoeken, en op de Kale jonkers zitten Zwartsprietdikkopjes te snoepen, net als in het 
natte stuk bij de kwelplas. 

RUGSTREEPPADJE 



Bloeiende Wilgenroosjes, de smalbladige soort, nopen ons tot stilstaan. Gelukkig heeft het bermbeheer 
hier niet toegeslagen; ze konden er niet bij! 
 Een nieuwe generatie Kleine vossen is verschenen bij de brandnetels van het boerenpad. Een 
Geelgors zingt en Kneutjes vliegen rond. De Grote groene kikkers van de plas gaan enorm te keer. Een 
mooie Oeverlibel zit er te pronken. De kwelplasjes hebben niet zo extreem veel water als je zou verwach-
ten, na de eindeloze regens. Het kwelwater uit het Veluwemassief stroomt volgens andere wetten tevoor-
schijn. 
 In het zeer natte land achter de Verloren beek is het oppassen niet te trappen in de gaten, ontstaan 
door het uitsteken van de oprukkende elzen. Het lijkt vechten tegen de bierkaai, dit bestrijden van de 
elzen met hun vertakte wortelstelsel! Toch zou de mooie groep Rechte ogentroost er baat bij hebben als 
ze verdwenen. 
 Er dreigt regen . . . . we zullen geen vlinder meer zien. 
MET Z’N DRIEËN IN DE HITTE OP 3 AUGUSTUS. 
 Als Mia op onze afgesproken plek bij het Gentianenveldje aankomt heeft ze nog iemand bij zich. 
Het is Cintia, die daar ook rondzwierf en Mia tegenkwam. Ze heeft een korte broek aan - wel koel maar 
niet handig als je door de brandnetels en distels moet, die de ingang van ons “paradijsje” versperren. 
Manmoedig slaan we het prikkelige gewas - hier en daar tot borsthoogte opgegroeid - tegen de grond en 
dan kunnen we het veldje op. 
Het is er stil, en de enorme bramenberg aan de zijkant levert weinig insecten op. Het is er heel heet, wel 
30oC. en heel nat. Bruine zandoogjes en witjes alom. Bij het zoeken naar gentianen vinden we maar twee 
exemplaren (in knop). Ze zijn niet makkelijk te vinden; de meesten zullen net als deze nog in knop zijn. 
Wel zijn ook hier veel vlinders, hoewel veel van dezelfde soorten. Bruine zandoogjes (tussen de twintig 
en dertig), Zwartsprietdikkopjes (dertien à vijftien). 
Verheugend is de vondst van een plantje Dopheide en piepkleine Struikheidezaailingen die in bloei gaan 
komen. De Egelboterbloemen bespikkelen de bodem met hun gele bloemsterretjes, zoals overal op venige 
plaatsen 
Op het bramenpad naar de spreng van de beek verschijnt een mooie 
boktor, zwart met geel gebandeerd, die een poos met Mia meelift. 
Prachtige geblokte sprieten aan den langwerpig lijf met wespenkleu-
ren. 
 Achter het Land van Jonker is het ook behoorlijk nat. Het ziet 
er op veel plaatsen rood van de Kleine zonnedauw en Mia ontdekt 
beginnende Moeraswolsklauwsliertjes ertussenin, maar ook al exem-
plaren met omhoog groeiende sporenstengeltjes. De zonnedauw heeft 
een Klein geaderd witje gevangen. Het lijfje is al verteerd; de vleugel-
tjes zitten nog vastgekleefd. 
Voor de terugtocht kiezen Mia en ik de beschaduwde bosroute. Het is 
echt heel heet geworden, iets wat we later in augustus weer vergeten waren. 
AAN FRANS EN MARIJKE “ONS” VEEN SHOWEN 
 Het moest er eindelijk van komen, de belofte waar maken, gedaan aan onze oud-voorzitter Frans 
van Noorden en Marijke. De tijd dringt, het is al begin augustus. 
 We treffen een grauwe dag, wat niettemin hun enthousiasme over het gebodene niet temperen 
kan. Ze waren hier na de nieuwe inrichting door Het Geldersch Landschap nog niet geweest. 
“Je durft je voeten haast niet neer te zetten,” merkt Frans op. En dat slaat niet op de vele natte plekken 
die ons verhinderen de beoogde doorsteek achter de kwelplasjes vanuit het verlengde van de Lage Veen-
weg te maken. Al die zonnedauw alleen al! 
 De sfeer, de gedempte kleuren, het afwisselende landschap dat niet meer als vroeger alleen uit 
groen gras bestaat, het “watervalletje” van de Verloren beek, waar we ons broodje eten . . .  
Het venige stuk achter het Land van Jonker verrast mij met een eerste vondst van de Witte snavelbies. 
Het witje zit nog steeds op de onschuldig glinsterende zonnedauw geplakt. Dik knielt in de modder voor 
een foto. 
Jammer, de Grote ratelaar raakt er uitgebloeid, maar vindt in de Watermunt een waardige opvolger. 
Terugkomen als de zon schijn, Zwollenaren! 
 Het is 16 augustus en zonnig weer. Het tunneltje door dus, en naar Wissel.Mia is met vakantie en 
ik ben dus alleen. Gelukkig, er staan nog heel wat bramen aan de beekwal. Een kennis is aan het plukken 
en heeft al enkele potten jam ervan gemaakt. Toch nog een mens hier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KLEIN GEADERD WITJE 
OP  

