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Wij mogen als nieuwe leden van onze groep 

van harte welkom heten: 
de Heer en Mevrouw L. en A.A. Oudega, 

A. Briëtstraat 3, 
8072 GW  Nunspeet,  

en willen niet onvermeld laten dat de families 
Langevoort en Van Dijk beiden verrijkt zijn met een dochter. 

(aspirant-leden, dus). 
 
 

 

 
Wij willen de kopij voor het volgende nummer graag 

UITERLIJK 10 MEI 1999  

BINNEN HEBBEN. 

 

 

 

snoek004
Typewritten Text

snoek004
Typewritten Text
Nummer zonder afbeeldingen 

snoek004
Typewritten Text



VOORWOORD 

De zwaluwen op de blauwe omslag zijn weliswaar iets vroeger dan die in ons blauwe luchtruim, 
maar het voorjaar laat zich toch niet loochenen. Het is zo’n geschal en geschetter en gehak van Boomkle-
vers, Tjiftjaffen, spechten en mezen om ons heen, dat onze fiere Winterkoning er maar nauwelijks boven-
uit komt. Laat staan de Roodborsten en laat nog verder staan het Heggemusje en de Boomkruipertjes. 
Maar ze roeren zich allemaal, want dat moet van Moeder Natuur. 
 Uw redactie heeft dapper weerstand geboden aan de lokroep van de lieve lente en is braaf binnen 
gebleven om dit blad weer in elkaar te zetten. U kunt er veel wetenswaardigs in vinden, mede dank zij een 
flinke handvol vrijwillige bijdragen, waarvoor als steeds veel dank. 
 Het valt ons op dat er de laatste keren niet zoveel waarnemingen zijn binnengekomen. Verschei-
denen van de vertrouwde melders lijken afgehaakt te hebben. Hopelijk wordt dat beter met het stijgen van 
de temperaturen, en - wat misschien nog belangrijker is - U vergeet vast niet het hierbij geleverde inlegvel 
voor de zomervogels in te vullen en te zijner tijd naar Wim van Waveren Hogervorst door te spelen. 
 Zoals altijd hopen wij dat U dit blad met plezier zult lezen. 

Redactie. 
 
 

 
 

Een verdrietig bericht dat we kregen betreft het overlijden van  
de Heer J.N. Hazebroek. 

In de tijd dat zijn gezondheid het nog toeliet toonde de Heer Hazebroek zich altijd 
zeer betrokken, niet alleen bij excursies en lezingen, maar ook bij het reilen en zei-
len van de vereniging. Hij ontbrak zelden of nooit bij de jaarvergaderingen, en een 
aardig gebaar dat ons bijgebleven is, was de beker die hij Marianne Faber bij een 
jaarvergadering schonk, met een compliment voor het door haar gevoerde beleid. 
Een beker uit de paddestoelenwereld, wel te verstaan. Een door hem gedane vondst 
die hem, zoals zovele andere zaken uit de natuur, bijzonder intrigeerde. Het bleek 
een opengegane en tot “hout” verharde bovist, die - op een standaardje geplaatst - 
toch nog bijzonder werd.  

En die sprak van iemand die wezenlijk van de natuur hield. 
Wij wensen Mevrouw Hazebroek heel veel sterkte toe. 



huisgenoten in twee gedaanten in de winter 
 De terrasplanten in de winter binnen een vorstvrij plaatsje geven is altijd een hele puzzel. Vooral de 
struikgrote Datura’s vormen een probleem. Je waant ze binnen veilig voor allerlei boze invloeden, maar je 
vergeet dan dat sommige vretende insecten mee naar binnen kunnen komen. Er ontwikkelen zich steevast 
in de loop van de winter piepkleine bladluisjes op de Datura’s en Fuchsia’s. De vensterbank is telkens 
weer bedekt met hun kleverige, zoete uitwerpselen. Het is de suiker die ze met het sap uit de bladeren 
zuigen en waarvan ze veel te veel binnen krijgen. 
Deze winter gaf dochter Josette mij een potje met een rups mee. Die had grote gaten in haar in huis ge-
haalde Datura gevreten. Ik beloofde haar uit te zoeken van welke vlinder deze groene rups was. Ik kwam 
echter niet verder dan “het zal wel van een uiltje zijn: groen met een vage zijlijn, daar zijn er zoveel van!” 
 De rups vrat verder, nu van mijn eigen Daturabladeren, die ik in de pot stopte. Hij verpopte zich 
na ongeveer twee weken. 
 Nu had ik zelf in een eerdere winter ook wel eens rupsen in mijn kamerplanten gehad, maar toen 
zag ik alleen hun vreterij. Wel vond ik toen een mooi glanzend bruin popje op de vensterbank. Een rups 
had zich zeker vanuit de plant daar laten vallen en geen aarde gevonden zich in te verpoppen. De pop 
overleefde het niet (te droog?). Nu wist ik nog niet wie de kamerplanten belaagd had! 
 Maar terug naar deze winter: De laatste dag van januari zat er een uiltje in de gang, een vlindertje 
dat meer op een verdord blaadje leek dan op een levend insect. Het bleek een Agaatvlinder te zijn. De 
rups ervan moest in mijn huis, ergens in mijn kamerplanten groot zijn geworden. Nu, die zaten al bij het 
binnenhalen vol gaten! 
 De volgende morgen wachtte me weer een kleine verrassing. bij controle van de pop in het potje 
vond ik wéér een Agaatvlinder, puntgaaf, net uit de pop gekomen! Die rups van Josette was door óók van 
de Agaatvlinder geweest, inderdaad een lid van de zeer uitgebreide uilenfamilie. 
 Agaatvlinders danken hun naam aan de hoekige tekening op de voorvleugels in bruine en beige 
tinten, die in evenwijdige banden gerangschikt zijn. Die tekening lijkt wel wat op die van de agaten, zoals 
die als holtevulling in sommige gesteenten worden gevonden. Laagje na laagje is daarin van buiten naar 
binnen afgezet. 
 “Agaatvlinders vliegen vrijwel het hele jaar door,” staat in Vlinders van Europa. Ik weet nu dat 
behalve Kleermotjes ook sommige uiltjes hun hele levenscyclus in onze huizen kunnen volbrengen. Het 
Kleermotje eet onze “vachten” op in de vorm van wollen kleding, etc. Die van de Agaatvlinder onze ka-
merplanten. Hij kan ook schadelijk zijn in kassen. Toch vinden wij als mensen de laatste soort sympa-
thieker dan de Kleermotlarfjes. In de natuur is dat net omgekeerd. Daar doen Kleermotjes nuttig werk 
door de vachten van dode dieren op te ruimen. Het is maar hoe je het bekijkt! 

Els Koopmans-Grommé. 
 

PARACHUTIST 
Hoewel de lage temperatuur het echte voorjaarsgevoel afremt, komt de lente toch steeds dichterbij. Voor 
de vogelaars onder ons betekent het dat er reikhalzend wordt uitgezien naar de uit het verre zuiden terug-
kerende zomerpietjes. Soorten die de spits afbijten zijn onder anderen Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit, 
Tjiftjaf en Boompieper.  
Boompiepers zijn vogels die op de heide voorkomen, mits er op die kale vlakte hier en daar een boom 
staat. Desnoods ook posteren ze zich in de bosrand van een heideveld. Zoals bij zoveel vogels arriveren 
de mannetjes het eerst. Ze zijn plaatstrouw in die zin, dat bij voorkeur dezelfde omgeving wordt opge-
zocht, die ook het jaar daarvoor werd ingenomen. 
Om een Boompieper te ontdekken moet je het topje van een alleenstaande boom afzoeken. Daarop kan 
dan een mannetje hebben postgevat. Direct na aankomst begint hij al met zijn demonstratie: Startend van-
af zijn hoge zitplaats stijgt hij een tiental meters of meer, stopt en begint aan zijn daling. Heel langzaam 
gaat dat, in een min of meer spiraalvormige zweefvlucht. Het lijkt of hij met zijn bol gehouden vleugels 
aan een veren valscherm hangt. Hij begeleidt zijn vrije val met een liedje dat uit lange uithalen bestaat, 
dat op het moment dat hij weer zijn op zijn boomtopje landt, verandert in een kanarieachtige triller. Dat 
gedrag kan hij dagen-, zo niet wekenlang volhouden. 
 Deze openluchtadvertentie heeft een tweeledig doel: Hij hoopt daarmee een vrouwtje in te palmen 
dat wellicht tot een huwelijk kan worden overgehaald. Voor andere kereltjes betekent het de dienstmede-
deling om die plek te mijden. 



 Een Boompieper ziet er in onze ogen niet opwindend uit. Een bruinachtig, vlekkerig beestje, 
nauwelijks groter dan een mus, dat tussen de grauwe hei broedend, nauwelijks opvalt. Zijn baltsgedrag 
maakt dan weer veel goed. 
 Een zingend parachuutje, landend op zijn miniplatform is toch iets wat je niet elke dat ziet? 

Aart Smit. 

Waarnemingen dagvlinders in 1998 

De volgende dertig soorten werden gemeld op de formulieren: 
1. Geelspriet dikkopje  Thymelicus sylvestri (niet zeker). 16. Boomblauwtje  Celastrina argiolus. 
2. Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola. 17. Atalanta  Vanessa atalanta. 
3. Groot dikkopje  Ochlodes venata. 18. Distelvlinder  Cynthia cardui. 
4. Oranje luzernevlinder  Colias crocea. 19. Kleine vos  Aglais urticae. 
5. Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni. 20. Dagpauwoog  Inachis io. 
6. Groot koolwitje  Pieris brassica. 21. Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
7. Klein koolwitje  Pieris rapae. 22. Landkaartje  Araschnia levana. 
8. Klein geaderd witje  Pieris napi. 23. Kleine parelmoervlinder  Issoria lathonia. 
9. Oranjetipje  Anthocharis cardamines. 24. Bosparelmoervlinder  Mellicta athalia. 
10. Groentje  Callophrys rubi. 25.  Bont zandoogje  Pararge aegeri. 
11. Sleedoornpage  Thecla betulae. 26. Argusvlinder  Lasiommata megera. 
12. Eikenpage  Quercusia quercus. 27. Koevinkje  Aphantopus hyperantus. 
13. Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas. 28. Hooibeestje  Coenonympha pamphilu. 
14. Heideblauwtje  Plebejus argus. 29. Bruin zandoogje  Maniola jurtina. 
15. Icarusblauwtje  Polyommatus icarus. 30. Heivlinder  Hipparchia semele. 

VAN EEN AANTAL DAGVLINDERWAARNEMEINGEN IN 1998 
VOLGEN HIERONDER ENKELE BIJZONDERHEDEN: 

Oranje luzernevlinder. Deze  trekvlinder dit jaar landelijk op veel plaatsen gezien. Op sommige plaatsen 
was hij zelfs algemeen, zoals op een dijk in Zeeland, waar veel Luzerneklaver groeit (Bob van Aartsen). 
De eventuele nakomelingen kunnen hier niet overwinteren. 
In het Wisselsche Veen (twee plaatsen) en in Emst werden twee Oranje luzernevlinders gezien. 
Hooibeestje. Dit vlindertje was vroeger in onze schrale bermen en op plekken met kort gras in de heide 
heel gewoon. De laatste jaren werd het aantal in onze regio heel schaars. Dit bleek een landelijk ver-
schijnsel te zijn, waarvan de oorzaak onbekend is. 
Gelukkig werden ze in 1998 weer waargenomen en wel in het Wisselsche Veen (op drie plaatsen). 
Kleine parelmoervlinder. Deze verscheen twee maal in de tuin van Oeti Slot in Heerde, een bijzondere 
waarneming van deze vlindersoort. Het is bekend dat het een soort is die vaak ver weg zwerft van zijn 
gewone verspreidingsgebied. 
Bosparelmoervlinder. Een soort die alleen maar in Gortel wordt waargenomen. Dit jaar waren ze 
schaars of ze vertoonden zich weinig door het slechte weer in de vliegtijd.  
Distelvlinder. Deze werd weliswaar door de hele regio heen waargenomen, maar het ging telkens om 
enkele exemplaren en vaak om niet meer dan één.  
Van deze trekvlinder uit Afrika en Zuid-Europa bereikten kennelijk maar weinigen ons land, in tegenstel-
ling tot in de zomer van 1997, toen ze hier heel talrijk waren. Hun verschijnen is per jaar heel verschil-
lend. 
Sleedoornpage. De N.O.Veluwe staat bekend als een gebied van ons land waar de zeldzame Sleedoorn-
page nog redelijk veel voorkomt. Ook dit jaar werden er weer enkele exemplaren gezien en wel in Apel-
doorn, Epe en Heerde. 
Eikenpage. Dit is een vlindertje dat zelden uit de hoge bomen naar beneden komt. Er zijn waarnemingen 
uit Epe en Heerde. 
Heideblauwtje. In 1998 was deze soort in grote aantallen aanwezig bij de Renderklippen Epe/Heerde. In 
het vorig jaar (1997) waren er maar weinig exemplaren. 
Oranjetipje. De meeste waarnemingen werden in het Wisselsche Veen en het Kloosterbos gedaan (Pink-
sterbloem). Verder kwam de soort ook weer in tuinen voor. Misschien dat deze populatie voortkomt uit 
eitjes, afgezet op Judaspenning. Deze planten worden namelijk meestal niet afgeknipt als ze vrucht gaan 
zetten (de rupsjes leven van de jonge vruchten) vanwege hun decoratieve waarde.  
De  oogverblindende rups 



Het is mei. De aardewerk potten kunnen weer naar buiten. Ze staan als het ware te wachten tot ze 
weer gevuld worden met van die prachtige fuchsia's  en witte geraniums. 
Zorgvuldig worden de bloemen door mij uitgezocht niet wetende dat ik er een buitengewoon leuke ver-
rassing bij kreeg.  

De  fuchsia's krijgen een mooi plekje op het terras zodat ik ze iedere dag kan bewonderen. Na 
enige weken valt me op dat de fuchsia's die links staan matig bloeien, maar ik sta er verder niet bij stil. 
Wel haal ik regelmatig de uitgebloeide knopjes eraf. Onbegrijpelijk dat me nooit iets opgevallen is.  

Conclusie:  het dier is dus oogverblindend 
Het is half augustus. Ineens komt er een grote naaktslak het trappetje af: Wat een raar beest !!! 
Identiteit:  Slurfje. 
 Groot oog. 

         10 cm lang. 
     Sterk overgewicht. 

Gauw een kooitje gemaakt voor het dier. Een oud aquarium met glasgordijn erover en dat met 
wasknijpers vastgezet. Els Koopmans gebeld.  
Het advies luidt: “Buiten zetten op het openhaardhout onder het afdakje, zodat het niet nat kan regenen. 
Droge blaadjes erin en wat verse takjes fuchsia.” 

's-Avonds ben ik gaan kijken. Het dier is actief en laat grote geribbelde keutels, de bladeren ritse-
len stevig.  

's-Ochtends eerst kijken naar het dier. Tot mijn teleurstelling is de hele kooi kapot. Dat wil zeg-
gen het glasgordijn eraf en de wasknijpers liggen her en der. Ik heb de hele kooi nagekeken zelfs elk 
blaadje. 

Partir  c'est mourir un peu. Het dier is waarschijnlijk opgegeten, door de dictatoriale ekster. 
Dus wasknijpers alleen voor de was gebruiken maar niet voor een kooi met een lawaaimakend insekt. 

Cintia Wedemeijer. 

 
 
 

Dia-lezing van Henk Menke 
Een lezing over de flora van de Veluwe tijdens de Week 
van Het Geldersch Landschap bracht Henk op de ge-
dachte, deze in aangepaste vorm ook op een KNNV 
avond te brengen. 
“Een verhaal over de Veluwe begint altijd met de ijs-
tijd,” aldus Henk. De aankondiging in Natuurklanken 
over deze lezing behoefde geen extra aansporing. Henk 
is goed voor een boeiende avond en dat bewees het aan-
tal deelnemers. 
De ijstijd dus; omdat het begin van de ijstijd wat vaag is, 
spreekt Henk liever van de laatste en voorlaatste ijstijd, 
zo’n 13000-10000 jaar geleden.  
In de voorlaatste ijstijd kwamen grote ijsmassa’s uit het 
Noorden, die de bodem opstuwden en kneedden. Door 
het landijs zijn de rivierafzettingen opgestuwd en later, 
toen de gletsjers over de stuwwal heen schoven, weer 
afgevlakt. Het ijs voerde uit Scandinavië leem en grind 
aan, die op de stuwwal en in de bodem achterbleven.  
In de laatste ijstijd kwam het ijs minder ver. De wind 
blies drooggevroren zand over grote afstanden. De Ren-
derklippen, Woester Berg en Koerberg zijn daarom 
zandstuifruggen. 
Archeologisch onderzoek laat zien dat mensen in N.W. 
Europa leefden van akkerbouw en veeteelt. Deze ge-
mengde bedrijven werkten op basis van het potstalsys-

teem, waarin mest een hoofdrol speelde. Alleen met dierlijke mest kon de grond vruchtbaar blijven. Het 
vee liet men grazen in het bos. Door kappen en branden verkreeg men open plekken voor akkers. Zand-

 



verstuivingen zijn ontstaan nadat op heidevelden via plaggen, beweiding of erosie, kleine stukken zand 
openwaaiden en zich door stormen uitbreidden.  Nu zijn zandverstuivingen als het Hulshorsterzand en de 
Drunense Duinen, door hun aparte maar sporadische begroeiing, als natuurgebied zeer interessant 
 De vertoonde dia’s lieten ons de Veluwe zien zoals zij  nu is. We kunnen terugzien op een bij-
zondere en leerzame avond. 
 Een uitstekend initiatief van ons KNNV-lid. Ongetwijfeld hebben wij nog meer van deze talent-
volle leden. Laten zij vooral niet schromen ons hun kunnen te tonen. 

Oeti Slot. 
 

