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~~ CONTRIBUTIEAFDRACHT VOOR HET JAAR 2001 ·~~ 
~ -~ 
~~ Helaas is het ook dit jaar niet gelukt om acceptgiro's te produceren, waannee u soepeltjes de ~ 
~: contributie voor het nieuwe jaar had kunnen overmaken. Dit spijt ons zeer, want het kost u en ons en (;; 
~~ dus de vereniging weer extra inspanningen om de contributie binnen te krijgen. ~,: 
~< Ik doe bij dezen een oproep aan alle leden om de contributie voor 2001 over te maken op de ;:; 
~> rekening van de KNNV, n 
;:: Postbank 989945, t.n.v. penningmeester KNNV afdeling Epe/Heerde, ~{ 
·: Omloop 18, 8081 VD Elburg. i,> 
~ ~ 
~~ Zoals i~ de jaarvergadering v~ 2000 afgespr~ken is de contributie m~t _vijf gulden verhoogd ~~ 
::~ naar f 45,- per Jaar voor leden; voor hutsgenootleden 1s deze met f 15,- ongewtJztgd gebleven. <; 
~~ Bij voorbaat mijn dank voor de moeite en dit is hopelijk de laatste keer dat we dit op deze ~; 
~~ manier aan u moeten vragen. ~~ 
t De penningmeester. >; 
~;~ > :'.>~~-~~ ~-":.:~-~ .·- ~,-_·. ', ·. · ·'- · · :. ·' ' :~ <·~~-\ ~: :·. '• · .. : ' ··. ~ ·· ,·- · ·, :. ' :· ·':,->:~.~:~~;::~-\--.. ':$;:'"':-:;<;':/-':kr~',..::-' .. ~0~~~ 
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VOORWOORD 
Zoals altijd in een eerste editie van een nieuw jaar begint het voorwoord met de allerbeste 

wensen voor een goede gezondheid en veel geluk, namens de redactie toegewenst aan alle lezers en 
hun dierbaren. Dat de zaken waar wij voor ijveren maar met succes bekroond mogen worden! 

Een goed begin vinden wij het al dat de gemeente Epe de plannen voor het plaatsen van 
menswerende wildrasters en roosters om "onze" bossen· en wandelgebieden opnieuw gaat bekijken, en 
daarop borduren we nog even voort: 

Op 5 februari a.s. komt in openbare vergadering deze zaak aan de orde. 
Het hoeft geen betoog dat een grote opkomst van groot belang is, en daarom doen wij een beroep op u 
om daarbij aanwezig te zijn, als dat u enigszins mogelijk is. 
Niet iedereen is in dezelfde mate betrokken bij de gevolgen van bepaalde besluiten, en dat geldt ook 
heel sterk in deze kwestie. Echter, de meesten van ons hebben toch ook wel degelijk een mening over 
gasboringen in de Biesbos, het beleid inzake het voortbestaan van kokkels en mossels in het wadden-
gebied, het verdwijnen van het oerwoud ....... . 

Epe noord/noordwest ligt echt veel dichter bij u! 
Nóg dichterbij ligt het feit dat het bestuur ons gemeld heeft dat- als bezuinigende maatregel -

besloten is de Natuurklanken met ingang van nu niet vijf- maar vier keer per jaar te laten uitkomen. 
We weten nog niet precies of we hier later lente-zomer-herfst-winter-uitgaven van gaan maken, maar 
voor het moment houden we ons gewoon aan vier kwartaalbladen. De volgende Natuurklanken ktint u 
dus in april verwachten, of- als het meezit- een ietsje eerder. 

Ook nog even die andere, echte natuurklanken: wat klinkt het alweer, hè? Spechten beginnen 
zich te oefenen, Boomklevers schreeuwen zich schor, mezen ziege-zagen dat zij de lente al kunnen 
proeven en er staan Sneeuwklokjes te bloeien (bij Agnès al sedert kerstmis!). Wat voor kou ons mis
schien ook nog te wachten staat, het duurt echt nog maar eventjes en dan komen er weer hommelmel
dingen. 

Maar we zullen u niet langer ophouden - we begrijpen dat u graag verder wilt lezen en wensen 
u daarbij veel genoegen! 

De redactie. 