ZONNEDAUW 



 In de wei voor het Land van Jonker pronken een paar jonge Gelderse roos-struikjes, met hun 
wasachtige rode bessen. Er zijn wat Citroentjes deze dag, en Kleine koolwitjes. Tijdens het monitoren zie 
je meestal zoveel andere dingen ook, dat je heel slecht opschiet. 
Het stukje tussen beekwal en bosje is altijd goed voor Bonte zandoogjes. Deze felle verdedigers van hun 
territorium vliegen je zó vanuit de struiken aan: “Weg jij!” Dan gaan ze even op het pad zitten zonnen of 
jagen concurrerende mannetjes na tot in het bosje. 

Op de Kleine zonnedauw op het nog steeds flink natte terrein achter het Land van Jonker zitten 
nu nog meer vlinders gevangen: twee Bruine zandoogjes, weer een Klein geaderd witje en zelfs een Ar-
gusvlinder. De laatste soort heb ik op mijn route alleen ontmoet op deze zonnedauw en niet in levenden 
lijve. 
 Het Harig wilgenroosje en de Basterdwederik bloeien volop met hun roze bloemen. Egelboter-
bloem is er altijd. Op de Moerasrolklaver zitten nu Icarusblauwtjes, hoewel ik alleen maar twee vrouw-
tjes zie. Verse Dagpauwogen en helgele Citroentjes hier en daar, om het tellen niet overbodig te doen 
zijn. Er zijn zelfs enkele Gammauiltjes. Die trekkertjes zijn dit jaar schaars. 
 De vogelgeluiden zijn stil gevallen op een enkele Tjiftjaf na. Een reiger vliegt met een schreeuw 
weg.  Het is overal heel stil; nog steeds geen mens te zien en er is nauwelijks wind. De nattigheid die bij 
elk Wisselsche Veen-bezoek mijn schoenen voor dagenlang nat liet zijn, is minder. Ik kan nu vlakbij de 
bloeiende Watermunt achter het Land van Jonker komen. Nauwelijks een vlinder! Wel een mooie Zwarte 
heidelibel. 

Tot mijn vreugde zie ik weer een Moerassprinkhaan, een goed herkenbare soort. Ik hoor er ver-
scheidene hun tikgeluidjes geven. Ze schijnen dat te maken door met de achterpoot tegen de voorvleugels 
te tikken. Er zijn er dus meer. Mijn exemplaar vliegt telkens een stukje verder weg. De Moerassprink-
haan staat als vrij zeldzaam in de boeken; een leuke waarneming dus. Ook vorige jaren heb ik er wel 
gezien. 

In een sloot kwaakt als per ongeluk nog een 
Groene kikker. Waar de grote grasmaaier niet toe-
geslagen heeft bloeien Wilde bertram en Boeren-
wormkruid in de berm van het vroegere populieren-
laantje.  