GANZENEXCURSIE VOGELWERKGROEP 
Zaterdag 16 januari: harde wind, regen, fris. Niet bepaald gunstige condities om een vogel (lees:ganzen) 
excursie te houden. Toch stonden er om 08.00 uur op het afspreekpunt elf volwassenen en mijn klein-
zoon, Tim (vijf jaar) verwachtingsvol gereed voor de toch naar Gaasterland. 
Via Hasselt, Genemuiden en Lemmer werd gereden en - vanuit de Glureluur - gekeken naar ganzen en 
eenden. En even gewacht op Harry, die in het schemerige licht een schaap op de rug zag liggen en om-
draai-assistentie bood. 
Een kijker kan je amper stil in je handen houden maar toch . . . . . Kolganzen, Grauwe ganzen, Smienten, 
Wintertalingen waren onderweg al in groten getale aanwezig. 
En daar in Gaasterland, in het fraaie glooiende land van Oudemirdum en Laaksum, ja, daar graasden ze 
dan: de door Gerrit Jan beloofde ganzen. Veel, héél veel Brandganzen (geschat vierduizend), Kolganzen, 
Grauwe ganzen. Maar daaromheen grote groepen Wulpen en Kramsvogels, honderden bijeen. 
En dan is de kou ineens niet koud en de regen valt eigenlijk wel mee. Er komt zelfs tussen Stavoren en 
Hindelopen een heuse opklaring uit het zuidwesten aanwaaien. 
 Omstreeks 13.00 uur gaat het grootste deel van de groep even een lokale eetgelegenheid van bin-
nen bekijken en de Van Waverens besluiten de Oostvaardersplassen op te zoeken. Daar verblijft immers 
de “vliegende deur” Haliaeëtus albicilla, oftewel Zeearend, en die was aan Tim beloofd. 

En terwijl de groep rond de Fluessen nog de Roodhalsganzen Kleine rietgans waarneemt, rijden 
drie generaties Van Stavoren opnieuw de depressies in en . . . . zien de Zeearend. Weliswaar niet zo schit-
terend als een groep vogelaars die nog geen vijf minuten eerder een “fly past” over hun hoofden op het 
Praampunt beleefden, maar toch! 

En ook hier weer duizenden Brandganzen, die overigens allemaal de lucht ingaan bij het overko-
men van de vliegende deur. 

Totaal vijfenveertig soorten werden tussen de regenflarden door  waargenomen, waaronder de 
drie zaagbeksoorten, een sperwer in de haven van Stavoren, Brilduikers, etc. 

Dank aan GertJan voor de interessante route. 
Wim van Waveren Hogervorst. 

DE “VERLOREN BEEK” HEEFT EEN NIEUWE NAAM 
NODIG 

INFILTRATIE-PROJECT EPE 
 
 Bij Epe wordt door de Waterleiding Maatschappij Gelderland en het Waterschap Veluwe 
een project uitgevoerd, waarbij beekwater wordt hergebruikt voor verdrogings-bestrijding. Kwali-
tatief goed water uit de benedenloop van de Klaarbeek wordt teruggepompt naar het bovenstroom-
se gebied (waar het oorspronkelijk vandaan kwam) en daar geïnfiltreerd. 
 De “Verloren Beek” bij Epe, die in de Klaarbeek uitkomt zal dus naar een andere naam 
moeten uitkijken. Die beek heet immers zo, omdat het water niet door watermolens gebruikt werd 
en dus “verloren” ging. Dat is nu niet meer het geval. Het water wordt (her)gebruikt.  
Verdroging: 
 De WMG (Waterleiding Maatschappij Gelderland) levert drinkwater voor ongeveer hon-
derdvijf-entwintigduizend Veluwenaren. Hiervoor wordt uitsluitend grondwater gebruikt. De laat-
ste vijftig jaar zijn die grondwateronttrekkingen aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is in de land-
bouwgebieden de droog-legging vergroot en de hoeveelheid verhard oppervlak (wegen, parkeerter-
reienen, huizen, erven, bedrijfs-terreinen) is enorm toegenomen. Deze factoren hebben samen voor 
een fikse daling van de grondwater-standen gezorgd.  
 



Wisselsche- en Tongerensche Veen: 
 Het Wisselsche Veen bij Epe hebben we als Apeldoornse IVN-ers inmiddels ook bezocht. Zoals 
veel Nederlandse veengebieden was dit gebied in cultuur gebracht, ontwaterd en qua natuurwaarde sterk 
achteruitgegaan.  
 De afgelopen jaren is er, zoals we tijdens een excursie met Henk Menke en Guido Nijland hebben 
kunnen zien, veel veranderd. Instelling van reservaats-en beheersgebieden in het kader van de relatienota, 
een grootscheeps natuurontwikkelingsproject en aankoop van terrein door Het Geldersch Landschap, heb-
ben er weer een stuk natte natuur doen ontstaan. 
“Weloverwogen met water”: 
 Voor de WMG is dit project één van de manieren om te kunnen gaan voldoen aan de voorwaarde 
in het waterhuishoudingsplan 1996-2000 van de Provincie: vijfentwintig procent minder grondwater-
onttrekking op de Veluwe. Aangezien Waterschap Veluwe zorgt voor aan- en afvoer van water, goede 
waterstanden en de juiste hoeveelheden water op de juiste plekken werkt de WMG in dit project samen 
met het Waterschap aan het gezamenlijke belang: “weloverwogen met water”. 
Pompen of verdrogen: 
 Om de nieuwe natte natuur in de Eper veengebieden optimale kansen te geven is een plan ont-
wikkeld om verdrogingseffecten van de drinkwaterwinning via pompstation Epe zo veel mogelijk te 
compenseren.  
Vanuit het Wisselsche en Tongerensche Veen ontspringen de Klaarbeek en Verloren beek. Deze komen 
bij Zuuk gezamenlijk in het Apeldoorns kanaal uit. Vlak bij die uitmonding is een innamepunt gebouwd, 
waar water uit de Klaarbeek gewonnen wordt. Dit beekwater wordt via een leiding naar een bestaande 
zandput bij de Hertenkamp gebracht. Op deze plek was vroeger ook al een vijver. Ik “zwom” er als peu-
ter. Die vijver is jaren geleden dichtgemaakt, maar zie, er komt nu weer een nieuwe vijver, althans ‘s win-
ters. In die vijver wordt, alleen ‘s winters dus, het uit de Klaarbeek gewonnen beekwater opgeslagen.  
Van hieruit wordt het water naar infiltratieplassen gepompt. Via die infiltratieplassen, in het waterwin-
gebied van de WMG bij de Koekenbergweg, komt het water weer terug in de grond. Dan wordt het via de 
winputten van pompstation Epe weer opgepompt voor drinkwaterproductie. Door deze infiltratie neemt 
de oorspronkelijke grondwateronttrekking met dertig procent af en het grondwaterpeil kan stijgen. 
 Afhankelijk van de beekafvoer zal de hoeveelheid oppervlaktewater die uit de Klaarbeek wordt 
gewonnen per winterseizoen waarschijnlijk 1-2,2 miljoen m3 zijn en de verwachte grondwaterstands-
stijging bij de infiltratieplassen ongeveer drie meter (die is daar nu vier meter beneden maaiveld). 
Resultaten: 
 Verwacht wordt dat de beken in het Wisselsche -en Tongerensche Veen meer water af gaan voe-
ren en dat het natuurbouwproject in het Wisselsche Veen  van de grondwaterstandsstijging zal profiteren. 
Dat wordt ook onderzocht. In het Wisselsche Veen  is het inmiddels een drukte van belang met onderzoe-
kers, peilbuis-opnemers, nieuwsgierige KNNV-ers, IVN-ers, excursiegangers, vlinderroutelopers, voge-
laars en ander groen volk. 
 De veranderingen in de beken worden onder meer gevolgd door het waterschap.  Ik zelf 
mag het onderzoek naar waterdieren en chemie uitvoeren, in samenwerking met onder meer Gemeente 
Apeldoorn (Hub Cuppen).  
 Aangezien verwacht wordt dat de beekafvoer in het Tongerensche- en Wisselsche Veen op jaar-
basis met ca. 700.000 m3 zal toenemen en de afvoer van de Horsthoekerbeken met 275.00 m3, is de moni-
toring wat betreft de beken gericht op de Dorpsbeek Epe, de Klaarbeek, Verloren beek en Horsthoekerbe-
ken. We zullen onder meer bekijken of het aantal aan stroming gebonden waterdieren, de echte beekdier-
tjes dus, toeneemt. Het zijn nu al waardevolle beken. 
 Ik ben benieuwd welke verrassingen de beken en het veen de komende jaren nog zullen geven. 
Misschien komt het vetblad terug? Dit plantje groeide er ook toen ik klein was. Ik werd er door mijn ou-
ders met de neus opgedrukt. Het is echter al jaren geleden uit het veen verdwenen. Het eerste vetblad-
plantje schijnt inmiddels weer te zijn gesignaleerd. Het is echter daarna niet teruggevonden en we mogen 
dus zeker nog niet te vroeg juichen. 

Marjolein Koopmans. 
 
Verantwoording: 
De meeste informatie is afkomstig van de folder “infiltratieproject Epe” van WMG en Waterschap, waar-
in ook een kaart van de ligging van de verschillende onderdelen van het project. 
 
N.B.: Op donderdag 11 februari 1999 werden voor het eerst de pompen in werking gezet die het water uit 

de toen zeer volle nieuwe vijver bij de Hertenkamp over moesten pompen naar de infiltratievijver 



aan de Koekenbergweg. Toevallig waren Dik, Agnès en ondergetekende bij de Koekenbergweg aan 
het kijken toen het eerste water in de infiltratievijver binnenliep. Een historisch moment dat wij als 
allereerste toeschouwers meemaakten! 

Els Koopmans-Grommé. 
 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

K.N.N.V. Vereniging voor veldbiologie 
Afdeling Epe/Heerde 

gehouden te: Epe 
op 25 februari 1999. 

Opgesteld door Jenny Sondorp. Verslagjaar  1998. 
 
Bij de jaarvergadering waren zesentwintig leden aanwezig. Er was bericht van verhindering ontvangen 
van Henk Menke, Jan Kuiper, Gerrit-Jan van Dijk, Bertus Hilberink en Micky Haselhoff-Marsman. 
1. OPENING en welkom aan de aanwezigen. 

Marian heet in het bijzonder de vertegenwoordigers van de werkgroepen welkom. Zij vertelt dat twee 
van onze leden, Gerrit-Jan van Dijk en Marcel Langevoort, verblijd zijn met een dochter. 
Voor Micky gaat een kaart rond, die met een bloemetje als groet en beterschapswens bij haar bezorgd       
zal worden.        
Mevrouw van Zellem, de vrouw van onze vroegere voorzitter, is helaas overleden.  
Marian brengt de groeten over van de Heer Hazebroek, die, ernstig ziek, verpleegd wordt in het zie-
kenhuis te Apeldoorn.  

2. NOTULEN V0RIGE VERGADERING 
Na een kleine verbetering (bij punt 7 is abusievelijk Henk Menke genoemd in plaats van Wim Bijls-
ma) worden de notulen goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
   Deze zijn niet relevant. 
 Marian vraagt of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd. 
 Janus Crum heeft een vraag over onderhoud van het Natuurpad, die meteen wordt meegenomen. Hij 

heeft namelijk nog materiaal thuis, dat eventueel gebruikt zou kunnen worden. Hem wordt verzocht dit 
te bewaren. 

   Marian vertelt dat het natuurpad geregeld wordt nagelopen door Joop Haselhoff en Gerrit Hartkamp. 
4. MEDEDELINGEN 
a. Er zijn cadeau-abonnementen te koop voor een jaar à  ƒ 25,- . De ontvanger krijgt dan gedurende een 

jaar Natuurklanken thuis en kan vanzelfsprekend ook aan alle evenementen deelnemen. De bedoeling 
van een dergelijk geschenk is om met name jonge mensen een jaar te laten kennismaken met  onze 
vereniging. Oeti Slot heeft de abonnementen een heel  aantrekkelijk jasje gegeven. 

b. Het project Kloosterbos zal worden afgesloten met een speciaal nummer van Natuurklanken, dat mede 
gesponsord  wordt door Het Geldersch Landschap. Ook zal er een avond op 28 oktober worden ge-
houden, waarvan de bedoeling is dat alle werkgroepen er een bijdrage aan leveren. 

c. Het H.B.heeft in plaats van de Adviesraad een Beleidsraad ingesteld. Hieraan kunnen naast de verte-
genwoordigers van de gewesten ook gewone leden die dat wensen deel nemen. Er zijn vier groepen 
gevormd: Natuurbeleving, Natuurstudie, Natuurbescherming, en Organisatorische zaken/PR.  

d. Het afdelingsbestuur heeft besloten ieder jaar vanaf nu aan één van de leden een mini-jaarpluim uit te 
reiken. Dit jaar  is onze keus gevallen op Egbert de Boer,die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor 
Floron. Hij wordt verblijd met een bon en een bloemetje voor zijn vrouw. 

e.  Er zijn vragen gekomen over de bijdrage van meerijders. We blijven de algemene regel hanteren van 
tien cent per persoon per kilometer. 

f. Sinds de opening van het natuurpad is er weer veel meer vraag naar Natuurpadgidsen. 
5. JAARVERSLAG SECRETIS 
   Een kleine correctie: op bladzijde 11 staat Het Geldersch Landschap voor de tweede maal vemeld 

onder het hoofd “Nauwe contacten worden onderhouden met”.  
   Uit het jaarverslag blijkt, dat ook het afgelopen jaar veel is gedaan. De nadruk blijft liggen op de 

werkgroepen. 
   Deelname aan de algemene excursies, vooral wat verder weg, is vaak gering. 
6. VERSLAG PENNINGMEESTER 
   Jenny heeft het financiëel verslag uitgereikt. Voor zeer geïnteresseerden ligt ook de balans ter inzage. 
   De kapitaalafname is dit jaar minder dan begroot. Wel moet daarbij ingecalculeerd worden, dat de 

KNNV de NBC in de boekhouding heeft opgenomen, waardoor het nog bestaande tegoed van de NBC 



niet meer als schuld van de KNNV, maar als bezit is geboekt. De NBC doet overigens haar uiterste 
best om via bijdragen en subsidies de kosten zo laag mogelijk te houden. 

   De penningmeester wijst erop, dat we er met elkaar naar moeten streven de kapitaalafname op te hef-
fen. 

    
 De werkgroepen krijgen een pluim omdat ze bijna allemaal beneden hun begroting zijn gebleven. 
   De algemene kosten waren dit jaar hoger dan begroot. Dit is vooral te wijten aan het ludieke gebeuren 

rondom het natuurpad, dat overigens wel veel publiciteit opleverde. 
   De gehouden vlindercursus leverde een positief saldo van ƒ 8.24 op. 
   Het aantal leden is iets teruggelopen.Tien  leden verdwenen, maar er kwamen zeven nieuwe - na 1 

januari al weer vermeerderd met twee - voor terug. 
   Joop Haselhoff spreekt, mede namens Wim Bijlsma, zijn waardering uit voor het werk van de pen-

ningmeester en  stelt voor haar décharge voor het gevoerde beleid te geven. Aldus geschiedt. 
7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
   Wim Bijlsma stelt zich voor de tweede maal beschikbaar en Mariet verklaart, dat Henk van Gelder 

eveneens bereid is in de kascommissie zitting te nemen. 
8. BESTUURSVACATURES 
   Lous Heine is aan de beurt van aftreden. Ze is bereid te blijven maar vraagt zich af, of dat gezien haar 

leeftijd voor de volle termijn zal zijn. 
   Marian wijst erop dat voor meer bestuursleden de leeftijd een rol gaat spelen en dat aanvulling van het 

bestuur, zowel om deze reden als omdat een extra-lid zeer welkom zou zijn met het oog op de steeds 
toenemende werkzaamheden van groot belang is. Zij zal hiervoor in de komende tijd mogelijke kandi-
daten benaderen. 

9. BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN 
   Niet van toepassing. 

10.  BENOEMING AFVAARDIGING Vertegenwoordigende Vergadering. 
    Rudi Heideveld en Harry van Diepen zullen onze afdeling vertegenwoordigen. 
11.  WERKGROEPEN 

 NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE. 
 Er komt binnenkort een nieuwe brochure over het snoeien van hoogstamfruitbomen, vervaardigd door 

Adrie Hottinga. De kosten zullen ƒ 25.- bedragen. 
    De snoeicursus in 1998 trok dertien deelnemers. 
    Van de Gemeente Heerde is een subsidie ontvangen. De vraag is of ook Epe benaderd kan worden. 

Erik wijst erop, dat de gemeente al veel geld beschikbaar heeft gesteld voor de natuur, zoals ƒ 10.000,-  
voor het Gemeemtelijk Project Landschaps Beheer, ƒ 6000,-  voor het Natuurpad. Jaarlijks ontvangt 
de 

    KNNV ƒ 100. Hij zal echter kijken, of er nog ergens een mogelijkheid is. 
    De NBC blijft behoefte houden aan meer vrijwilligers. Rudi nodigt de leden uit eens te komen kijken. 
    Een project, samen met de Vogelwerkgroep,  was een groot succes. De NBC heeft voor ongeveer  
 ƒ 4000.-  aan materiaal in bezit. 

 PADDENSTOELENWERKGROEP: 
    Er bestaan plannen om in de omgeving van de rotonde Tongeren intensief te gaan inventariseren. Ook 

deze werkgroep zou haar ledental (momenteel elf) graag zien toenemen. 
 Janus Crum heeft er problemen mee, dat door plaatsgebrek in de bibliotheek boeken moeten worden 

opgeborgen of zelfs opgeruimd. Het bestuur onderkent het probleem, maar ziet vooralsnog geen op-
lossing. In de Gemeentewoning is geen andere ruimte beschikbaar. Het bestuur houdt zich aanbevolen 
voor suggesties. 

    PLANTENWERKGROEP: 
    Het nieuwe programma staat al in Natuurklanken. 
   INSECTENWERKGROEP: 
    Er zijn op het ogenblik vier monitoring-routes. De gegevens worden doorgegeven aan De Vlinder-

stichting. De excursies van de werkgroepen zijn altijd ook toegankelijk voor niet-werkgroepleden. 
    Misschien is het mogelijk de data te vermelden in de lijst van algemene excursies? 
    Ook deze werkgroep noemt het bobliotheekprobleem. 
    VOZOVAR: 
    Vogelwerkgroep: Alle blokken in de Gemeente Epe komen binnenkort klaar wat inventarisatie be-

treft. Alleen het terrein van A.S.K. geeft nog problemen, maar er wordt een oplossing gezocht. De ge-
gevens gaan naar de SOVON. 