'""I.ITII§II.§'JII"J!' ff~'r J' _,_ .. _g- .._- J ~ r ,'? r 1' ..-~ 1T.JT I' 11 1.1.111.11' .I'.ITTI'...t/',1 _",. -'?-F § F I f ~ .!1!'-F.K ~_r .§' 5:'$' l~.Z _!!' § _r _r~- ~~ ~JII"~ ~ #f8_!T_iF'·I'I..!!!'~:I'J'.#".YI-61':8;-"-I.·:I:Z'I-:!!F.IT..·8,.1:.f, r t-liet"doot" wil ik a-llen, werkgroepen et\ individt-tele leden/ hat"telijk danken i 
~ voor de vele blijken van belangstelling, kam•ten, bezoek, telefoon, enzovoot"t1 ~ 
I ~ 

; die ik tijdens mijn ve,..blijf in het Lt-tkasziekenht-tis te Apeldoot"t\ en daat"na ~ 
~ ~ 

~ heb ontvangen. ~ 
: Jk heb dit et"g gewaat"deet"d. 6n eigenlijk tlt-t pas bet\ ik tot het besefgeko- ~ 
; ~ 

~ men1 dat je niet alleen maat" lid bent van de KNNV afdeling 6pe-t-leet"de, i 
I ~ 
~ maat' dat je lid bent van eet\ vriendenclt-tb. ~ . . ~ ! Jk hoop vanaf jant-tat'i weet' volop mee te kl-\tltlen dt'aaien. ! 
~ Met vt"iendelijke gt"oeten1 ( 

~ 
; Bet"tl-\s t-lilbet"ink. I 
II,M'#I,,I,#·I"I>IIIl'"# .",.,., . .-. _.,; ,.. .. "- r <I<'; r rl#lll'#ll"' ..,_,.,-_...IIT1!11'1;"1•II#I#ii"#l-d.11-'1 .... ,#'6 IT'IIil''l'l ,,-,._..,r#l.lfl"#_.rr_.rll".t!!li' ..... ll"-11':~#'.",".##'1"-.,....-l...,.-•#,l,.,-..r;.l/i 

U ZULT BIJ DE JAARSTUKKEN DE VERSLAGEN OVER 2000 VAN DE 
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EN 
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Voorzover wij elkaar niet zagen bij de Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari jl. wenst het be
stuur u hartelijk een gelukkig, gezond en natuurlijk 200 l toe. Dit wordt het jaar van het honderdjarig 
bestaan van de KNNV en - speciaal voor onze afdeling - de inventarisatie van de "Bonenburg" in 
Heerde. Onze eerste gezamenlijke bijeenkomst hierover is achter de rug. De notulen over de afspraken 
tussen bestuur en coördinatoren van de werkgroepen zijn verstuurd. 

Bauke Terpstra en Marianne waren bij de Heer K. de Ruiter op de Bonenburg om te spreken 
over o.a. het mede-inventariseren van de nieuw aangekochte gronden tegenover de Bonenburg. 
De Heer De Ruiter heeft vergevorderde plannen, deels al gerealiseerd, om hier een nieuw landgoed te 
creëren met heel veel natuurwaarden (poelen, lanen, meidoornhagen in plaats van prikkeldraad, 
boomgroepen en boomgaarden, enz.) Hij zal onze hulp bij het inventariseren gr'aag gebruiken en stelt 
daar f 1.000,- tegenover. Dit zal het voor ons mogelijk maken een wat "luxere" uitgave van het rap
port te realiseren. 
Ook ontvangen wij van hem nog kaarten en door ons gevraagd~ verdere gegevens. Zodra het weêr wat 
beter wordt gaat iedereen vol enthousiasme aan de gang. 

Bij. velen is intussen wel bekend dat "onze" Els Koopmans helaas haar rechterbovenarm heeft 
gebroken en dat zij tenminste vier weken met haar arm in een sling, zittend zal moeten doorbrengen. 
Wij wensen haar een voorspoedig en algeheel herstel toe. Hopelijk is het genezingsproces al goed 
gevorderd als u dit leest!! 
Dik vroeg ons of wij konden inspringen bij het maken van de artikeltjes voor de Zwolse Courant. Tot 
en met de eerste week van februari zijn daar al mensen voor gevonden, maar er is meer nodig. Willen 
degenen die denken een bijdrage te kunnen leveren zich melden bij Marianne? 

Er zijn nog meer mededelingen: 
• Het Overleggroep Noord Oost Veluwe (i.v.m. projecten die mede met W.C.L.-gelden konden 

worden uitgevoerd) is beëindigd, zoals tevoren was afgesproken, omdat de subsidie niet ver
der reikte. Marianne zat hier namens de afdeling in. De Provincie heeft nu een Veluwecom
missie ingesteld, waarin wij alleen ad hoc zullen deelnemen. 