Even poolshoogte nemend in het zandige stuk bij de Boerweg verrast me een kolonie Bijenwol-
ven, tenminste ik vermoed sterk dat het dat zijn. 
De ruim veertig Kokmeeuwen en de meer dan zestig Zwarte kraaien in een gemaaide wei langs de Veen-
weg zijn daar vrijwel zonder geluiden te maken verzameld. Wit en zwart naast- en niet dóór elkaar. Ik 
realiseer me ineens dat voor vogels de zomer voorbij is. De Kokmeeuwen hebben geen zwarte koppen 
meer. Wordt het herfst? 
EXCURSIE VOORBEREIDEN MET VERRASSINGEN 
 Pas op 10 september hebben we weer een kans naar het Wisselsche Veen te gaan. Mia heeft er 
ruim een week geleden met Cintia een Oranje luzernevlinder gezien en een heel stel Olifantsrupsen. Dik 
heeft op zich genomen met mij samen een excursie te leiden in het Wisselsche Veen en de Tongerensche 
heide. We zijn dus gespitst op verrassingen, als we de auto parkeren bij de Boerweg. 
Het is prachtig weer en onze verkenning verloopt naar wens. We kunnen die Deventenaren best wat laten 
zien. Er zijn ook wat paddestoelen verschenen. Dikke Plooivoetstuifzwammen bijvoorbeeld, en nog klei-
ne exemplaren van de Grote Oranje bekerzwam. Een vlekplaat in het veld blijkt de Spitse vlekplaat te 
zijn Altijd te lui geweest om die serieus te determineren! Nu moet dat natuurlijk wel. 
De bosrand met Lariks langs de Boerweg staat net als vorig jaar vol met Gele ringboleten. Ook leuk om 
even te laten zien. En de feloranje Dennenvlamhoeden op de dennenresten aan het begin van de Ton-
gerensche heide zijn ook spectaculair. 
De Bijenwolven in het hoge stuk langs de bosrand houden het voor gezien. Hun holletjes zijn door de 
regen praktisch onherkenbaar geworden. Hun taak voor het nageslacht zal er ook wel op zitten. De heide 
bloeit niet erg, maar de bijen hebben er dan ook niets meer te zoeken. 