    De excursies trekken wat minder belangstellenden. 
    Voor het reisje naar de Elbe gaven zich tot nu toe tien deelnemers op. Er is nog plaats. 
    Op 19-20-21 april heeft Wim van Waveren Hogervorst een huisje in Breskens beschikbaar gesteld 

voor vogelliefhebbers. 
    Een aantal leden van de Vogelwerkgroep is actief in de Kerkuilenwerkgroep. 
    Zoogdierenwerkgroep: 
    De voornaamste activiteit is het uitpluizen van braakballen onder leiding van Frans Bosch. 
    De Stichting Das en Boom controleert de burchten. Dode Dassen komen bij Harry terecht. Dit jaar 

waren dat er al vier. Toch groeit het Dassenbestand. 
    Er wordt aangedrongen op meer rasters bij de Tongerenseweg. 
    VAR: De enige activiteit is het overzetten van padden. Voor het plaatsen van schermen waren nog niet 

voldoende vrijwilligers. 
12. NATUURKLANKEN. 
    Op dit moment loopt alles goed. De uitgave "Kloosterbos" belooft heel uitgebreid en mooi te worden. 

Er komt een los inlegvel in met mededelingen voor de leden. Deze uitgave komt namelijk in de plaats 
van het september/oktober nummer. 

13. MENINGEN OVER EN ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 
    Iedereen lijkt tevreden over wat het bestuur doet. Lous kondigt aan dat er in november weer een mid-

daglezing komt.Vorig jaar bleek dit experiment aan te slaan. Er was een goede opkomst en er waren 
verschillende mensen die anders niet komen. 

14. SUGGESTIES VOOR HET KOMENDE SEIZOEN. 
    Janus Crum vertelt dat hij naar aanleiding van de foto bij de opening van het natuurpad geregeld 

aangesproken werd en vragen kreeg over de KNNV. Deze soort PR blijkt goed te werken. Doorgaan 
ermee dus. 

15. RONDVRAAG. 
    Harry heeft gemist of Lous herkozen is als bestuurslid. Deze beslissing wordt vastgelegd en met ap-

plaus begroet. 
    Bij het uitselecteren van de bibliotheekboeken door de werkgroepleden is hem opgevallen hoe dras-

tisch daarbij te werk werd gegaan. 
    Het binoculair was niet aanwezig. Iemand had het geleend maar dit niet vermeld in het schrift dat 

daarvoor aanwezig is. Attentie! 
    Etienne van Dissel was wat verbaasd over een brief, die hij had ontvangen over de euro. Het bleek dat 

velen deze brief hadden ontvangen. Hij had ook nog een vraag over de plaatsbepaling achter de bij-
zondere vondsten in de Bloemlezing in het laatste nummer van Natuurklanken. 

    Antwoord: Er bestaat een inventarisatieatlas, waarop Nederland verdeeld is in blokken. Onze gemeen-
te ligt in blok 27. Deze blokken zijn weer onderverdeeld in vakken, dus bijvoorbeeld (27.34) 

16. SLUITING VAN DE JAARVERGADERING 
    Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.      
               
 

Jaarverslag VOZOVAR 
VOZOVAR is een samenvoeging van de Vogel-, Zoogdieren- en Vissen, Amfibieën, en Reptie-

lenwerkgroep. Er zijn vierentwintig actieve leden geregistreerd, waarvan er drieëntwintig lid zijn van de 
Vogelwerkgroep, zes van de Zoogdierenwerkgroep en vijf van de VAR-werkgroep. 

De Vogelwerkgroep is de grootste en van de Vozovar ook de actiefste werkgroep. Het afgelopen 
jaar werden er vijf excursies gepland. Echter alleen de excursies op 18 januari naar de ganzen in de Ooy-
polder en het aangrenzende Duitse rivierengebied met zes deelnemers, en de excursie naar de Hoenwaard, 
op 22 maart met zeven deelnemers werden gerealiseerd. Op 28 augustus werd er nog een spontane excur-
sie naar het Lauwersmeer gehouden, met zes deelnemers. Van alle excursies is verslag gedaan in Natuur-
klanken. 

De werkgroepavonden stonden voornamelijk in het teken van het Kloosterbos-project en het 
SOVON broedvogelproject. 

Op 18 februari kwam Marcel Grutter, coördinator van het Sovon broedvogelproject op de Velu-
we, ons de nodige informatie geven over dit inventarisatieproject.  
Voorts waren er bijeenkomsten op 15 april en 16 september, voornamelijk gevuld met eigen inbreng. 

Op 18 november waren Henk Wessels en Symen Deuzeman van Sovon aanwezig om ons iets te 
vertellen van Sovon en het Bijzondere soorten project. De werkgroepavonden werden zeer goed gezocht. 



In maart, april, mei en juni werden er diverse gezamenlijke en individuele inventarisaties uitge-
voerd in het kader van de reeds genoemde projecten. 

Als extra activiteit werd de Midwinter PTT-telling van Sovon uitgevoerd op zondag 27 december. 
De telling werd afgesloten met een stampottenmaaltijd. Met twaalf deelnemers zo’n succes, dat er een 
traditie van gemaakt wordt. 

Het overleg met de Apeldoornse Vogelwerkgroepen vond plaats op 23 januari en werd bijge-
woond door Cintia Wedemeijer en Harry van Diepen.  

In samenwerking met Dierenbescherming Epe e.o. werden diverse wilde vogels opgevangen. 
Zoogdierenwerkgroep: 
 Door enkele individuele leden werden inventarisaties uitgevoerd van onder anderen Dassenburch-
ten, vleermuizen en zoogdieren in het Kloosterbos. Harry van Diepen verzamelde als vrijwilliger voor 
Das en Boom achttien Dassen, allen verkeersslachtoffers in de gemeente Epe. Frans Bosch werd betrok-
ken bij een poging om de jongen van één van de slachtoffers te vangen nabij Emst. Beiden waren ook 
enkele keren betrokken bij de opvang van vleermuizen, in samenwerking met de Dierenbescherming Epe. 
VAR-werkgroep: 
 Het overzetten van padden is als gewoonlijk één van de eerste activiteiten van de werkgroep. 
Onder leiding van Gerrit Jan van Dijk werd een scherm opgezet en er waren diverse vrijwilligers (ook 
niet leden van de werkgroep) actief bij het overzetten van padden. 
Helaas was het weer de rest van het jaar niet gunstig voor VAR activiteiten. Enkele individuele leden 
hebben de tot de doelgroep behorende soorten geïnventariseerd in het Kloosterbos. 

Harry van Diepen. 
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Harry van Diepen. 
WETENS(W)AARDIGHEDEN VOOR DE JEUGD. 

AMFIBIEËN EN REPTIELEN - OVEREENKOMST EN VERSCHILLEN. 
De overeenkomst van beiden is dat ze  koudbloedig  zijn. Dat wil zeggen dat hun li-

chaamstemperatuur afhankelijk is van de temperatuur van hun omgeving. 
De verschillen zijn: 

AMFIBIEEN REPTIELEN 
kikkers, padden, salamanders hagedissen, krokodillen, slangen en schild-

padden 
1,  Amfibieën, hebben een zachte, vochtige 

huid, die rijk voorzien is van bloedvaten. 
1.  De huid van reptielen is droog, soms ge-

schubd, soms hoornachtig. 
2.  De eieren worden in water afge- 
     zet. 

2. Reptielen hebben voor de ontwikkeling van 
het nageslacht geen water nodig. De eieren 
worden altijd op het land gelegd. 

3.  Amfibieën, kunnen hun kop alleen op en 
neer bewegen. 

3.  Reptielen  hebben  een achterhoofds- 
     knobbel.  

4.  Amfibieën, ademen eerst door middel van 
kieuwen en als ze volwassen zijn door mid-
del van longen. 

4.  Reptielen ademen nooit  door middel  van 
kieuwen 

Sommige soorten van de amfibieën, leven permanent in het water, terwijl de zogenaam-
de landsalamanders alleen voor de voortplanting het water opzoeken. 
EEN PAAR SOORTEN: 

De Kleine watersalamander stelt geen hoge eisen aan zijn leefmilieu, maar wel prijs op 
schoon stromend water. Door waterverontreiniging zijn er op veel plaatsen al geen salamanders 
meer. Zij zijn daarom onder wettelijke bescherming geplaatst. 

Vroeg in het voorjaar gaat de salamander naar het 
water. De paartijd is aangebroken. Het mannetje 
wordt kleuriger. Hij krijgt een brede kam op zijn rug 
en staart. Op zijn kop zijn vijf donkere lengtestrepen 
te zien, waarvan er twee over de ogen lopen. Aan die 
koptekening is de Kleine watersalamander het best 
te herkennen. Op het hoogtepunt van de balts zet het 
mannetje een kluitje zaadcellen op de bodem 
van het water af. Het vrouwtje neemt met haar ach-

terlijf die zaadcellen op.  Daarmee worden 
de eitjes bevrucht, die zij in haar lichaam 
heeft. Later worden die eitjes gelegd en 
één voor één aan de waterplanten geplakt.  
Na ongeveer veertien dagen verschijnen 
de larven met uitwendige kieuwen op hun 
kop. In de loop van de zomer veranderen 
de larven. De kieuwen verschrompelen en 
de longen komen ervoor in de plaats. Het grote moment is aangebroken:  het eerste hapje lucht. 
Het tweede leven van de salamander is begonnen. Voor het winter wordt moeten ze nog zoveel 
mogelijk voedsel (onder anderen slakken) bij elkaar zien te scharrelen, want net als kikkers en 
padden zoeken de salamanders in de winter een vorstvrij plekje op. We zullen ze pas in het 
voorjaar weer terugzien. Na drie tot vier jaar zijn ze volwassen en dan gaan ze pas weer in het 
water.  
Zo lang ze in het water leven eten ze allerlei kleine waterdiertjes, zoals kreeftjes, weekdieren en 
kikkervisjes.  Na de paartijd verdwijnen de kam en de opvallende kleur van het mannetje weer. 
De salamander gaat dan weer een verborgen nachtelijk leven op het land leiden. 

 
 
 
 
 
 
 

Mannetje van de Kleine watersalamander  
 

 
 
 
 
 
 

Vrouwtje van de Kleine watersalamander 
 



Alle watersalamanders vervellen op  regelmatige tijden. Met behulp 
van hun poten trekken zij de oude huid van hun kaken en stropen 
vervolgens met poten en bek de hele huid af. Vaak wordt de oude  
huid opgegeten.   
Ook bezitten zij het vermogen om beschadigde lichaamsdelen te ver-
vangen. Als een belager zijn staart of een poot grijpt, stoot hij dat 
lichaamsdeel af. Later groeit het vanzelf weer aan. 

 Hagedissen behoren tot de klasse van de reptielen.  
Het zijn slanke dieren met een lengte van twaalf tot zestien 
centimeter. De rug is bruin/grijs, de zijden donkerder en de 
onderkant van het mannetje is geel tot oranje. 
De hagedis leeft op en in de grond, onder stenen of tussen 
boomschors. In die schuilplaats houdt hij ook zijn winterslaap. 
Hij geeft de voorkeur aan een vochtige leefomgeving. Om aan 

een vijand te ontsnappen gaat hij zelfs het water in. Hij is een uitste-
kend zwemmer. 
 De eieren (vijf tot tien) worden in het zand of tussen stenen gelegd, 
waar ze door de warmte van de zon worden uitgebroed. 
Bij de Levendbarende hagedis gaat het een beetje anders. Bij die 
dieren blijven de eieren in het lichaam van de moeder en worden daar 
uitgebroed. Op het moment dat de eieren gelegd gaan worden komen 
de jongen eruit. Dit verschijnsel wordt eierlevendbarend genoemd. 
Het lijkt of de hagedisjes kant en klaar uit de moeder komen, maar 

toch kwamen ze eerst uit een ei.   
Naast insecten en spinnen eet de hagedis ook wormen. De nietige jongen voeden zich met 
bladluizen. 
 De Hazelworm  ziet eruit als een slang. Het is wel een 
reptiel maar geen  slang.  Het is een pootloze  hagedis.  Kop, 
romp en staart gaan onzichtbaar in elkaar over. In het karakteris-
tieke kopje zit een paar glanzende ogen met beweegbare oogle-
den, die gesloten kunnen worden.  Slangen hebben geen be-
weegbare oogleden. 
De staart kan worden afgestoten en groeit later weer aan, maar 
niet volledig. Jonge Hazelwormen zijn zilvergrijs of bronskleurig 
en hebben één of twee donkere lengtestrepen over de rug. 
Naarmate ze ouder worden verbleekt de streep. Hun lengte is maximaal vijftig centimeter en 
dertig centimeter daarvan is staart. Hun voedsel bestaat uit naaktslakken, wormen en insecten-
larven. 
Het is jammer dat deze nuttige en volstrekt ongevaarlijke dieren vaak worden aangezien voor 
gifslangen en dan worden gedood. 

OOK HAZELWORMEN BEHOREN TOT DE BESCHERMDE DIEREN. 
 De paartijd is in het voorjaar, kort na de beëindiging van de winterslaap. Tussen juli en 
september worden de tien centimeter grote jongen geboren. Ook Hazelwormen zijn eierlevend-
barend en de jongen zijn meteen zelfstandig. 
 Hazelwormen leven zeer lang en kunnen in gevangenschap wel vierenvijftig jaar wor-
den. 

O. Slot. 
 
 
 
OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS OMTRENT HET 
VOORKOMEN IN ONZE REGIO VAN DE ACHT SOORTEN DAGACTIEVE NACHTVLIN-
DERS IN 1998. 
 
 
 Bij dit door de KNNV en De Vlinderstichting in 1997 gestarte project ging het om het noteren 
van de volgende soorten: Nachtpauwoog, Grote Beervlinder, Groot avondrood, Harlekijn, St. Ja-
cobsvlinder, St. Jansvlinder, Muntvlindertje en Gammauil. 

 

 

 
Kop van een hagedis 

 
Hazelworm 



 Een absolute topper in het aantal waarnemingen dat ons bereikte was die betreffende het Groot 
Avondrood, of wel de Olifantsvlinder. Op één waarneming na, die een volwassen vlinder vermeldde, 
betrof het telkens die van één of meer rupsen. Een artikeltje in het Gelders Dagblad en de Zwolse Courant 
(“Tussen Heuvels en Rivier”) leverde een stroom van waarnemingen van deze “enge” rupsen op. 

Met de waarnemingen door vierentwintig mensen, vooral van buiten de KNNV, konden maar 
liefst vijfentachtig à negentig exemplaren genoteerd worden. Ze kwamen uit Vaassen, Epe, Emst, Heerde, 
Wapenveld, Hattem, Hattemerbroek, Oldebroek, ‘t Harde, Elburg, Wezep en Lunteren. 

Een aantal van dertig à veertig Olifantsrupsen op een druif in Hattem is natuurlijk fantastisch! De 
druif als waardplant voor de Olifantsrups was mij niet bekend. Maar ook in Lunteren kwam dit voor. Daar 
vraten ze van de Wilde wingerd, uiteraard ook een druivensoort. 

In drie gevallen was een Wilgenroosje de waardplant, een soort waarop deze rups van nature bui-
ten de tuinen voorkomt. Maar de meeste Olifantsrupsen zaten op Fuchsia (familie van het Wilgenroosje). 
Dat is mijns inziens ook de oorzaak van de vele waarnemingen. Daarbij komt nog de terrasplantenmode 
die veel Fuchsia’s met zich meebrengt. Is het Avondrood daardoor algemener geworden? Dát is hieruit 
niet te concluderen. 

Het Muntvlindertje is voor verscheidene mensen een ontdekking geweest. Verscheidenen had-
den dit mooie kleine vlindertje wel eens in hun kruidentuintje zien vliegen, maar ze vermoedden nooit dat 
zo’n nietig wezentje aanleiding zou zijn voor een onderzoekje. 

Hoewel ik er dan ook niets van verwachtte kwamen er toch nog tien mensen zijn aanwezigheid in 
hun tuin melden. Met mijn eigen waarnemingen erbij kwam ik op een geschat aantal van zo’n vijftig 
exemplaren. Daarbij zijn er natuurlijk veel aan de aandacht ontsnapt. 

De Nachtpauwoog is een vlinder die gebonden is aan heidegebieden. Wie alleen in zijn tuintje 
zoekt zal hem niet gauw tegengekomen zijn. Toch zijn de forse groene rupsen in de tweede helft van juli, 
als de Struikheide gaat bloeien, wel te vinden. Ze eten in die periode Struikheide en verpoppen zich tus-
sen de heidestruikjes.  

Er werd één rups gevonden op de Tongerensche heide en een volwassen vlinder () in het Wis-
selsche Veen. 
 De St. Jacobsvlinder. Ook weer zo’n soort waarvan de rupsen beter te vinden zijn dan de vlin-
dertjes. Alleen al door te letten op de kaalgevreten stengels van het Jacobskruiskruid zijn de “zebrarups-
jes” te ontdekken. De omgeving van de weg Epe-‘t Harde is altijd goed voor het vinden ervan. Er waren 
daar ook in 1998 zeker vele honderden te zien. Langs de Zuidweg en de bermen van de Elspeterheide en 
in de Natuurtuin te Nunspeet waren ze massaal aanwezig. Totale aantallen van de rupsjes zijn moeilijk te 
geven. Jammer dat zo weinig mensen even stilstaan of van de fiets stappen om te noteren. 
 De Harlekijnvlinder of Bonte bessenvlinder, die nogal eens in tuinen voorkomt, is slechts met 
twee exemplaren gemeld, namelijk uit Wapenveld en Vaassen. Zijn we te verwoed bezig de mooie rupsen 
van onze dierbare bessenstruiken te weren? 
 De Grote beervlinder is in onze regio, zeker in de bos en heidegebieden, weinig algemeen. Er 
kwam één waarneming en wel van een volwassen vlinder op een muur in Wapenveld. Soms werd de rups 
van de Veelvraat ervoor aangezien. 
 Dat de Gammauil pas later in het seizoen wat algemener werd zal wel de oorzaak zijn dat dit 
toch al wat onopvallende trekvlindertje zo weinig werd gemeld. Alleen op de formulieren van onze trou-
we vlinderwaarnemers kwam hij voor. Er waren er duidelijk veel minder dan in 1997. 
 De St. Jansvlinder. Van deze soort van het project kwam geen enkele waarnemingen binnen.  
De Sint Jansvlinder komt naar mijn weten ook niet in onze regio voor. In de duinen is hij heel algemeen. 