· • De Commissie Landinrichting Epe en Vaassen West zal in 200 l weer frequenter bij elkaar 
komen (Marianne is hierin uw vertegenwoordiger). 

• Margriet Maan zit in het voormalige Doelgroepoverleg, nu Duurzaam Epe. 
• Jan Kuijper uit Elburg gaat nu mee naar de Gewestelijke vergadering om te zien of het iets 

voor hem is dit voortaan voor onze afdeling te doen. 
• Marianne doet de Adviesraad voor het Hoofdbestuur. 
• Bertus Hilberink, die gelukkig weer genezen is van een lelijke ziekte die een mooie vakantie 

afsloot, doet het SOKL (Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen). 
• Erik (namens de gemeente) en Marianne (namens onze afdeling) vertegenwoordigen c.q. in de 

vergaderingen over het traditioneel landgebruik Deze beide onderwerpen houden nauw ver
band met de plannen tot uitbreiding van Dierenpark Wissel. Marianne volgt hiervoor sommige 
vergaderingen. 
U hebt er in de kranten al veel over kunnen lezen. Nogmaals willen wij duidelijk stellen dat 
wij als afdeling hierin alleen participeren om eventueel te kunnen deelnemen aan een onaf
hankelijk en openbaar natuurinfonnatiecentrum, en dat uitsluitend voorzover het voor ons 
betaalbaar en goed bereikbaar is. De plaats waar het transferium moet komen ligt nog lang 
niet vast. Wij zijn zeker niet vóór afsluitingen/ofverharding van wegen, noch voor een grote
re uitbreiding van het dierenpark, wat tevens zou inhouden dat er veel meer bezoekers komen, 
ook in het Wisselsche veen en het omringende stiltegebied. Wij stuurden aan Het Geldersch 
Landschap een brief hierover, om onze mening vast te leggen. 

Deze Stuurpraat is wat uitvoeriger dan u gewend bent, vanwege een aantal punten waar wij nog vóór 
de jaarvergadering uw aandacht op willen vestigen. Wij hopen velen van u daar te zien. 

Het bestuur. 
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NOTA BENE!! 

Zaterdag 
10 februari 

Donderdag 
22 februari 

VOOR UW AGENDA 

~ieOêi l:lff'1 fiiiiJ 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

Wij kunnen niemand verplichten zich tevoren op te geven voor een excursie, en bovendien blijkt uit 
de praktijk dat men zich daar lang niet altijd aan houdt, ook als wij vooropgave als eis in onze an
nonces opnemen. 

VAN NU Al' AAN STELLEN WIJ DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT 

TENMMIN!t'TE TWEE DAGEN VÓÓR J)E DESBETREFFENDE DATUM. 

U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het mo
ment 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 telefoon
nummer 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 

of bij degene die de desbetreffende excursie leidt. 

EXCURSIE NAAR "NA TURALIS" IN LEIDEN 
We gaan een kijkje nemen in het natuurmuseum in Leiden. Als U er al eens geweest 
bent, weet U dat het een museum is waarin je niet uitgekeken raakt en als het de eerste 
keer is dat U er komt weet U niet waar u het eerst moet gaan kijken! Met elkaar zullen 
we dus een plan maken en dat deel gaan bekijken waar de meeste interesse voor is; 
daarna kan iedereen gaan ronddwalen om ook een indruk te krijgen van wat er nog 
meer te zien en te beleven valt. 

Vertrek 't Harde om 9.04 uur. 
(Attentie: automaat 't Harde accepteert alleen pinkaart of munten, géén 
papiergeld!) 
Overstappen in Utrecht. 
Aankomst in Leiden: 10.52 uur 

Kosten mèt reductiekaart: f 31,- . 
Zonder reductiekaart: f 52,-. 

(met drie of meer personen zonder kunt u een meennanskaart nemen) 
Entree museum: museumjaarkaart gratis 
Toegangskaart aan loket trein f 10,- (tenzij er in januari wijzigingen komen!!!) 

Loopafstand station Leiden naar museum ongeveer tien minuten. 
In het ingangsgedeelte van het museum is een restaurant en een natuurboekenwinket 
In het tentoonstellingsgedeelte is een lift. 
We hopen in dit museum met elkaar te genieten van alles wat we in een warmer jaar
getijde in onze onmiddellijke omgeving of ver daarbuiten in "levende lijve" kunnen 
aanschouwen! 