KOKMEEUWEN IN WINTERKLEED 



Op dit warme zonnige stuk vliegen wel vlinders en libellen. 
Icarusblauwtjes zijn bij de Moerasrolklaver te zien. En de enke-
le plukjes heide aan de weilandgrens met de mooie Blauwe 
knoop hebben ook wel hun belangstelling. Ik merk daar zelfs 
een heus Hooibeestje op; jaren gemist! Een mooie Atalanta 
pronkt er. Maar de grote klapper vormt een heuse Luzernevlin-
der, die rond het plasje rond wiekt. Hij gaat even rusten en laat 
zich goed bekijken. Is het de vlinder van Mia en Cintia of een 
tweede exemplaar? En zou die er tijdens het Deventerbezoek 
morgen nog zijn? 
Helaas, de elf Deventenaren liepen de volgende dag urenlang in 
de regen door het drijfnatte veld. Geen vlinders dus! Toch zeiden ze het een fantastische excursie te heb-
ben gevonden! 
DINSDAG 22 SEPTEMBER: DE WEEK VAN HET LANDSCHAP,  ditmaal in De Dellen, is in volle gang. Met 
schitterend weer komen de bezoekers in groten getale opzetten.  
Zonnig weer betekent: de kans te baat nemen om vlinders te gaan noteren. De Vlinderstichting heeft al 
om onze gegevens gevraagd. Dit wordt onze laatste monitoringdag van dit jaar. 
Nadat we in de tuintjes voor ons huis al twee Gehakkelde aurelia’s en veel Atalanta’s hebben gezien, 
gaan Mia en ik er weer op uit. De regen heeft in de afgelopen weken voor veel overstromingen gezorgd. 
We hebben ook nog nooit zoveel water in de veenlandjes meegemaakt; het loopt al gauw boven onze 
enkels onze schoenen in. Maar alla, dat hoort erbij. En het is warm weer. 
 De Rode en Zwarte heidelibellen alleen al zijn de moeite waard. En dan de grappige wantsen, 
grauwe, hoekige soorten en mooie ronde met een fijne tekening, die overal op de elzenopslag zitten. Aan 
de onderkant van de elzenbladeren, die vol vreterij zitten, blijken bladwesplarfjes te huizen. Ze hebben 
dezelfde melige huidjes als die van de Helmkruidbladwesp. Wat is dit dan weer? 
 De zonnedauw achter het Land van Jonker staat onder water. De Moeraswolfsklauw die zich 
enorm uitgebreid heeft steekt alleen nog met zijn sporenaren boven water. 
Net als eerder dit jaar merk ik een wegvliegende Moerassprinkhaan op. Voor Mia is het mooie dier 
nieuw, en dus volgen we verscheidene van deze snelle dieren om ze beter te kunnen bekijken. Maar de 
Moerassprinkhanen blijven ons voortdurend voor; gelukkig krijgen we wel enkelen ervan in de kijker. 
Hun zwarte knieën en geelgroene poten zijn goed te zien. 
Komisch is het eigenlijk: twee vrouwen moeizaam soppend door de vegetatie en zo’n sprinkhaan moeite-
loos alle waterproblemen overbruggend! Toch zien we er zeker vijf exemplaren - een mooi aantal voor 
deze toch vrij zeldzame veldsprinkhaansoort. 
Een tikkend geluidje stelt zijn wijze van zingen voor. Als zo’n Moerassprinkhaan op een spriet landt, 
geeft hij vaak een soort demonstratie paalklimmen. Hij entert vlot langs de spriet omhoog en omlaag! 
 Sinds vorige week is de schaapherder met zijn hele kudde weggetrokken, in drie dagen lopend 
naar de westelijke Veluwe, naar “Vallei en Eem”. Ze haalden zelfs de televisie. Voor ons mag hij daar 
jaren blijven, opdat allerlei nectarplanten in de nu kaal afgegraasde delen van de kwelplasjes weer een 
kans krijgen. Ten voordele van allerlei interessante insecten. 
 Het gentianenveldje betreden is ook een soort lieslaarzenwerk. Toch willen we er even naar de 
gentianen kijken. Mia en Cintia hadden er twee in bloei gezien en de plekken met takjes gemerkt. Zou er 
nog iets te zien zijn van eitjes van het Gentiaanblauwtje, die er mogelijk op hadden gezeten? Geen eitjes, 
maar wel een klein groenig rupsje vond Mia in een uitgebloeid exemplaar, plus nog een gaatje waar 
“iets” uitgekropen was. Dus toch? 
 We zochten ook naar een mogelijk heel jong Parnassiaplantje dat daar gevonden zou zijn. We 
wisten waar het ongeveer moest staan. Het was weer Mia met haar goede ogen die iets vond wat erop 
leek. De tijd zal het leren. Ook dit kleine ding werd met takjes gemarkeerd. 
Het vetblad, dat eveneens in deze hoek gevonden zou zijn, vonden we beslist niet, maar we togen toch in 
een wat opgewonden stemming huiswaarts. 
 Mijn schoenen werden in geen weken droog.  

Epe, oktober 1998. 
Els Koopmans-Grommé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORANJE LUZERNEVLINDER 



Als U een beetje lager kijkt, op deze bladzijde, zult U waar-
schijnlijk denken: hé, dat heb ik vaker gezien. 
Klopt - het verhaal stond ook in de vorige Natuurklanken, maar 
toen was er een zinsnede uit weggevallen. 
We hebben de schrijvers onze welgemeende excuses gemaakt 
en U moet het verhaaltje nog maar eens lezen, want deze keer 
staat de pointe er wèl in. 

 
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. Tenslotte waren ze zo groot als kippeneie-
ren. 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. 
 Plotseling vloog er een grote hagelsteen door de tent. Wat we gevreesd hadden gebeurde: er was 
een gat in de tent geslagen, en wat erger was, door de spanning op het doek ontstond een scheur. 
Gelukkig was na enige tijd het ergste voorbij. De schade bleef beperkt tot die ene scheur en een klein 
meer bij de ingang van de tent. Met potten en pannen werd met vereende krachten het meer leeggehoosd. 
 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. 

 

 

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

           

 
 
Een snelle eekhoorn in 
de tuin 
Zit onze noten op te eten 
Ik heb dat altijd al gewe-
ten 
En gun hem zijn fortuin 

    Alnus 
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