Els Koopmans-Grommé. 

Optische isometrie 
In een stukje over kamfer (september/oktober 1997 in dit blad) kwam het begrip “optisch actief” ter spra-
ke  en ik beloofde daarop terug te komen. 
Het is een verschijnsel waarmee we in de natuur en in natuurlijk producten veel te maken hebben. U hoeft 
maar op de verpakking van zure melkproducten als yoghurt of biogarde te kijken om te zien dat daar de 
aanwezigheid van rechtsdraaiend  melkzuur vermeld wordt. Over de betekenis hiervan gaat het deze keer. 
De meeste mensen zijn rechtshandig en ervaren dit als doodgewoon. Het valt op als iemand met de lin-
kerhand iets opschrijft en U vindt dat vermoedelijk een “onhandig” gezicht. Het Nederlandse taalgebruik 
kent daarvoor de uitdrukking “links” in de zin van onhandig, of verkeerd. Daar ikzelf linkshandig ben en 
helaas moet ervaren dat veel gebruiksvoorwerpen op rechtshandigheid gericht zijn, nam ik al vroeg waar 



dat rechtshandig uitgevoerde handelingen en bewegingen - zoals haarknippen bij de kapper - via de spie-
gel bekeken voor mij zeer vertrouwd overkwamen door het ontstane linkshandige spiegelbeeld. Voor alle 
mensen geldt dat de linkerhand het spiegelbeeld is van de rechter, zodat het aantrekken van een rechter-
handschoen aan de linkerhand een aardig lastig karweitje wordt. Dit links/rechtsverschijnsel komt bij 
bepaalde stoffen in de natuur ook voor, en het was Louis Pasteur (1822-1895) die dit verschijnsel ontdek-
te bij natuurlijk melkzuur - het zogenaamde vleesmelkzuur - dat zich na inspanning van onze spieren 
daarin ophoopt en tijdelijk een gevoel van moeheid veroorzaakt. Na het afvoeren ervan door het bloed is 
dit gevoel ook weer verdwenen. 
 Volgens de golftheorie van het licht moet men zich een lichtstraal voorstellen als een zich voort-
plantende trilling. Deze trilling is transversaal, dat wil zeggen de trillingen hebben plaats in richtingen 
loodrecht op de lichtstraal. Bij een gegeven lichtstraal passen oneindig veel trillingsrichtingen, omdat in 
een punt van een gegeven lijn in de ruimte  oneindig veel loodlijnen getrokken kunnen worden. Bij ge-
woon licht moeten we ons voorstellen dat al die verschillende trillingsrichtingen in gelijke mate aanwezig 
zijn. Maar het is mogelijk een lichtstraal te verkrijgen waarbij slechts één zo’n trillingsrichting optreedt. 
De trillingen van zo’n lichtstraal liggen in alle punten van die straal in éénzelfde vlak. Zulk licht noemt 
men gepolariseerd en is met het blote oog niet te onderscheiden van gewoon licht. 
 Nu blijkt het vleesmelkzuur van Pasteur het vlak van dergelijk gepolariseerd licht naar rechts te 
kunnen draaien. Daarom wordt deze stof “rechtsdraaiend” melkzuur genoemd, ook wel aangeduid als r- 
of d-melkzuur (r= rechts; d= dexter, de Latijnse naam voor rechts). Naast deze d-vorm blijkt er ook een 
linksdraaiende vorm te bestaan, die het vlak van gepolariseerd licht evenveel naar links draait (l- of s-
vorm).  L staat natuurlijk voor links en s is de afkorting voor sinistro, een Latijnse uitdrukking voor links. 
Het was van Pasteur (1859) een subliem idee te veronderstellen dat deze zogenaamde “optische activiteit” 
veroorzaakt zou kunnen worden door de asymmetrische bouw van de moleculen, waardoor er twee types 
ontstaan die elkaars spiegelbeeld zijn. De Nederlander Van ‘t Hoff en de Fransman Le Bel waren in 1874 
de eersten die aan organische koolstofverbindingen een ruimtelijke structuur toekenden. Als voorbeeld 
namen zij methaan (CH4) waarvan het koolstofatoom in het centrum van een regelmatig viervlak of te-
traëeder (een soort driekantige piramide, waarvan het grondvlak en de drie opstaande kanten allen even 
grote gelijkzijdige driehoeken zijn) met op de vier hoekpunten de waterstofatomen. Dit idee bleek grote 
gevolgen voor de organische chemie te hebben. Men spreekt van een asymmetrisch koolstofatoom als 
daaraan vier verschillende atomen of groepen zijn gebonden. Probeert U dat zelf maar eens met een kar-
tonnen model: er ontstaan altijd twee vormen die elkaars spiegelbeeld zijn. Dergelijke verbindingen zijn 
in staat het vlak van gepolariseerd licht naar links òf naar rechts te draaien. Men noemt ze optisch actief. 

Opvallend is verder nog dat dergelijke verbindingen in scheikundig opzicht geheel identiek zijn. 
Biologisch werkzame stoffen, zoals geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen, kunnen in hun werking op 
een levend organisme danig verschillen door de eveneens ruimtelijke bouw van de zogenaamde recepto-
ren: de plaatsen waar zij als een soort maanlander moeten “klikken” aan het ruimte-moederschip. Zijn 
twee van de drie poten verwisseld van plaats, dan kan de koppeling niet plaats vinden en blijft de biolo-
gische werking uit. Of met een ander beeld: als de sleutel niet past op het slot, krijg je de deur niet open. 

Wordt een organische stof in het laboratorium gesynthetiseerd dan krijgt men altijd links- èn 
rechtsdraaiende moleculen (zogenaamde optische isomeren). Een dergelijk mengsel heet een “racemisch” 
mengsel. Van beide vormen wordt evenveel verkregen zodat het effect op gepolariseerd licht nul is door 
het onderling opheffen van de links- en rechtsdraaiing. 
 Worden in de natuur (in planten bijvoorbeeld) verbindingen gemaakt met asymmetrische kool-
stofatomen door enzymen die door hun eigen ruimtelijke bouw een voorkeur hebben voor de aanmaak 
van maar één zo’n optische isomeer, dan is het resultaat dat alleen de rechts- òf alleen de linksdraaiende 
vorm wordt verkregen. Dat is dan de verklaring dat in sommige planten slechts d-  òf l-vormen van be-
paalde inhoudsstoffen voorkomen. Voorbeelden zijn Atropa belladonna  met l-hyoscyamine en l-
scopolamine en Mentha piperita met l-menthol. 
 Wanneer nu een synthetisch bereid geneesmiddel als racemaaAt (dat is een mengsel van 50% d- 
en 50% l-vorm) aan het lichaam wordt toegediend, dan is meestal maar één van beide vormen werkzaam 
en wordt het lichaam dus belast met de andere helft die òf niet werkzaam is, òf een andere werking heeft. 
Een voorbeeld hiervan is het middel Softenon, dat als  slaapmiddel op de markt kwam. Het bestond voor 
de helft uit de rechtsdraaiende vorm met de gewenste slaapverwekkende werking, maar de andere helft, 
de linksdraaiende vorm, bleek zeer teratogeen te zijn, dat wil zeggen dat het sterke misvormingen veroor-
zaakte.  U kent het verhaal en waarschijnlijk ook wel afbeeldingen van de door dit middel misvormd ge-
boren baby’s. Een minder gevaarlijke voorbeeld is asparagine, waarvan de linkse vorm bitter- en de 
rechtse enantiomeer zoet smaakt. 
Sinds het Softenon-drama is de vraag toegenomen naar selectievere, optisch zuivere geneesmiddelen. 



 Voor de fytotherapie is het nu een gunstig geluid te horen dat de natuur zich op uitgebreide schaal 
bedient van enzymen als synthetiserende “gangmakers” met een voorliefde voor de bereiding van een l- 
òf een r-draaiende verbinding.  
De conclusie van dit verhaal mag dan zijn, dat met natuurlijke geneesmiddelen de kans om stereo-
specifieke stoffen toe te dienen aan het organisme zeer groot te schatten is. 
 Wanneer U dus van nu af Uw biogarde met rechtsdraaiend melkzuur oplepelt, dan hoop ik dat ik 
U duidelijk heb kunnen maken dat het niet een kwestie was van links of rechtsom roeren, maar dat hier 
een stereo-specifiek werkend micro-organisme bezig is geweest. 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 
 

 

 

 

 
 
NOTA BENE!! Wij kunnen niemand verplichten zich van te voren op te geven voor een excursie, en boven-

dien blijkt uit de praktijk dat men zich daar lang niet altijd aan houdt, ook als wij vooropga-
ve als eis in onze annonces opnemen.                                                                             

                                                    VAN NU AF AAN STELLEN WIJ, DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT,  
                                                                 TENMMINSTE 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 voldoende deelname 
een excursie annuleren. Mensen die zich wèl hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht 
van. 

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

  Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
    Marianne Faber   0578 - 627167, of 
    Lous Heine   0578 - 576628, of 
    Micky Haselhoff-Marsman  0578 - 621410, 
                                                of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

 
zaterdag BOMEN EN STRUIKEN HERKENNEN o.l.v. Gerard Plat 
10 april Juist in deze tijd van het jaar staan de bomen nog niet volop in blad en dan is een boom te 

herkennen aan het silhouet.Ook de bast en de knoppen helpen om de boom of struik op 
naam te brengen. 

 Maar Gerard zal niet alleen stilstaan bij bomen en struiken,maar hij zal wijzen op alles 
wat er in de natuur op die dag te beleven zal zijn. 

 Gerard staat om 10.00 uur op ons te wachten bij station Hulshorst. 
  Verzamelen Vaassen: 09.00 uur hoek Dorpstraat/Julianalaan. 
  Epe: 09.15 uur VVV-kantoor, Pastoor Somstraat. 

Ook bij deze excursie zijn belangstellende niet-leden welkom. 
Van tevoren opgeven bij Marianne Faber 0578-627167 

Op 16 april wordt het radioprogramma “Vroege Vogels” in de Berghoeve aan de Boerweg in Wissel 
opgenomen. Wie de opname had willen bijwonen is nu waarschijnlijk te laat voor opgave, maar 
aansluitend worden er ook ook excursies gehouden, één om 11.00 uur en één op 13.00 uur.  
Verzamelen bij de Berghoeve. 
 
donderdag DIALEZING: WILD IN KENIA van Jan van Duinen 

Programma 



22 april Degenen die op de ledenvergadering genoten hebben van de prachtige beelden van Afrika 
zullen deze lezing ook niet willen missen. 

 Begin van de avond waarschijnlijk iets over acht, omdat de spreker in verband met zijn 
spreekuur nooit precies kan zeggen wanneer hij er is. Mochten we iets later starten, dan 
kunt U de avond wellicht beginnen met een kopje koffie. 
  Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

zaterdag EXCURSIE NAAR SAMEROTT (Duitsland) 
24 april Dit is een door de Plantenwerkgroep georganiseerde excursie, waar de Insectenwerkgroep 

zich bij aangesloten heeft. Maar ook andere belangstellenden - leden en niet leden - zijn 
van harte welkom. Nadere gegevens staan onder de rubriek  Werkgroepen op pag. 8. 
Denkt U er wel aan dat U zich tevoren opgeeft bij Mariet van Gelder? 

zaterdag VROEGE VOGELS BEKIJKEN EN BELUISTEREN met Wim van Waveren Hogervorst. 
1 mei Voorjaar - vroege vogels - Kievitsveld - Wim van Waveren: deze zaken kunnen ondertus-

sen  tot een onlosmakelijk geheel gerekend worden. 
  Verzamelen in Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om  06.00 uur. 
  In Vaassen op de hoek van de Dorpsstraat en de Juliannalaan, om  06.15. 

 
 
vrijdag  EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR HET WISSELSCHE VEEN:  
7 mei  Zie bij Werkgroepen. 

zaterdag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR HET KLOOSTERBOS. 
15 mei  Zie bij Werkgroepen. 

Er staat een driedaagse vogelreis naar Elbe op stapel, die waarschijnlijk achterin mei zal plaats-
vinden en georganiseerd wordt door Adrie Hottinga. Details, zoals de kosten en exacte vertrekda-
tum, zijn op dit moment nog niet bij de redactie bekend. Het is een algemene excursie, dat wil 
zeggen men hoeft geen lid van VOZOVAR te zijn om aan deze reis deel te nemen.  
Houdt er wel rekening mee dat de belangstelling groot is, en het aantal deelnemers uiteraard wel 
enigszins gelimiteerd. Niet te lang aarzelen dus. U kunt informeren bij Adrie: tel.  0578 - 621459. 

 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE - DE GRAUWE KIEKENDIEF 
22 mei Uit nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen in ons land met betrekking tot deze 

vogel is het idee ontstaan een bezoek te brengen aan Oost-Groningen. Daar is als gevolg 
van braaklegging van akkers de muizenstand enorm toegenomen en een onverwacht grote 
toename van de “grauwe kieken” was het gevolg. 
Aantallen broedparen: 1990 - twee,  1991 - zeven, 1992 - eenentwintig, 1993 - zevenen-
twintig, 1994 - vijfentwintig, 1995 - twintig, 1996 - twintig. 
De vogels overwinteren ten zuiden van de Sahara en komen vanaf eind april weer terug. 
Deze excursiedatum valt samen met de eerste eileg en we zullen mannetjes en vrouwtjes 
zien vliegen. De soort is opmerkelijk kleiner dan de Bruine Kiekendief en na enige oefe-
ning goed te determineren. 
Behalve van de grauwe kiek gaan we ook van andere vogelsoorten genieten. En ook van 
het landschap in de polders in het Oldeambt en van een blik over de Dollard. 
 Verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats Glimmermade.  
 Deze ligt aan de A27 van Assen naar Groningen, na afslag nummer 37.  

Daar maken we kennis en er worden routekaarten uitgedeeld. Het is zaak elkaar 
in  
het verkeer niet kwijt te raken. 

zondag  EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR HET KIEVITSVELD. 
30 mei  Zie onder Werkgroepen. 

woensdag  EXCURSIE VAN DE PLANTENWERKGROEP o.l.v. Henk Menke. 
2 juni  Doel van deze excursie is het Vossenbroek in Epe en deze locatie is zo interessant dat dit 

gebeuren met nadruk is aangeprezen als een “excursie voor iedereen”. Aanmelden bij 
Mariet van Gelder.  



Kijk voor verdere bijzonderheden onder Werkgroepen op pag. 8. 

donderdag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR DE TONGERENSCHE HEIDE. 
1 juli  Zie onder Werkgroepen. 

donderdag WANDELING DOOR DE HAERE. 
8 juli  De Haere is een ruig stuk Veluwe, waar fraai levend stuifzand voorkomt. Er zijn dennen-

bossen, heidevelden en er is wat bouwland. Het terrein is bezit van Het Geldersch Land-
schap. Op de zandverstuiving groeien pionierplanten als Buntgras, Heidespurrie en mos-
sen. Meer naar het zuiden zijn overgangen naar Struik-en Kraaiheide en we vinden er de 
schilderachtige Jeneverbessen.            
De Boompieper, Boomleeuwerik, tapuit en Geelgors zijn er te zien en te horen. Als het 
weer het toelaat zullen we graafbijtjes aan het werk kunnen zien en er zijn natuurlijk ook 
andere insecten. Opslag van allerlei leuke plantjes is te vinden langs de paden, kortom 
een gebied met voor elk wat wils! 
Wie de excursie zal leiden is op dit moment nog niet bekend. 

   Verzamelen in  Epe om 9.30 uur bij V.V.V.Pastoor Somstraat. 

  WAT ANDEREN DOEN  
Omdat er in de zomermaanden niet veel algemene excursies zijn, kunnen belangstellen-
den eens een keer meegaan met een inventarisatie van de Plantenwerkgroep of met een 
van de andere werkgroepen. (Zie elders in dit blad). 
De V.V.V. houdt iedere dinsdag vanaf 13 juli een wandeling, die wordt geleid door 
iemand van de KNNV. (Kosten f 2,-) 
Vanaf de eerste woensdag in juni zijn er wildspeurtochten. (Kosten f 9,75.) 

 
zaterdag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR DE STAKENBERGSE HEIDE. 
24 juli Zie bij Werkgroepen. 
zondag   EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR HET LEUSVELD. 
1 augustus Zie bij Werkgroepen. 
maandag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR DE RENDERKLIPPEN. 
9 augustus Zie bij Werkgroepen. 
zaterdag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP: KIEVITSVELD II. 
14 augustus Zie bij Werkgroepen. 
donderdag  EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR PETREA OF ZWOLSE BOS. 
19 augustus Zie bij Werkgroepen. 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR NATUURONTWIKKELINGSGEBIED IN EWIJK. 
11 september Opnieuw een excursie op initiatief van de Plantenwerkgroep voor iedereen naar een ge-

bied aan de Waal.  
 U kunt er meer over lezen in de rubriek Werkgroepen  op pag. 8. 

 

 

donderdag  DIALEZING OVER ISRAEL door de Heer Herman Hazelhorst.  
23 september  Deze lezing zal gaan over dieren, planten en landschappen van Israël. 
   Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd: 20.00 tot ca 22.00 uur 

donderdag  PRESENTATIE OVER HET PROJECT KLOOSTERBOS 
28  oktober  Op deze avond zullen onze werkgroepen die zich, zoals bekend, bezig hebben gehouden 

met het inventariseren van het Kloosterbos in Wapenveld, het een en ander uit de doeken 
doen over hun bevindingen met alles wat er in 1998 groeide, bloeide en al of niet floreer-
de. 