Nadere inlichtingen bij Lous Heine: Tel. 0578- 576628 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Uw aanwezigheid hierbij wordt op hoge prijs gesteld. Het is voor het bestuur en alle 
andere vrijwilligers die zich voor onze vereniging inzetten heel plezierig als ze merken 

•

. · · · .·.· ... dat hun werk opgemerkt en naar waarde geschat wordt en op deze avond kunt U, alleen 
.•.·. < ·•··· ···•·· .. ····•· •· al door Uw aanwezigheid, van Uw waardering blijk geven . 

. · .. .;.,, _ -~-:-:;;;;;-Na afloop van de vergadering zullen Jenny Sondorp en Lous Heine beelden laten zien 
.:::::- --;, · van- en vertellen over hun reis naar Nieuw Zeeland. 

Aanvang 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 



Zondag 
MIDDAG 
11 maart 

Donderdag 
22 maart 

----~ 
~J 
\}. ,,. 

Zaterdag 
21 april 

Donderdag 
26 april 

Zaterdag 
24 april 

SPOORZOEKEN IN WELNA 
We gaan op herhaling. Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat het zoeken naar spo
ren in november j.l. nogal in het water was gevallen en daarom hopen we in dit jaarge
tijde op wat beter spoorzoekweer. Welna bleek namelijk ondanks het minder goede 
weer een prachtige plek om sporen van verschillende dieren te zien, dus we doen het 
nog eens dunnetjes over. We hopen alle deelnemers zich tevoren opgeven, zodat ze 
kunnen bereiken zijn voor het geval het met het weer wéér tegenzit en het spoorzoeken 
opnieuw uitgesteld moet worden. (Bij het opgeven dus graag ook uw telefoonnummer 
vermelden). Verzamelen in Vaassen om 13.15 uur- hoek Julianalaan/Dorpsstraat. 

In Epe om 13.30 uur bij de V.V.V. Pastoor Somstraat ,. 
'.':.~ 
· :ie 

DIALEZING DOOR ERIK VAN OMMEN ..... 
De schilder-etser-vogelaar komt ons vertellen over zijn werk als natuur-illustrator. 
We hadden hem voor september vorig jaar al gevraagd, maar toen zat hij in Japan. Hij 
maakte daar een dagboek en zal dat beslist ook bij zich hebben. 
Erik van Ommen doet inspiratie op in het veld en zet in zijn atelier de puntjes op de i. 
Het liefst bestudeert hij de houding en de gedragingen van vogels en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat één van zijn boeken Het Ganzenpad heet, met als ondertitel 
"impressies van het Lauwersmeergebied". 
Hij exposeert in vele musea en galerieën in binnen- en buitenland en brengt voor ons 
eigen werk mee. 
Op de nationale milieu-en natuurmanifestatie was hij ook aanwezig en werd met name 
genoemd bij de uitzending van Vroege Vogels. 
Kortom een avond die u echt moet vrijhouden, want als u anders wilt kennis maken met 
het werk van deze kunstenaar moet u wel veel verder reizen! ~ 

Aanvang 20.00 uur- einde± 22.00 uur. _, . 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. ''<~!--(--

.. ·- ::/~" ü ·"-

TE VOET RONDOM HET NAARDERMEER o.l.v. HANS GROTENHUIS 
Deze gewestelijke excursie wordt georganiseerd door het gewest IJsselstreek We gaan 
niet varen, maar maken een wandeling rondom het Naardermeer, een van de oudste na
tuurmonumenten van Nederland. Het behoud van dit gebied was voor Heimans en 
Thijsse aanleiding om de Vereniging tot Behoud van Natuurmonomeuten op te richten. 
ln 1906 werd het Naardermeer door de vereniging gekocht. Door verwerving en inrich
ting van de omliggende polders is het nu tevens mogelijk om rond het meer te lopen, en 
dat is dus ook wat wij gaan doen. De route is zeventien kilometer lang en voert gedeel
telijk over gebaande paden. Landschappelijk is het een aantrekkelijk en afwisselend 
gebied: weiden, graskaden, boselementen, vogelobservatiehutten en uitzichtpunten ge
richt op het eigenlijke Naardermeer. Het kan er behoorlijk modderig zijn, dus laarzen 
mee. Horecabedrijven zult u er niet tegenkomen, dus u moet zelfvoor leeftocht zorgen, 
en vergeet ook vooral uw verrekijker niet. 

Vooropgave is noodzakelijk en moet vóór 16 april 2001 binnen zijn. 
U kunt zich melden bij Lous Heine (0578)- 576628 
of bij Marianne Faber (0578)- 627167. 