DE ANDERE NAJAARSEXCURSIES ZIJN NU NOG NIET BEKEND. DE LEZINGEN WEL. 
U KUNT ZE VAST NOTEREN IN UW AGENDA. 



   Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd: 20.00 tot ca 22.00 uur      

donderdag- “DE KUNST VAN HET OVERLEVEN” - presentatie door de Heer Ossebaard.    
  MIDDAG  De Heer Ossebaard  zal hierbij uiteenzetten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de insec-
ten 25 november  wel  en de dinosauriers het  niet  gered hebben. 
   Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd:  14.30 tot 16.30.uur. 
 
donderdag  DOOR LEDEN VOOR LEDEN  EN ANDERE BELANGSTELLENDEN. 
9 december. Het jaarlijks terugkerend evenement. Neemt U eens een introducé mee!  
   Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd: 20.00 tot ca 22.00 uur 
 

 ELS KOOPMANS WIL GRAAG WETEN OF ER BELANGSTELLING BESTAAT VOOR EEN EXCURSIE  
PER AUTO MET DE FIETS ACHTEROP. 

GRAAG REACTIE! 

Roofvogels 
 
 Het Nederlandse landschap is door een Noordoost-Zuidwest lopende lijn in tweeën  te delen. Ten 
westen liggen de zeeklei- en laagveengebieden (nat) en ten oosten van de lijn overwegen zandgronden 
(droog) 
 De aanplant van bomen in de eerste helft van de 20ste eeuw werd fors gestimuleerd. Met het ou-
der en gevarieerder worden van het bos werd het in toenemende mate aantrekkelijk voor boombroedende 
roofvogels.  
 In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Oost brabant en Limburg zijn de meeste bossen en daar ko-
men ook de meeste roofvogels voor. Bossen en moerassen zijn de belangrijkste broedgebieden van roof-
vogels in Nederland. 
 Nederland  heeft een zeeklimaat, koele zomers en zachte winters. De variatie in weersomstandig-
heden kan van invloed zijn op de broedresultaten van roofvogels. 
 Tijdens zonnige weersomstandigheden brengen roofvogels vaak een deel van de dag zwevend en 
schroevend boven het territorium door. De strenge winters hier, alsook in Noord-West Europa hebben 
ingrijpende gevolgen voor de omvang van de Nederlandse broedvogelpopulatie. 
 Concurrentie tussen soorten om nestplaatsen wordt grotendeels vermeden door in bossen van 
verschillende type bomen te broeden. Sperwers nestelen in dichte bosjes en de Douglasspar is favoriet. 
Wespendieven bewonen andere opstanden (met elk een voorkeur voor andere boomsoorten). Boomvalken 
broeden in open bossen en bosranden.Torenvalken mijden aaneengesloten bos.  
Structuurrijke bossen met veel variatie in leeftijd en boomsoorten bieden de beste mogelijkheden voor 
een gevarieerde roofvogelbevolking.  

De vrouwtjes van Sperwer en Havik zijn aanzienlijk groter dan de mannetjes. Deze sexuele di-
morfie zou kunnen leiden tot sexe-afhankelijke sterfte (grotere vogels leven immers langer dan kleine 
vogels). 
Bij Haviken starten vrouwtjes eerder met broeden en ze leven langer dan mannetjes. Het overschot aan 
mannetjes zou hier een aanpassing op kunnen zijn. Het percentage mannetjes neemt toe naarmate later in 
het seizoen met de eileg begonnen wordt.  
De timing van de eileg is voor iedere roofvogelsoort verschillend. Elk soort probeert zijn broedseizoen 
zodanig af te stemmen dat het prooiaanbod maximaal is in de nestjongenfase of tijdens het uit-
vliegen. Het voedselaanbod in winter- en  voorjaar, deels onder invloed van de weersomstandig-
heden in de winter speelt een grote rol bij het begin van de eileg.  
Bij Wespendief en Boomvalk, overwinterend in Afrika, spelen de West-Europese weersomstan-
digheden in de winter geen rol. Vroege paren produceren grotere legsels en meer jongen. Vroeg 
uitgevlogen jongen profiteren van een langere periode met een groot prooiaanbod, een fase waar-
in de jachtcapaciteiten kunnen worden ontwikkeld. 
Legsel - en broedselgrootte van roofvogels benaderen zelden het maximumhaalbare. Door min-
der dan het maximum te produceren wordt de reproductie capaciteit geoptimaliseerd. Een grotere 



inspanning (meer eieren en jongen) zou namelijk ten koste gaan van de overlevingskansen van 
de ouders. 
 

De prooikeus van roofvogels onderling is nogal verschillend. De roofvogels tonen ver-
schillen in klauwgrootte. Havik, Sperwer en Boomvalk zijn vogelvangers, waarbij Havik veel 
grotere prooien pakken dan Sperwer en Boomvalk. Sperwers jagen in besloten gebieden. Boom-
valken jagen in open gebieden. Buizerds vangen overwegend zoogdieren en jonge vogels. De 
Havik predateert Sperwers.  

Sperwers komen tegenwoordig steeds vaker in bebouwde omgeving. In Amsterdam 
broedt een Sperwer in een boom langs de gracht. Er is veel voedsel te vinden voor kleine vogels 
in de tuinen van mensen en aangezien dit de prooidieren met name voor Sperwers zijn, komen ze 
hier op af.  

In de herfst en winter zie je hier langs de wegen veel meer roofvogels dan in de zomerpe-
riode. Dit is de populatie standvogels plus trekvogels uit Scandinavië. 

Cintia Wedemeijer. 
Literatuur:  Bijlsma, Rob.G. 

Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels. 



Roofvogels in Nederland 
Soorten  

roofvogels 
Gebied Biotoop Trek Eileg 

Havik Meest voorko-
mend in Drenthe, 
Overijssel, Gelder-
land, Brabant en 
Limburg verder in 
alle bossen in Ne-
derland. 

Agrarische gebie-
den met bossen. 

Geen trek maar 
dispersie. 

Maart - april. 

Buizerd  Grootste dichtheid 
in de beboste ge-
bieden van Oost-
Nederland. 

Jacht vindt plaats 
van gesloten bos 
tot kaal akkerland, 
van moeras tot 
droge heidevelden. 

Standvogel + door-
trekkers vanuit 
Denemarken en 
Duitsland. 

Eerste twee weken 
van april. 

Sperwer Sperwers komen 
steeds in bosge-
bieden voor, in het 
bijzonder naald-
bossen . 

De hoogste dicht-
heid wordt bereikt 
in landschappen 
met een afwisse-
ling van bosjes en 
cultuurland. 

Dispersie + trek 
van jonge vogels 
in oktober. 

Derde week van 
april tot en met 
eerste week van 
mei. 

Torenvalk Overal in Neder-
land, behalve waar 
nestkasten ontbre-
ken in boomarme 
cultuurlandschap-
pen. 

Agrarisch cultuur-
landschap is be-
langrijk voor zijn 
prooidieren. 

Dispersie juli -
augustus. De trek 
van jonge toren-
valken in oktober. 
Vogels ouder dan 
één  jaar zijn 
standvogels. 

Half april tot half 
mei. 

Boomvalk Alle provincies. 
De hoogste dicht-
heden op de Ve-
luwe en Noord-
Brabant. 

Zandgronden + 
duinen. Kleine 
bosjes in open 
cultuurland. 

Zuidelijke helft 
van Afrika. 

Laatste week van 
mei, eerste twee 
weken van juni. 

Grauwe Kieken-
dief 

Noordoost Gro-
ningen, Friesland 
en Flevoland. 

Akkerland (rogge 
en luzerne) moe-
rassen. 

Overwinterings-
gebieden in Afri-
ka. 

Half mei. 

Blauwe Kieken-
dief 

Waddeneilanden. 
Flevoland. 

Moerassige gebie-
den, voorkeur voor 
oudere, half ver-
boste verlandingen 
(ruigte terreinen). 

Standvogel of 
deeltrekker, Bel-
gië, N.W. Frank-
rijk, Engeland. 

Laatste week van 
april. Eerste week 
van mei. 

Slechtvalk In de 20ste eeuw 
zeventeien broed-
pogingen gedaan; 
geen echte broed-
vogel hier. 

Open terrein, cul-
tuurland. 

Overwinteraar in 
Nederland. Broed-
vogel in Noord 
Europa en Rus-
land. 

 

Wespendief Drenthe, Veluwe, 
Oost Brabant en 
Limburg. 

Grotere bossen 
Douglas en spar. 

Overwinteren in 
Centraal Afrika, 
begin mei komen 
ze hier, In augus-
tus gaan ze op 
trek. 

Hoe zonniger hoe 
eerder met eileg 
wordt begonnen. 
Half mei tot half 
juni. 
 

Bruine Kiekendief  Waddeneilanden, 
moerasrietlanden 
in het oosten van 
het land. 

Riet en Lisdodde 
op natte plekken 

In september-
oktober trek naar 
Frankrijk , Spanje 
en West-Afrika. 

Twee laatste we-
ken van april en 
eerste week van 
mei. 

 



De  oogverblindende rups 
Het is mei 1997. De aardewerk potten kunnen weer naar buiten. Ze staan als het ware te wachten tot ze 
weer gevuld worden met van die prachtige fuchsia's  en witte geraniums. 
Zorgvuldig worden de bloemen door mij uitgezocht niet wetende dat ik er een buitengewoon leuke ver-
rassing bij kreeg.  
De  fuchsia's krijgen een mooi plekje op het terras zodat ik ze iedere dag kan bewonderen. Na enige we-
ken valt me op dat de fuchsia's die links staan matig bloeien, maar ik sta er verder niet bij stil. Wel haal ik 
regelmatig de uitgebloeide knopjes eraf. Onbegrijpelijk dat me nooit iets opgevallen is.  

Conclusie:  het dier is dus oogverblindend 
Het is half augustus. Ineens komt er een grote naaktslak het trappetje af: Wat een raar beest !!! 

Identiteit:  Slurfje. 
 Groot oog. 
 Tien centimeter lang.   
 Sterk overgewicht. 
Gauw een kooitje gemaakt voor het dier. Een oud aquarium met glasgordijn erover en dat met wasknij-
pers vastgezet. Els Koopmans gebeld. Het advies luidt: “Buiten zetten op het openhaardhout onder het 
afdakje, zodat het niet nat kan regenen. Droge blaadjes erin en wat verse takjes fuchsia.” 

's Avonds ben ik gaan kijken. Het dier is actief en laat grote geribbelde keutels, de bladeren ritse-
len stevig. 's Ochtends eerst kijken naar het dier. Tot mijn teleurstelling is de hele kooi kapot. Dat wil 
zeggen het glasgordijn eraf en de wasknijpers liggen her en der. Ik heb de hele kooi nagekeken zelfs elk 
blaadje. 

Partir  c'est mourir un peu. Het dier is waarschijnlijk opgegeten, door de dictatoriale ekster. 
Dus wasknijpers alleen voor de was gebruiken maar niet voor een kooi met een lawaaimakend insect. 

Cintia Wedemeijer. 

 

Bekoring van het landleven . . . . 
Het was maandagavond. Voordat ik naar Zwolle ging deed ik nog even de deur van “de blauwe kamer” 
open om te controleren of de gordijnen dicht waren. Een groot gefladder gaf zoveel schrik dat ik de deur 
meteen weer dicht trok. “De Steenuil!” wist ik meteen. De vorige avond hadden we in de schoorsteen veel 
gescharrel gehoord.    
Ik moest absoluut weg om op tijd op mijn afspraak te komen. Bovendien, ik vond het wat eng. Met 
Spreeuwen vangen heb ik wel enige ervaring, maar wat doet een Steenuil in het nauw? 
Dus ik legde in de gang een opvallend stuk papier neer voor mijn Wim, die even naar de bibliotheek  was. 
“De Steenuil is nu in de blauwe kamer. Succes.” 
 Toen ik later op de avond weer thuiskwam en zeer benieuwd naar zijn ervaringen informeerde, 
hoorde ik dat twee Steenuilen rondjes door de kamer hadden gemaakt. Ze waren erg makkelijk te vangen, 
zei Wim. Na wat rondjes ging de eerste op een rietplant zitten, zakte naar beneden en was bereikbaar.  
Opmerking: verschil met Spreeuwen; die zijn helemaal overspannen, bonzend hartje en luidkeels ge-
scheld (zeggen wij), als ze losgelaten worden. Zo niet de Steenuil. Die bleef rustig op de hand zitten, liet 
zich van alle kanten bekijken en gaf geen kik bij de verlossende vlucht. 
De tweede Steenuil was iets moeilijker te pakken, hapte ook even naar Wims hand, maar bleef verder 
even rustig als zijn of haar maatje. 
 Dat ik een paar dagen later bij het oppakken van de theemuts een muis als een standbeeld op de 
deksel van de theepot vond, die ook nog een tijdje rustig bleef zitten, gaf die eerste februariweek een wel 
zeer landelijk tintje.  

Joke Vink. 
 
(Vlindercursus).WIJ KUNNEN U DEZE CURSUS ZEER AANBEVELEN! 

Gedurende drie avonden nemen de cursusleiders van de IVN U mee naar het rijk van de vlinders, om 
onder meer antwoord te geven op de vragen:  
• Vlinders - een verdwijnend beeld? 
• Waarom? En is het echt zo erg? 
• Hoeveel zijn er nog? 



• Wat kunnen we eraan doen? 
U zult kennismaken met de twintig meest voorkomende soorten in onze omgeving. 
De cursusavonden worden besloten met een excursie. 
Thema’s: Levenswijze, omgeving, bedreiging, beschrijving van vlindersoorten, voedselplanten, waard-
planten, vlindervriendelijk tuinieren.  
Er worden niet alleen dia’s getoond, maar er is ook levend materiaal. 
De kosten zijn ƒ 35,-  inclusief het lesmateriaal, het cursusboek “Dagvlinders” van Irma Wijnhoff en kof-
fie/thee. 
De cursus zal worden gegeven in het  
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, 
Aristotelesstraat 603, 7323 NM  Apeldoorn. 

  
 

 
 
 
 

BIJLAGE NATUURKLANKEN NR. 2 - 1999 
Eerste waarnemingen zomervogels 1999 in de regio Epe/Heerde 

 
 

Soort Datum Bijzonderheden 
   
Boerenzwaluw   
Bonte vliegenvanger   
Boompieper   
Boomvalk   
Bosrietzanger   
Braamsluiper   
Fitis   
Fluiter   
Gekraagde roodstaart   
Gele kwikstaart   
Gierzwaluw    
Grasmus   
Grauwe vliegenvanger    
Grote karekiet   
Huiszwaluw   
Kleine karekiet   
Koekoek   
Nachtegaal   
Oeverzwaluw   
Paapje   
Rietzanger   
Roodborsttapuit   
Snor    
Spotvogel   
Tapuit   
Tjiftjaf   



Tortelduif   
Tuinfluiter   
Visdief   
Wielewaal   
Zomertaling    
Zwarte roodstaart   
Zwarte stern   
Zwartkop   
        
 Inzenden ca. 1 juli 1999    Naam waarnemer/waarneemster: 

de Heer W. van Waveren Hogervorst,   
Zwartelandstraat 38, 
8162 HD  Epe. 

 
 

Een voorjaarskamp in 2000? 
 Tijdens gesprekken over het organiseren van het traditionele Herfstkamp kwam het idee naar 
voren nu eens niet in de herfst van dit jaar- maar in het voorjaar van 2000 zo’n meerdaags afdelingsge-
beuren te organiseren. Bloeiende bosflora, orchideetjes, lentegroen, zingende vogels in plaats van weg-
trekkende Buizerds - heerlijk gewoon! En dat alles in de zogenaamde  Tulpvakantie. 
 Dit denkbeeld kreeg verder gestalte in een bijeenkomst van Paula en Wim, Jan, Els en Dik, begin 
maart.  Ideeën en folders kwamen op tafel. Gaan we naar Zuid-België, nabij het dal van de Viroin, naar de 
Ardennen bij La Roche, naar de kalkheuvels rond Han of naar de Eiffel bij Marialaach?  Ideeën genoeg. 
Nu nog onderdag bespreken. Maar dat kan pas wanneer voldoende mensen zich opgeven om mee te gaan. 
Je moet dergelijke onderkomens zeer tijdig bespreken, zeker in die periode.  

De Tulpvakantie 2000 loopt van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 7 mei. 
Daarom: Reageer zo spoedig mogelijk op de volgende vragen: 
• Voel je in principe voor dit idee? 
• Zo ja, wil je je dan ook (uiteraard voorlopig) opgeven en met hoeveel personen? 
 Laat s.v.p. iets van je horen. 

 Paula en Wim Bijlsma, 
 Ballastputweg 9, 

 8162 EN  Epe. 
 Tel. 0578 -614482. 

 
WAARGENOMEN 

 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor verant-
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
A/BE=Albert en Bep Elich; AE=Anca Ebens; AHS=Agnès Herweijer-Smit; AJB=Mevrouw A.J. Bakhuis;  
BHi=Bertus Hilberink; FW=Frits Witkamp; HJ=Hilary Jellema; JO=Jeanne Oonk; JP= Jan Polman; LW.=Louk 
Witkamp; MF=Marianne Faber; MHM=Micky Haselhoff-Marsman ML=Mia Leurs; MRL=Marcel Langevoort; 
MS=Margriet Stelt; OS=Oeti Slot; WM=Wim Mekelenkamp; TL=Trudy Looman. 
En verder: de Heer J. van Dalen. 
 
 



 
 
Aalscholver 

maart Hele winter in en boven kanaal in Wapenveld.  Zitten vaak met 4 exx. in hoge populier. AE. 
Appelvink 
04/12 (1998) 1ex. op voerplank, tuin Epe. EKG.  
27/01 1 ex. park Beekstraat, Epe. EKG.  
08/03   Wilde naar voederhuisje, maar durfde niet zolang ze mij zag. Belvédèreweg, Epe. 
Boomklever 
jauari 2 exx. roepen tegen elkaar. Petrea, begin bos bij Molenweg, Wapenveld. AE. 
Boomkruiper 
24/02 Diverse exx. Landgoed  

Tongeren, Epe. A/BE. 
26/02 Na lange tijd weer in de 
 tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
Boomleeuwerik 
03/03 Gehoord op de hei bij de grafheuvels, Renderklippen, Epe. LW.  
Bosuil 
28/02 Cannenburgerbos, Vaassen. WM. 
Brandgans 
20/02 1 ex. tussen Rietganzen. Welsum. EKG.  
Brilduiker 
10/01 2  Grote Wetering, Veluwsedijk, Vaassen. WM. 
20/02 1 ex. plas Welsum. EKG.  
28/02 2 en 3  Cannenburgerbos,  Vaassen. WM. 
Buizerd 
winter Telkens in en boven weiland Lagestraat, Wapenveld. Soms 2 exx. AE. 
18/01 5 exx. foeragerend in een weiland, Brinkerweg, Emst.  MRL. 
Dodaars 
25/03  Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
Geelgors 
08/12 (1998) Verscheidene exx. Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
Goudvink 
27/12 (1998) Tuin Veenweg 2, Vaassen. JP. 
28/12 (1998)  Pikt zaadjes uit Jacobskruiskruid, tuin Epe. EKG.  
18/01 1  Gemeenteplantsoen naast huis, Vaassen. MRL.  
20/01 1 In tuin: Pelzerpark 7, Epe. MS. 
26/01  en  Tuin Epe. EKG.  
27/01 6 exx.  en  Vegetelarijpark, Epe. ML/EKG.  
28/01 3 exx. 2 en 1  tuin Pelzer- 

park, Epe. AHS. 
29/01 Paartje op Verbenazaad,  

Duisterestraat, Epe. JO. 
11/02 3. exx.  en  in de tuin.  

Pelzerpark, Epe. AHS. 
20/02 2  en 1 , Pelzerpark, Epe. 

AJB. 
20/03 In Prunus, Veenweg 2, Vaassen. JP. 
Grauwe gans 
20/02 4 exx. plas Welsum. EKG.  
Groene specht 
januari Gehoord tussen Jagtlustweg en Officiersweg, Epe. MF. 
10/02 1 ex. alarmerend op overvliegende Sperwer. Zandhegge, Wiesel. MRL.  
22/02 Roepend boven in top van Fijnspar. Zandhegge, Wiesel. 
24/02 Landgoed Tongeren, Epe. A/BE.  
17/03 Gehoord in het Norelbos, Epe. LW. 
Groenling 
20/02  Bij ons een zeldzaamheid. Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
feb/mrt Zang “halen” in de achtertuin. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Grote lijster 
06/01 Zingt voluit. Epe dorp. EKG. 
07/01 Eerste zang. In hoge populier,  

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
18/01 1 ex. zingend in boom.  

Vogels 



Emstergat, Emst. MRL.  
29/01 2 exx. foeragerend in wei  

achter huis, Vaassen. MRL.  
24/02 Landgoed Tongeren, Epe. A/BE.  
Grote bonte specht 
20/01   en  in tuin Pelzerpark 7, Epe. MS. 
Grote zaagbek 
10/02 Paartje in de Weetering. Wapenveld. AE. 
03/03 Paartje in kanaal, Wapenveld. AE. 
Grutto  
05/03 Roept bij de Weetering, Wapenveld. AE. 
14/03 ± 300 exx. buitendijks bij Marle. HJ. 
Havik 
14/02  over huis vliegend van NZ richting Poel. Vaassen. MRL. 
(Havik) 
22/02  ad.  overvliegend, Zandhegge, Wiesel. MR 
25/02 ad.  Poel, Vaassen. Vliegend in westelijke richting. MRL. 
04/03 Veel luid roepen, Polberg, Wapenveld. AE. 
08/03  Idem. 
Heggemus 
11/02 Zag in de tuin. Sneeuw! Lagestraat, Wapenveld. AE. 
13/02 2 exx. in de tuin. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
27/02 Zang. Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
20/02 Terug van weggeweest. Hoop dat er gebroed gaat worden. Norelholtweg, Epe. LW.  
Holenduif 
13/03 Gehoord in de tuin: Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Houtsnip 
18/01 Kroondomein, Niersen. JO. 
21/02 1 ex. opvliegend uit heide < 3 meter. Greveld, Gortel. MRL. 
IJsvogel 
17/01 1 ex. Kievitsveld, voormalige visvijvers ten noorden van Venz. Emst. MRL.  
Kauw 
15/01, Tussen 07.45 - 08.00 uur samen met Zwarte 17/01+ kraaien 500 à 600 exx. in een soort cirkel- 
19/01 vlucht boven Vaassen. JP. 
Keep 
19/02 1 ex. op voertafel, tuin Epe. EKG.  
22/02 ± 100 exx. in Lariks en Beuk,  

Zandhegge, Wiesel. MRL. 
22/03 2  in tuin Pelzerpark, Epe. AJB. 
Kerkuil 
14/01 1 ex. jagend boven akker Kortenbroekseweg, Vaassen. 21.15 uur. MRL. 
Kievit 
26/02 2 exx. Weetering, Wapenveld. AE. 
Klapekster 
30/01)    1 ex. wisselend, Gortelse  
01/02)  Berg en Greveld,  
21/02)    Gortel. MRL.  
Kolgans 
20/02 Zeker 200 exx. in grote vluchten. Welsum. EKG.  
Koperwiek 
20/01 1 ex. tuin Pelzerpark 7, Epe. MS. 
01/02 Tuin Pelzerpark, Epe. Agnès Herweijer-Smit. 
24/02 ± 30 exx. Overvliegend, Dorperveld. Epe. MF. 
Kramsvogel 
22/01 Groepje foeragerend in de wei.  

Duisterestraat, Epe. JO.        
30/01 Grote groepen (50 à 60 exx.)  

Wisselsche Veen, Epe. EKG. 
februari Grote groep, Luttenbroek en 

 in de wei Lagestraat, Wapenveld. AE. 
23/02 Zeer grote groep. Zeker honderden.  

Noordeinde, Oosterwolde. EKG.  
24/02 Honderden op het Landgoed Tongeren,  

Epe. A/BE.  



Kruisbek  
24/02  ± 10 exx. in de buurtuin. Pelzerpark, Epe. AHS.  
 
Kuifmees 
 18/01 Kroondomein, Niersen. JO. 
Kleine bonte specht 
03/03 Beukenlaan, Epe. Broedt daar elk jaar. LW.  
Merel 
04/01 Zit zachtjes te zingen in dichte struik. Tuin Epe. EKG.  
23/02 Voluit zingend in de schemering ‘s avonds. Centrum dorp, Epe. EKG.    
Raaf 
18/01 Kroondomein, Niersen. JO. 
27/03 Roepend boven het stukje Norelbos bij kruising Belvédèreweg/Beukenlaan, Epe. MHM. 
29/03 Vloog roepend over het huis. Norelholtweg, Epe. LW. 
Rietgans 
20/02 ± 30 exx. Welsum. EKG.  
Ringmus 
januari Invasie van 6 exx. op het voer. Verder hele winter 1 ex. tussen de Huismussen. Vooral op de vetbol en op 

de pinda’s. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
27/03  +  in de tuin. Pelzerpark 3, Epe, komen eten halen en nestelen bij de buren. AHS.   
Roodborst 
28/01 2 exx. samen op voerplank!.  

Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
28/02 Nu 2 exx. één voor en één  

achter op het voer. Lagestraat,  
Wapenveld. AE. 

Roodborsttapuit 
15/03 Renderklippen, Heerde. LW. 
28/03 2  zingend aan de Eperkant van de Renderklippen, en 
 1  ook zingend aan de Heerderkant. LW. 
29/03 1  zingt nu bij de grafheuvels op de Renderklippen, Epe. FW. 
Rosse grutto 
19/03 Zeker 200 exx. Marle. Zijn er elk jaar. AJB. 
Sijs 
05/01 Troepje in Els in de tuin. Epe. EKG.  
01/02 Idem op dezelfde plaats. EKG.  
28/01 4 exx. op de voedertafel. Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
11/02 4 exx. op vetbollen en pinda’s.  

Belvédèreweg, Epe. MHM. 
20/02 Komt zelden in onze tuin.  

Norelholtweg, Epe. LW.  
02/03 Paartje op de pinda’s. Lage- 

straat, Wapenveld. AE. 
12/03 De laatste tijd voortdurend  

een groepje van een stuk of  
acht op het voer. In de boomtoppen zitten er nog veel meer, te oordelen naar het drukke getwetter. Belvédè-
reweg, Epe. MHM.  

Slechtvalk 
31/01  en  op IJsselcentrale, Zwolle. MRL.  
Sperwer 
08/12  (1998) 1 ex. Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
01/02   Jagend in tuin Epe. EKG.  
14/02 Probeert tortel te slaan in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
 
(Sperwer) 
24/02  Zwevend boven weiland, Eierstreek, Vaassen. MRL.  
Staartmees 
 Verscheidene exx. op kokos- 

noot in de tuin. 2 Noordelijken.  
Pelzerpark, Epe. AHS. 

22/02 Groepje in struiken en bomen,  
Duisterestraat, Epe. JO. 

15/03 Met snaveltje maar zonder staart op voer eten halen. Vliegt goed; werkt met partner aan nest. Al twee we-
ken. Pelzerpark 3, Epe. AHS. 

Insecten 



Tjiftjaf 
17/03 De onze is weer thuis. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
13/03 Tuin Veenweg 2, Vaassen. JP. 
18/03 In de tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Veldleeuwerik 
15/03 Minstens 2 exx. Renderklippen, Heerde. LW. 
Vink 
03/02 Eerste duidelijke vinkenslag. Epe dorp. EKG.  
Wilde zwaan 
18/01+ 3 exx . ter hoogte van Welsum (trompetterend) 
19/01 langs de IJssel. JP 
Winterkoning 
28/02 Nu weer gezien achter in de tuin.  

Liet deze winter verstek gaan. 
 Lagestraat, Wapenveld. AE. 

Witte kwikstaart 
05/03 2 exx. op schuur Hogestraat, Wapenveld. Is vroeg! AE. 
Zanglijster 
05/03 Zang, Hogestraat, Wapenveld. AE. 
08/03 Zang. Petrea, Wapenveld. AE. 
Zwarte kraai 
15/01, Tussen  07.45 uur - 08.00 uur samen met 17/01+ Kauwen 500 à 600 exx. in soort cirkelvlucht 19/01
 boven Vaassen. JP. 
Zwarte specht 
09/11 (1998) 1 ex. Kolenkamp, Niersen. MRL.  
20/11 (1998)2 exx. roepend naar elkaar. Noorderheide, Vierhouten. MRL.  
08/12 (1998) Roepend. Wisselsche Veen, Boerweg, Epe. EKG.  
19/01  Roepend in het Zwolse bos, Wapenveld. AE. 
24/01 Tongerensche bos, Epe. JO. 
13/02 Luid roepend. Motketel bij Niersen. WM. 
28/02 Idem. Cannenburgerbos, Vaassen. WM. 
03/03 Luid roepend rondvliegend, Polberg-Petrea, Wapenveld. Roept in boomtop. AE. 

 
 
 

Damhert 
18/01 2 exx. Kroondomein, Niersen. JO. 
Haas  
winter “Woont” in bosje langs de wei, Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Hermelijn 
24/02 In winterkleed. Overstekend gezien in koplampen. Nijbroek. MF. 
 
 
Ree  
19/01 2 exx. steken pad over. Vak 12 Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
Steenmarter 
januari Nog jong exemplaar zat opgesloten in een kelder aan het Koepad, Zuuk, Epe. Gevangen met net en weer 

vrijgelaten. MF. 
Vos 
28/01 Weiland, Vaassen. WM. 
 
 
 
 
Aardhommel  (Grote)  Bombus terrestris  
11/03 Dikke. In tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
13/03  idem. 
13/03 Koningin in de tuin. Molenkamp 

weg, Heerde. OS. 
14/03 Eerste maal in de tuin  

Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa 
26/02 Totaal vier exemplaren sinds januari in huis. Als rups groot geworden op kamerplanten. EKG.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

Zoogdieren 



11/03 Eerste maal dit jaar in de tuin. Norelholtweg, Epe. LW.  
12/03 2 ex. Eerste maal tuin Pelzer- 

park, Epe. AHS. 
12/03 3 exx. Burg. Van Walsem- 

laan, Epe. AHS. 
13/03  Eerste maal in de tuin.  

Meteen drie! Belvédèreweg, Epe. MHM.  
13/03  Eerste maal 1999: langs fietspad Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
13/03 Eerste maal dit jaar in de tuin.  Molenkampweg, Heerde. OS. 
13/03 2 exx. Norelholtweg, Epe. LW. 
13/03 Als prooi van Koolmees, Tuin Veenweg 2, Vaassen. JP. 
Dagpauwoog  Inachis io  
13/03 Eerste maal in tuin Molen 

kampweg, Heerde, OS. 
13/03 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
14/03 Vloog van garage naar tuin.  

Pelzerpark, Epe. AHS. 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
24/03 Eerste maal, tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Kleine wintervlinder  Operophtera brunata 
05/05 Tegen het raam. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Muggen 
24/02 Dansen in de zon boven waterader???  

Wapenveld. AE. 
Nachtuil 
03/03 Een niet nader gedefinieerde heel dikke harige grauw/bruine. De eerste nachtelijke bezoeker van dit jaar 

tegen het raam. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Rode bosmier 
24/02 Nest. Landgoed Tongeren, Epe. A/BE.  
Sleedoornpage  Thecla betulae 
27/01 Eitjes. 3 exx. op Sleedoorn in Vegtelarijpark, Epe. ML/EKG. 
(Sleedoornpage) 
28/01 Nog 1 eitje gevonden. Vegtelarijpark, Epe op dezelfde Sleedoorn. ML/EKG/HJ. 
09/02 1 eitje op pruim in tuin Wapenveld. TL. 
februari 1 eitje op Sleedoorn. Ganzenebbe, Vaassen. BHi. 
Wesp 
13/03 Een heel groot  in de tuin. Norelholtweg, Epe. LW. 
 

 
 

Adder 
? - ? Tussen Tepelbergweg en Van Manenspad, Tongeren, Epe. J. van Dalen. 
 

 
 

Boompuist  Oligoporus ptychogaster 
24/02 Landgoed Tongeren, Epe. A/BE.  
Dennenbloedzwam  Stereum sanguinolentum 
01/01 Samen met Kerntrilzwam. Zwolse bos, Wapenveld. EKG. 
Honinggeel mosklokje  Galerina mycenopses (syn. pumila) 
19/11 Enkele exx. op moskussens op ons dak. Epe. EKG.  
 
Judasoor  Hirneola auricula-judae 
28/02 Volop en vers op oud stammetje van vermoedelijk vlier. Kloosterbos, Wapenveld. EKG.  
Kerntrilzwam  Tremella encephalla 
01/01 Samen met Dennenbloedzwam. Zwolse bos. EKG.  
Oesterzwam  Pleurotus ostreatus 
20/01 Veel exemplaren op Linde. Dorp Epe. EKG.  
Scherpe schelpzwam  Panellus stipticus 
30/01 Nabij  Boerweg, Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
Viltig Judasoor  Hirneola mesenterica 
24/02 Landgoed Tongeren, Epe. A/BE.  
 

Reptielen 

Paddestoelen 



 
 

Forsythia 
27/01 Vegtelarijpark, Epe. Eerste bloemen open. EKG.  
Gele kornoelje 
27/01 Vegtelarijpark Epe. Eerste bloemen open. 
Hulst 
21/12 (1998) In de monumentale Beuk Emmastraat, Epe, in takvork. Beuk wordt met Hulst straks gekapt. EKG.  
Sneeuwklokje 
31/12 (1998) 1e bloeiende ex. Tuin, Epe. EKG. 
 
             
  

Werkgroepen 
Planten 
Programma 1999:  
zaterdag 24 april 
 

Op verzoek: een excursie naar Samerott, gelegen achter Bentheim in Duitsland. Het 
is een bos met een rijke kruidenlaag, gelegen op vochtige kleigrond. Op de terugweg 
willen we het Bentheimer kasteel nog even aandoen om de plantengroei rondom het 
bouwwerk te bewonderen. 
Verzamelen om 8.30 uur bij restaurant De Keet in Heerde. 
We verwachten tegen 16.00 uur weer thuis te zijn. 
Meenemen: lunchpakket, koffie, laarzen en eventueel regenkleding.  
Te voren opgeven bij Mariet, in verband met auto’s. 

maandag 10 mei Inventariseren Pollensche Veen, terreinen van Het Geldersch Landschap.  
Verzamelen 19.00 uur, Buurtsuper aan de Klimtuin in Epe. Leiding Egbert. 

maandag 17 mei Inventariseren ergens in Heerde.  
Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank aan de Eperweg in Heerde. Leiding Mariet. 

woensdag 2 juni Excursie naar Vossenbroek in Epe. 
Verzamelen om 09.30 uur bij de Buurtsuper, Epe. Leiding Henk. 

maandag 7 juni  Inventariseren aan de Veluwemeerkust achter Doornspijk. 
Verzamelen om 09.30 uur bij de Buurtsuper, Epe. Leiding Henk. 

maandag 14 juni Inventariseren in Heerde.  
Verzamelen bij de Rabobank 19.00 uur. Leiding Mariet. 

maandag 21 juni Inventariseren Korte Broek in Vaassen. 
Verzamelen bij de Buurtsuper in Epe om 19.00 uur. Leiding Egbert. 

maandag 28 juni Inventariseren Wisselsche Veen. 
Verzamelen bij de Buurtsuper, Epe. Leiding Egbert. 

maandag 5 juli Inventariseren Hanendorp, terreinen Geldersch Landschap aan de Bloemendaalse-
weg. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Buurtsuper in Epe. Leiding Egbert. 

maandag 16 aug.   Inventariseren in Heerde. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank in Heerde. Leiding Mariet 

maandag 23 aug.  Nogmaals inventariseren Pollensche Veen. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Buurtsuper in Epe. Leiding Egbert. 

maandag 30 aug. Inventariseren Vossenbroek Epe. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Buurtsuper in Epe. 

zaterdag 11 sept. Excursie naar Ewijk, natuurontwikkelingsgebied aan de Waal. 
Verzamelen 08.30 bij De Keet in Heerde. Lunchpakket etc. meenemen. Duur excur-
sie tot ongeveer 14.00 uur. Graag even melden bij Mariet als je mee wilt. 

maandag 27 sept. Determinatieavond om 20.00 uur in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 
Graag planten, flora en loep meenemen. 

maandag 25 okt. Nogmaals determineren in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning.  
Aanvang 20.00 uur. 

maandag 29 nov.  Egbert hoopt dan de gehele flora van Epe op papier te hebben. Hij zal ons het een en 
ander vertellen en misschien kunnen er nog wat dia’s vertoond worden. 

Voor vragen, opgeven en afmelden: 
 Egbert de Boer  telefoon 0578 - 572292. 

Planten 



 Henk Menke:  telefoon 0578 - 613010.  
 Mariet van Gelder telefoon 0578 - 693024. 

 

φ φ φ 
Insecten 
 De winterbijeenkomsten 1998/1999 werden goed bezocht. Ze hebben naar wij hopen de groep 
gestimuleerd nu vol enthousiasme buite naar insecten te gaan speuren. Dan kan ieder voor zichzelf doen, 
in eigen tuin en/of daar buiten, maar ook door deelname aan de excursies, die hieronder aangekondigd 
staan. Aan de excursies kunnen ook niet-leden van de werkgroep deelnemen, evenals aan de monitoring-
routes. Voor iedereen is het zaak zich even bij één van de onderstaande adressen of bij de excursieleider 
te melden. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn (het weer bijvoorbeeld), waardoor een excursie niet 
doorgaat. 
 Belangrijk is dat waarnemingen genoteerd- en aan onze contactadressen worden doorgegeven, 
dus niet alléén aan de waarnemingenrubriek van Natuurklanken. 
 De dagvlindermonitoringroutes beginnen in april en gaan door tot half september. Ze worden elke 
week gelopen op dagen dat het weer daartoe geschikt is. 
Contactadressengroep: Els Koopmans-Grommé,     tel. 0578 - 612083. 
Voor telefoonnummers excursieleiders: KNNV-secretariaat    tel. 0578 - 621410. 
Monitoringroutes: 
• Kievitsveld - Bertus Hilberink tel. 0578 - 572713. 
• Wisselsche Veen - Els Koopmans of Mia Leurs tel. 0578 - 612083/ 
  tel. 0578 - 615584. 
• Spoorbaan Heerde, etc. - Hilary Jellema-Brazier tel. 0578 - 694762. 
• Kloosterbos/IJsseldijk - Etienne van Dissel tel. 038 - 4479616. 

Zomerprogramma: 
vrijdag  7 mei Excursie Wisselsche Veen (vlinders/libellen) o.l.v. Mia Leurs en Els Koopmans. 

Verzamelen om 14.00 uur bij de Berghoeve aan de Boerweg Epe/Wissel. 
zaterdag 15 mei Excursie Kloosterbos (i.v.m. project) vlinders en libellen o.l.v. Hilary Jellema. 

Potjes en paraplu (voor takken schudden) en dergelijken meenemen.  
Verzamelen bij brug over kanaal, voorbij specerijenfabriek, Wapenveld. 

zondag 30 mei Excursie Kievitsveld: (vlinders/libellen) o.l.v. Bauke Terpstra/Henk van Woerden. 
Verzamelen: 10 uur parkeerplaats 2. 

donderdag 1 juli Excursie Tongerensche heide: graafbijtjes/libellen, etc. o.l.v. Els Koopmans e.a. 
Verzamelen: 10 uur Tongerense school, Le Chevalierlaan, Tongeren/Epe. 

zaterdag 24 juli Excursie Stakenbergse heide: bermen etc. Allerlei insecten op bloeiende bloemen, 
o.a. de Kommavlinder. O.l.v. . . . . (Gerard Plat?) 
Verzamelen om 09.30 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 

zondag 1 augustus Excursie naar het Leusveld bij Hall/Eerbeek (o.a. Kleine ijsvogelvlinder) o.l.v. Els 
Koopmans. 
Verzamelen: Epe 09.30 uur bij Albert Heijn; Vaassen 9.40 uur bij de ijsbaan. 

maandag 9 augustus Excursie Renderklippen, Pluizenmeer: Heideblauwtje/libellen, etc. o.l.v. . . . 
(Hilary?) 
Verzamelen: 10.00 uur parkeerplaats Schaapskooi. 

zaterdag 14 augustus Excursie Kievitsveld II: libellen/vlinders/kevers. O.l.v. Jan Polman. 
donderdag19 aug.  Excursie Petrea of heide Zwolse bos, o.l.v. Anca Ebens. 

 
Els Koopmans-Grommé, 

tel. (0578) 612083. 

φ φ φ 
Paddestoelen 

Van dit front geen actueel nieuws. De slotavond heeft zich op 23 februari 1998 afgespeeld en 
voorzover bij de redactie bekend zijn in principe de plannen voor het komend seizoen: 
• Onderzoeksgebied  toespitsen op Tongeren. 
• Algemene excursies langs het Natuurpad. 
• Elke veertien dagen een excursie en na elke tweede excursie een werkgroepavond. 



• Vanuit de Nederlandse Mycologische Vereniging is er sprake van een monitoringsopzet. 
• De eerste excursie is gepland voor eind augustus. 
 Het is summier, maar als U meer wilt weten kunt U bellen met: 

To en Janus Crum, 
tel. 0578 - 572487. 

 
φ φ φ  

Vogelwerkgroep  
Werkgroepavonden: 
maandag 12 april VOGELFOTOGRAFIE door Jan Neijendijk, natuurfotograaf te Harderwijk. 
week 37:  Vakantiepr/laatjes, verwerking inventarisatiegevens, plannen voor 2000. 
week 46:  Vogelherkenning door een deskundige. 
 
Excursies: 
• In de derde week van april zijn zes leden twee dagen welkom in een bungalow op de Schotsman 

(NoordBevenland) bij Wim van Waveren Hogervorst, om de VOORJAARSTREK BIJ BRESKENS mee te 
maken. Opgave bij Wim. Kosten: bijdrage maaltijden. 

• half of eind mei: meerdaagse (drie of vier dagen) naar de Elbe. Opgave bij Adrie Hottinga. Kosten: 
reis- en verblijfskosten. 

• Zaterdag 16 oktober: VOGELTREK DICHTBIJ HUIS. We gaan onder leiding van Rudi, Wim en Adrie 
naar De Duintjes bij Nunspeet en de Polder Oosterwolde. 

     Vertrek 07.00 uur VVV Epe. 
Zin in een extra excursie? Bel de VWG Babbellijn en je hebt zo een gezellige vogelaarsgroep bij elkaar. 
Trouwens, de telefoonlijn voor bijzondere waarnemingen bestaat ook nog steeds! 

Harry van Diepen, 
tel. 0578 627750. 

             
φ φ φ 

Natuurbeschermingscommissie 
Geen gegevens. 

φ φ φ 

Het Wisselsche Veen zoals ik het beleef 
deel XI 

 
Herfst + winter 1998/99. 
Geen zomer en geen herfst. 

Sedert eind september ben ik in het bezit van een elektrische fiets! Wel zelf trappen, maar gehol-
pen door een accu: Het verjaarscadeau van man en kinderen. Bij het aanbieden werd een lied gezongen, 
waarin het Wisselsche Veen nadrukkelijk vermeld werd. 
  Natuurlijk voert het eerste ritje ons dus uiteindelijk naar de kwelplasjes van de Verloren beek, 
begin oktober. Er is niet veel bijzonders te zien. Wel zijn de kleuren van de biezenvelden al duidelijk 

herfstig bruingeel, maar de elzen staan nog volop in het blad. Elzen vertonen 
geen mooie herfstkleuren, het blad valt groen of groenzwart af. Er hangen 
dikke groene vruchtjes aan, maar ook al weer de paars aangelopen meeldraad-
katjes voor 1999, nog stijf dicht uiteraard. De oude zwarte elzenproppen liggen 
in het zand van het pad. De jonge elzenopslag langs de beek vormt nog een 
welhaast ondoorzichtige haag. Er zonnen wat zweefvliegen op.  
Van de twee Buizerds die we zien heeft één exemplaar opvallend veel wit op 
borst en buik, met een donkere band erover. Hij zit uit te kijken op een hek-
paal, maar ziet ons al heel snel en vlucht, laag over het veld. Twee reigers doen 
hetzelfde, ze geven er een harde krijs bij. 
In de houtwal bij het Land van Jonker roept nog een Tjiftjaf. 
Terugrijdend vallen me stapels buizen langs de Verloren beek op. Ze kondigen 
de aanstaande opknapbeurt van deze beek aan, die gepaard gaat met het ver-
vangen van de oude duikers. 

Regen, regen…… 

 



Tot in november is het weer spelbreker. Afscheid van de zomer met overstromingen, mislukte 
oogsten en alle kommer en kwel van wie er mee te maken hebben. Ondanks dit alles zitten er kleine win-
tervlinders ’s avonds op het raam. 
Vissers in de beek. 

Een leuke ontmoeting wacht ons als we op 6 november weer bij de Verloren beek komen. Er is 
zon, maar er doemen uit de verten ook zwarte wolkenmassa’s op. Er valt een onwaarschijnlijk schel licht 
over het veld. Er staan auto’s bij het cascadetje en er lopen jonge en oudere mensen rond. Een excursie 
van Het Geldersch Landschap? Er worden professionele schepnetten uitgeladen, laarzen, zelfs lieslaarzen 
aangetrokken. Enkele jonge mensen lopen zo gewapend door de beek en de kwelplasjes. Dit moeten men-
sen van de visonderzoekclub “De Prik”zijn. Dat klopt ook; 
we ontmoeten er o.a. Huub Cuppen en Gert Jan Blankema 
uit Apeldoorn. Ze willen hun kantoormensen uit Apeldoorn 
laten beleven waarvoor ze bezig zijn. 
Verder benedenstrooms vingen ze al Beekprikken, heel veel 
zelfs en ook al volwassen exemplaren. Verder Bermpjes en 
stekeltjes. Ze hopen nu ook Elritsen in hun netten te vangen, de paradepaardjes van de Verloren beek. 

Dan worden we allemaal overvallen door de al dreigende bui. Er valt zoals zo vaak in deze maan-
den ontzettend veel water in enkele minuten. Onze beloning voor dit ongemak is een prachtige dubbele 
regenboog, die nog lang blijft als de zon alles weer in een gouden gloed zet. 

Als we daarna op de fiets stappen, doet een koor van Sijsjes in de oude elzen ons uitgeleide. Die 
wintergasten uit verre landen zijn er weer. 
Een novemberprentje. 

Ongeduldig wacht ik op een gunstige dag om nog wat te tekenen. Op 16 november is mijn geduld 
op. Het is weliswaar in de achtend 0°, maar de zon schijnt, iets wat deze maanden wel een bijzonder na-
tuurverschijnsel mag heten! Er is zelfs een helemaal blauwe hemel met kleine plukjes watten erin. Ik ga 
dus! Die losse wattenwolkjes worden in de loop van de dag groter en culmineren in een lichtgrijze deken 
met kleine blauwe luikjes erin. Ik zet mijn krukje neer bij het bekende watervalletje op de hoek. De zon-
nestralen die af en toe door de wolkenluikjes piepen, maken het levendig stromende water zilver, waar het 
over en om de keien gaat. Ik moet snel werken met dit wisselende licht; het veld is dan weer bruin, dan 
weer geel, dan weer rossig.  

Ineens…. gerucht achter mij, twee mannen zijn onhoorbaar over het zandpad aan komenlopen. Ze 
zagen mij eerst voor een man aan, weggedoken als ik zat in jas, das en muts. Als blijkt dat het medewer 
 
kers van het Waterschap zijn, drukken we elkaar de hand. Ze verbazen zich over mijn warme hand en ik 
over hun koude, die nota bene net uit een handschoen komt. De woordvoerder laat mij de groeten doen 
aan dochter Marjolein, die bij dezelfde dienst werkt. Het Wisselsche Veen staat wel in de belangstelling.  

De lucht trekt nu snel dicht, alle blauwe luikjes worden gesloten. Komt er sneeuw? Terug op het 
elektrische apparaat gaat snel, maar ik merk toch de grote troepen Kramsvogels op en veel kraaien en 
Kauwtjes, die een net afgeoogst maisveld vol watersporen bevolken.  
Geluiden van een Geelgors in de bosjes en overvliegende Vinken. Onderweg toch nog even gestopt voor 
een inspectie van paddestoelen op oude populierenstobben. 
Veel zwavelkopjes, Grijze gaatjeszwammen en als nieuwe soort 
hier twee Winterhoutzwammetjes. In de berm naar de plasjes 
toe noteerde ik al de Grote oranjebekerzwam, een aftandse 
groep Grofplaatrussula’s en een Zwartpurperen russula.  
De wasrode bessen van de Gelderse roos langs het Land van 
Jonker zijn zelfs in het grauwe licht nog mooi glanzend, juweel-
tjes gewoon. ’t Is trouwens één grote modderpoel, het pad tus-
sen de Tongerensche beek en het kleine beekje. Je moet je fiets 
er doorsleuren. Op verschillende plaatsen is de oever van het 
lage beekje totaal ingestort. Er is daar veel kwel te zien. 

Een enorm lawaai van eksters, kraaien en kauwen kon-
digt de Sperwer al aan, die nu met een snelle vlucht uit de tak-
ken schiet. Klein, blauwgrijze rug, een mannetje. De zwartrokken gaan na zijn vertrek echter lustig door 
met schelden, nu op elkaar. Ja, ja. De gemeenschappelijke vijand is verdreven. Komt dit bij de mensen 
ook niet voor? 
Sinterklaaswandeling. 

 

 



Met Dik samen gewandeld in de Sinterklaasweek. Berghoeve, kwelplasjes, Opoe’s bosje, Lage 
veenweg en graspad terug naar populierenweggetje. Insiders weten precies waar dat allemaal is; het ge-
wone kleine rondje hier. Het is mooi weer na eindeloze regendagen. Wat is het cultuurgras bij de boerde-
rij groen en glad en wat oogt het andere veld bruin en ruig. Overal is veel water. Het stroomt op allerlei 
punten uit de randen van het veen in greppels en beekjes. Je kunt het veld niet in zonder laarzen. Toch 
zien nog veel mollen kans hun gangen door de hoogste stukken te graven, pikzwarte hopen verraden hun 
activiteiten. Een reeënspoor staat diep in het pad gedrukt. We horen al wandelend weer Vink, Geelgors en 
Koolmees en in de verte bij de Boerweg roept een Zwarte specht zijn “kruii, kruii, kruii.  
Zowaar vliegen er geregeld leeuweriken hoog over.  

Op het populierenpaadje wacht een teleurstelling. Tot mijn ergernis zijn alle populierenstobben 
uit de berm rechts en links totaal uitgegraven; wat zaagsel is alles wat rest. Waar is dat nou voor nodig? 
Al mijn mooie paddestoelen zullen hier nooit meer terugkomen. Enkele jaren geleden alle bramen en erbij 
behorende insecten weggehaald en nu dit weer. Niet alle natuurbeheer is altijd voor alle facetten van de 
natuur zo gunstig. Maar: “Wat is natuur nog in dit land?” Hier en daar dreigt nu de beekoever in te stor-
ten, hekpaaltjes hangen dwars over het water, dat hier behoorlijk gekolkt moet hebben. En waar komt 
toch dat vele schuim vandaan, dat tegen de duikers aandrijft? 
Vrijwilligers. 

’s Nachts, min 7° bij oostenwind. Het is de op één na laatste dag van het jaar 1998. Het vervangen 
van de vele duikers langs de Verloren beek blijkt nog in volle gang, maar is nu gestaakt. Door een lichte 

rijp, een beetje nevel en de lage winterzon is een heel 
transparante sfeer ontstaan, onwezenlijk bijna. In het 
tegenlicht zijn alle boomstammen pikzwart en lijkt alles 
er achter te wijken tot heel ver weg. Pollen pitrus in de 
wei blijken in tegenlicht bijzonder fotogeniek. Er ligt ijs 
op de plasjes, maar niet daar waar het warmere kwelwa-
ter van de beek stroomt. Die meandert donker tussen het 
ijsvloertje door.  
Tot onze verbazing stuiten we die late zaterdagochtend 
op een grote groep auto’s die op het zijweggetje naast het 
Opoe’s bosje geparkeerd staat. Wéér geen excursie, zoals 
je zou denken, maar een flinke ploeg vrijwilligers van 
Het Geldersch Landschap. Zij hebben zojuist ettelijke 
jonge elzen uitgestoken, die daar het kostelijke natte veld 
met al zijn interessante planten tot een bos dreigen om te 
vormen. "Pokkenwerk”, zegt iemand. Ook Jan Kuiper is 

erbij en nog andere bekenden die we o.a. in de Week van het Landschap meemaakten. Er is zojuist soep 
met broodjes aangevoerd, verzorgd door weer andere vrijwilligers. Petje af, voor al dit werk. Ze laten nu 
de rest, het rooien van de al vrij hoge elzenwal, die langs de beek ontstaan is, over aan een bulldozer, die 
hiervoor zal komen. Jan vertelt ons van het machinaal rooien van de stobben die nog in de rand van de 
Tongerensche hei waren overgebleven, na het vellen van het bos. We zien inderdaad in de verte een hel-
gele graver staan. Er komen nu twee mannen helemaal daar vandaan door het bevroren veld aanlopen. 
Eén van hen controleert wekelijks de peilbuizen die her en der verspreid staan. Ze worden geregeld ver-
nield door allerlei werkzaamheden, ook nu weer, vertelt hij. 

We gaan een kijkje nemen bij de Boerweg. De graver staat nu werkeloos. Het is immers zaterdag. 
Wel horen we nu heel duidelijk dichtbij het blaten van schapen. Loopt de kudde ergens op de heide? We 

zien ze niet, maar ontdekken ze toch, afgaand op het geluid. De schapen 
staan aan de bosrand verwoed aan  grote rollen hooi te trekken, daar op 
stevige ijzeren ruiven neergezet. Er is een stuk bos voor ze omheind, 
waar ze vrij in kunnen rondlopen. Grappig te zien, hoe deze dieren de 
meest vreemde houdingen aannemen om nou net dat éne bijzonder lek-
kere hapje te bereiken. En maar blaten! We wanen ons haast in Enge-
land. 
Terug lopen we achterlangs het veen, evenwijdig aan de bosjes, langs de 
Boerweg terug. Het is hier lekker warm in de zon en uit de wind. Mols-
hopen in allerlei kleuren; roestbruin, zwart, grijs, geelbruin, al naar de 
kleur van de grond die opgeworpen is. En dat vlak naast elkaar. 
Schitterend blauw ligt een vennetje in het grote okergrijze veld. De bo-
men in de verte vormen een fijn grijs decor op de achtergrond. En nu 

 

 



juist blijkt de film van Dik op, gebruikt voor foto’s van de schapen. Terugkomen om te tekenen dus! 
Thuiskomend zien we de eerste blauwe krokusjes in ons grasveldje nog net voor 1999 in bloei. 
Sneeuw: snel foto’s maken. 

Het is alweer een maand later, 8 februari, als het ’s nachts ge-
sneeuwd  heeft. Even snel met de auto naar het Wisselsche Veen voor 
foto’s. ’t Is maar een klein laagje om gauw weg te dooien. Maar op 
een slordig bultig weiland geeft het prachtige effecten; sneeuwkus-
sentjes met strijklicht, ook op de keien van het watervalletje, dat moe-
ten mooie foto’s worden. Dat blijkt later ook zo te zijn. 

De elzenopslag langs de beek is nu gedeeltelijk gekapt. De 
stammetjes liggen keurig in rijtjes op de wal. Kennelijk is het werk nu 
even gestaakt. Het oogt nu wel erg kaal. Straks zullen de stobben nog 
gerooid moeten worden. Het lijkt hier op de vroege maandagmorgen 
uitgestorven. Toch komt ons een wandelaar tegemoet. Onze groet 
beantwoordt hij wat nors. Hij meldt dat je ondanks de sneeuw hele-

maal geen sporen ziet. Is hij erop uit een Vossenspoor te ont-
dekken? Even verderop zien wij wel een spoor. Nee, geen Vos-
senspoor, maar de prenten die een reiger in de sneeuw drukte 
met zijn lange tenen. Een spoor dat net zo plotseling ophoudt als 
het verschenen is. Even neergestreken en toen weer op de wie-
ken gegaan “lezen” we hier uit. 
Sijsjes en Kamsvogels en de vaste Buizerds doen ons uitgeleide 
als sneeuwwolken ons manen naar huis te gaan. Er valt verder 
de hele dag een vervelende natte sneeuw. 

Tekenen bij plus 4°. 
Dat mooie beeld van het blauwe plasje bij de Boerweg achtervolgt me nu al sinds eind december. 

Wanneer is het eindelijk eens weer om daar een pasteltekening te gaan maken?  
Pas op donderdag 27 februari 1999 lijkt het wel geschikt. Voor ik het dorp ben uitgefietst vliegen de eer-
ste sneeuwvlokken in mijn gezicht en ga ik haastig terug. Maar woensdag 28 februari moet het lukken.  
Ik zet werkelijk die middag mijn krukje neer in de luwte van de bossingel langs de Boerweg. Je kijkt hier 
ver over het veld uit. Links een heldergroen weiland naar de Berghoeve toe. Er grazen een paar beige 
paardjes in. Een rijtje spontaan opgekomen boompjes vormen de grens naar het eertijds afgeplagde veld, 
dat nu het natuurontwikkelings gebied Wisselsche Veen het. Voor je uit de weidsheid van een uitgestrekt 
biezenveld met een kleine plas ervoor. Het zonnetje schuilt vaak weg, het is er eigenlijk maar de helft van 
de tijd. Doordat het al bijna maart is geeft het toch al wat meer licht. Dat wisselende licht is eigenlijk wel 
boeiend. Het verschil in kleur is frappant, dan weer vaal okergeel, dan grijs, dan bruin, dan oranje.  
Voor het plasje veel groene mosplekken en daarachter het water, nu eens zilver, dan weer grijs, dan licht-
blauw,  al naar de aanwezigheid van de wolken en een licht briesje . Het is deze middag zo stil dat je oren 
er bijna van suizen. Een uiterst zacht piepje van een overvliegende vogel vertelt dat je hier toch niet he-
lemaal alleen bent, ja je bent zelfs gesignaleerd vanuit de lucht. Ondanks de lage temperatuur krijg ik 
geen koude handen. Toch maar even rondlopen om niet te stijf te worden.  
Ik zie dan nietige Struikheidepolletjes en wat grote Dopheideplantjes. 
Hoopgevend allemaal, maar ook staat het hier vol met jonge grove 
dennetjes, zaailingen van de bosrand uit. Die moeten wel verwijderd 
worden wil hier niet alle moeite voor niks zijn. Anders; weg leuke 
graafbijtjes en wespjes, weg warmteminnende vlinders, weg Moeras-
wolfsklauw, weg Kleine zonnedauw.  

Als ik weer ingepakt ben fiets ik nog even naar de Verloren 
beek. Alle elzen langs de rand zijn nu verdwenen, maar verder is er 
nog niets gebeurd. 
In de beek zwemmen stekeltjes met bewonderenswaardige snelheid 
recht tegen de stroom in, naar het watervalletje toe. Ze doen dit door 
met hun slanke lijfjes als het ware te wrikken. Terug schieten ze veel 
sneller en zonder moeite met de stroom mee. Het lijkt een spel.  

 

 

 



In de beek waaieren de brede bladeren van een fonteinkruid heen en weer en dieper verborgen bewegen 
de smalle blaadjes van een fijnere soort. Donkere planten van de watermunt staan langs  de rand van een 
kleiner watertje, waar ook heldergroene Sterrekers aan de oppervlakte komt. De bodem is overal mooi 

schoon, het zand is door de sterke stroming van deze winter goed zichtbaar. 
Ik loer op Beekprikken, die nu in de bovenloop kunnen komen, maar ontdek 
er geen één. De kwelstroompjes uit het veen hebben wel aardige mini zand- 
en grindwaaiertjes neergelegd, ideaal voor de paring van Beekprikken, lijkt 
me. De vloeiende patronen waarin het zand ligt zijn het bekijken waard. 
Wat kunnen simpele dingen mooi zijn! 
Terugfietsend vallen mij de vele galnoten op. Sommige kleine eiken zitten 
vol met deze keiharde galappelsoort. Waar er een gaatje in zit is een vol-
wassen wespje uitgevlogen na haar larvenleven in deze galwoekering van 
de eik. Vroeger werden galnoten gebruikt voor de bereiding van inkt.  
Tevreden laad ik thuis mijn fiets af. Een schuld aan mezelf is ingelost, de 
pastelprent van dat aardige plasje is gemaakt. 
Nu maar weer wachten tot de maart maand de eerste wilgjes in het Wissel-

sche Veen tot bloeien aanzet. Een paar elzen zijn ze al voorgegaan, hun stijve winterkatjes beginnen hier 
en daar al los in de wind te bungelen. 

       Epe, 28 februari 1999. 
       Els Koopmans- Grommé. 

 

Juveniele Zeearend en vermeende Slechtvalk 
Op vrijdag 8 januari jl. werd ik gebeld door Harry van Diepen. Hij wist te vertellen dat er in het “Nekke-
veld”, een polder gelegen aan het Nijkerkernauw tussen Nijkerk en Bunschoten, een juveniele Zeearend 
en een Slechtvalk waren gezien. “Bedankt voor de tip en als ik tijd heb ga ik in het weekend even kijken.”  
Nou dat viel niet tegen. Het was die zondag, 10 januari, prachtig helder weer, de zon scheen volop. Via de 
A28 reden we richting Amersfoort met de bedoeling er bij de afslag Nijkerk af te gaan,  om zodoende 
naar de genoemde plek te rijden.  
Zo’n kilometer voor de afslag zagen we hem (of haar) echter al in het weiland zitten. De Zeearend.  
Gelukkig was er zo’n honderd meter verder een parkeerplaats, “Oldenaller” genaamd. (Onnodig stoppen 
op de vluchtstrook kost al gauw ƒ 300,-). 
 Geparkeerd , uitgestapt, raster overgeklommen en via een parallel lopende weg teruggelopen rich-
ting Zeearend. En daar zat hij. Vretend aan een prooi, die op een afstand van ongeveer honderdvijftig 
meter niet te determineren was. Veel witte veren, dus waarschijnlijk een zwaan. Er zaten daar in de buurt 
namelijk ook Knobbel- en Kleine zwanen. 
 Nu zijn er gelukkig meer mensen die wel eens een Zeearend hebben gezien, maar wij hadden ook 
nu weer zoiets van “wat een knoeperd!”  En hij vloog ook nog wat in het rond, zeer indrukwekkend. 
 Nadat we hem goed hadden bekeken met kijker en telescoop toch maar verder naar dat Nekke-
veld. 
 Daar aangekomen zochten we natuurlijk naar de Slechtvalk. Niet te vinden. Wel een mannetje 
Torenvalk op een paal, een mooie witte juveniele Buizerd op een hek, een jagend vrouwtje Blauwe kie-
kendief,  heel mooi door de telescoop te volgen. Wat Kieviten, Meerkoeten, Blauwe reigers, Kramsvo-
gels,  Knobbelzwanen en een overvliegende Graspieper. 
 Totdat Jacqueline, mijn vrouw, ineens wat “wits” op een hek zag zitten, enkele honderden meters 
van ons vandaan. De zon er vol op. Daar zat ie, de Slechtvalk. Eureka, maar wel wat ver weg, zelfs voor 
een telescoop. Toch maar eens een poging doen om wat dichterbij te komen, in de hoop het wat beter 
tekunnen zien. Al sjokkend door de weilanden, af en toe kijkend door de telescoop, werd de twijfel steeds 
groter. Wel wat groot voor een Slechtvalk, geen baardstrepen . . . .  Toen we dicht genoeg waren genaderd 
bleek het geen Slechtvalk te zijn maar een Havik. Een volwassen vrouwtje.  Net zo mooi natuurlijk, al 
hadden we ook wel graag een Slechtvalk gezien,  maar je kan niet alles hebben. 
 Er  gebeurde nog wel wat leuks met die Havik. Tijdens het naderen stootten we een Haas op. Die 
liep als een speer van ons weg en rende precies richting het hek waarop de Havik zat. Sterker nog: hij 
ging er onderdoor. De  manier waarop die Havik reageerde was heel mooi om te zien. Het leek er op of ze 
niet direct wist wat te doen.  Eerst deed ze een poging om op te vliegen, maar bleef toch met de poten op 
het hek staan en draaide met de Haas mee. Toen deze onder het hek door was en verder rende, vloog ze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



alsnog weg, om enkele tientallen meters verder op een hoekpost te gaan zitten. Duidelijk een situatie die 
niet dagelijks voorkomt. 
 Dit alles zijn toch de momenten waarom wij graag zo veel mogelijk buiten zijn en velen van U 
herkennen dit, weet ik bijna zeker, maar al te goed. 
 En Harry, bedankt voor de tip. 

Marcel R. Langevoort. 
   

WETENS(W)AARDIGHEDEN VOOR DE JEUGD. 
AMFIBIEËN EN REPTIELEN - OVEREENKOMST EN VERSCHILLEN. 

De overeenkomst van beiden is dat ze  koudbloedig  zijn. Dat wil zeggen dat hun li-
chaamstemperatuur afhankelijk is van de temperatuur van hun omgeving. 

De verschillen zijn: 
AMFIBIEEN REPTIELEN 

kikkers, padden, salamanders hagedissen, krokodillen, slangen en schild-
padden 

1,  Amfibieën, hebben een zachte, vochtige 
huid, die rijk voorzien is van bloedvaten. 

1.  De huid van reptielen is droog, soms ge-
schubd, soms hoornachtig. 

2.  De eieren worden in water afge- 
     zet. 

2. Reptielen hebben voor de ontwikkeling van 
het nageslacht geen water nodig. De eieren 
worden altijd op het land gelegd. 

3.  Amfibieën, kunnen hun kop alleen op en 
neer bewegen. 

3.  Reptielen  hebben  een achterhoofds- 
     knobbel.  

4.  Amfibieën, ademen eerst door middel van 
kieuwen en als ze volwassen zijn door mid-
del van longen. 

4.  Reptielen ademen nooit  door middel  van 
kieuwen 

Sommige soorten van de amfibieën, leven permanent in het water, terwijl de zogenaam-
de landsalamanders alleen voor de voortplanting het water opzoeken. 
EEN PAAR SOORTEN: 

De Kleine watersalamander stelt geen hoge eisen aan zijn leefmilieu, maar wel prijs op 
schoon stromend water. Door waterverontreiniging zijn er op veel plaatsen al geen salamanders 
meer. Zij zijn daarom onder wettelijke bescherming geplaatst. 

Vroeg in het voorjaar gaat de salamander naar het 
water. De paartijd is aangebroken. Het mannetje 
wordt kleuriger. Hij krijgt een brede kam op zijn rug 
en staart. Op zijn kop zijn vijf donkere lengtestrepen 
te zien, waarvan er twee over de ogen lopen. Aan die 
koptekening is de Kleine watersalamander het best 
te herkennen. Op het hoogtepunt van de balts zet het 
mannetje een kluitje zaadcellen op de bodem 
van het water af. Het vrouwtje neemt met haar ach-

terlijf die zaadcellen op.  Daarmee worden 
de eitjes bevrucht, die zij in haar lichaam 
heeft. Later worden die eitjes gelegd en 
één voor één aan de waterplanten geplakt.  
Na ongeveer veertien dagen verschijnen 
de larven met uitwendige kieuwen op hun 
kop. In de loop van de zomer veranderen 
de larven. De kieuwen verschrompelen en 
de longen komen ervoor in de plaats. Het grote moment is aangebroken:  het eerste hapje lucht. 
Het tweede leven van de salamander is begonnen. Voor het winter wordt moeten ze nog zoveel 
mogelijk voedsel (onder anderen slakken) bij elkaar zien te scharrelen, want net als kikkers en 
padden zoeken de salamanders in de winter een vorstvrij plekje op. We zullen ze pas in het 
voorjaar weer terugzien. Na drie tot vier jaar zijn ze volwassen en dan gaan ze pas weer in het 
water.  

 
 
 
 
 
 
 

Mannetje van de Kleine watersalamander  
 

 
 
 
 
 
 

Vrouwtje van de Kleine watersalamander 
 



Zo lang ze in het water leven eten ze allerlei kleine waterdiertjes, zoals kreeftjes, weekdieren en 
kikkervisjes.  Na de paartijd verdwijnen de kam en de opvallende kleur van het mannetje weer. 

De salamander gaat dan weer een verborgen nachtelijk leven op het 
land leiden. 
Alle watersalamanders vervellen op  regelmatige tijden. Met behulp 
van hun poten trekken zij de oude huid van hun kaken en stropen 
vervolgens met poten en bek de hele huid af. Vaak wordt de oude  
huid opgegeten.   
Ook bezitten zij het vermogen om beschadigde lichaamsdelen te ver-
vangen. Als een belager zijn staart of een poot grijpt, stoot hij dat li-
chaamsdeel af. Later groeit het vanzelf weer aan. 

 Hagedissen behoren tot de klasse van de reptielen.  Het zijn slanke dieren met een 
lengte van twaalf tot zestien centimeter. De rug is bruin/grijs, 
de zijden donkerder en de onderkant van het mannetje is geel 
tot oranje. 
De hagedis leeft op en in de grond, onder stenen of tussen 
boomschors. In die schuilplaats houdt hij ook zijn winterslaap. 
Hij geeft de voorkeur aan een vochtige leefomgeving. Om aan 

een vijand te ontsnappen gaat hij 
zelfs het water in. Hij is een uitste-
kend zwemmer. 
 De eieren (vijf tot tien) worden in het zand of tussen stenen gelegd, 
waar ze door de warmte van de zon worden uitgebroed. 
Bij de Levendbarende hagedis gaat het een beetje anders. Bij die 
dieren blijven de eieren in het lichaam van de moeder en worden daar 
uitgebroed. Op het moment dat de eieren gelegd gaan worden komen 
de jongen eruit. Dit verschijnsel wordt eierlevendbarend genoemd. 

Het lijkt of de hagedisjes kant en klaar uit de moeder komen, maar toch 
kwamen ze eerst uit een ei.   
Naast insecten en spinnen eet de hagedis ook wormen. De nietige jongen voeden zich met 
bladluizen. 
 De Hazelworm  ziet eruit als een slang. Het is wel een 
reptiel maar geen  slang.  Het is een pootloze  hagedis.  Kop, 
romp en staart gaan onzichtbaar in elkaar over. In het karakte-
ristieke kopje zit een paar glanzende ogen met beweegbare 
oogleden, die gesloten kunnen worden.  Slangen hebben geen 
beweegbare oogleden. 
De staart kan worden afgestoten en groeit later weer aan, maar 
niet volledig. Jonge Hazelwormen zijn zilvergrijs of bronskleurig 
en hebben één of twee donkere lengtestrepen over de rug. 
Naarmate ze ouder worden verbleekt de streep. Hun lengte is maximaal vijftig centimeter en 
dertig centimeter daarvan is staart. Hun voedsel bestaat uit naaktslakken, wormen en insecten-
larven. 
Het is jammer dat deze nuttige en volstrekt ongevaarlijke dieren vaak worden aangezien voor 
gifslangen en dan worden gedood. 

OOK HAZELWORMEN BEHOREN TOT DE BESCHERMDE DIEREN. 
 De paartijd is in het voorjaar, kort na de beëindiging van de winterslaap. Tussen juli en 
september worden de tien centimeter grote jongen geboren. Ook Hazelwormen zijn eierlevend-
barend en de jongen zijn meteen zelfstandig. 
 Hazelwormen leven zeer lang en kunnen in gevangenschap wel vierenvijftig jaar wor-
den. 

O. Slot. 
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