"GEKROOND WILD"- Dialezing door de Heer J. Huttinga. 
De Heer Huttinga is jachtopzichter in de koninklijke houtvesterij Het Loo en door zijn 
jarenlange waarnemingen in het veld kan hij er van alles over vertellen. Hij zal voor ons 
dan ook beslist nog nieuwe kanten van het leven van Edelherten belichten. 
Hij illustreert zijn verhaal met eigen dia's en omdat zijn hobby natuurfotografie is, zul
len die zeker de moeite waard zijn. 

Aanvang 20.00 uur- einde± 22.00 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 

HET VOORJAARSKAMP 
Het zal duren t/m vrijdag 4 mei, en U kunt alle bijzonderheden erover lezen o'p het 
bijgevoegde inlegvel. 
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Zaterdag 
12 mei 

' 
"VROEGE VOGELS" onder leiding van Wim van Waveren Hogervorst 
Zoals gewoonlijk start de excursie vanaf de parkeerplaats Kievitsveld. 

~ 
De echte vroege vogelaars worden om 05.00 uur verwacht (een uur voor zonsopkomst); 
voor de langslapers is er een tweede vertrek om 06.00 uur. 

Vooropgave beslist noodzakelijk! 

VOORJAARSPLANTENRUILBEURS Donderdag 
17 mei 

$ 
Net als vorig jaar zal deze gehouden worden op de oprit van de Belvédèreweg 3 in Epe, 
bij Joop en Micky Haselhoff. 

U bent welkom vanaf 19.30 uur. 

PLANTENGROEI VUILSTORT IN EMST Zondag 
10 juni Onder leiding van Erik Murris gaan we kijken hoe de plantengroei op de vuilstort in 

Ernst zich heeft ontwikkeld en welke dieren daar inmiddels een woonplaats hebben ge-

C~ vonden. 
\., . {!. Verzamelen in Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om 09 uur, en 

. ~~ .~~ in Vaassen hoek Dorpstraat/Julianalaan, e~~~~~~~:: 09.uur. 

Pronramma van de 1nsectenwerfraroep ·· '> ál_ 
f'M~d~·-·-·-·-·1Huiskamerbijeenkomst bij Agnès Herweijer, Pelzerpark 3, Epe.~ 
! 19 februari )Onderwerp nachtvlinders. Wie dia's, foto's, enz. hiervan heeft wordt verzocht deze 
! )mee te brengen. 
! Let op: Veran-! Aanvang 14.30 uur. 
! derde datum!! )Wilt U van te voren even telefonisch informeren bij de gastvrouw of de bijeenkomst 
! )doorgaat? Tel. Els : 0578 612083 - Tel. Agnès : 0578 613703. 
I I 
L--·-·---·---·-· -·---·-·..: ..... ··-- ----

Programma van de Pfantenwerfraroep 
Maandag Dete1mineren van takken en knoppen. (Denk om loep en flora). 
29 januari Eper Gemeentewoning in de Alkoof- Tijd: 20.00 uw· 
Zaterdag We gaan naar de Bonenburg in Heerde, waar om mossen te zoeken en bekijken onder 
24 februari leiding van Ruud Oudega. 

Maandag 
26 februari 
Zaterdag 
23 maart 
Maandag 
7mei 
Maandag 
14mei 

Verzamelen om 10.00 uur bij de brug over het Apeldoorns Kanaal bij de Bonenburg. 
Duur: tot± 12.00 uur. 
Korte inleidingen door eigen leden. 
Eper Gemeentewoning in de Alkoof- Tijd: 20.00 uur 
We hebben een uitnodiging gekregen voor een "Flora Parade" in het Ecodrome in 
Zwolle. Aanvang rond 10 uur. Meer bijzonderheden komen nog. 
Inventariseren bij de Bonenburg in Heerde. 
Verzamelen om 10. uur bij de brug over het Apeldoorns Kanaal bij de Bonenburg. 
We gaan naar de Vorchterwaarden. 
Verzamelen op 19.00 uurbij de Rabobank in Heerde. 

Mariet van Gelder. 

··~ ··--~--

Programma 2001 van de o/ozovar 
Bijeenkomsten vinden plaats, tenzij anders vermeld, in de Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 
Excursies vertrekken, tenzij anders vermeld, bij de VVV te Epe. 

Vogefwerigroep 
•:• Donderdag 8 februari- AFSPRAKEN MAKEN We zijn niet voor niets een werkgroep. 

~ 
:~ 

De plannen voor 200 1 staan op papier. We maken concrete afspraken met iedereen en aan de hand 
daarvan bepalen we e.e.a. ten uitvoer te brengen o.a. inventarisaties, excursies. 

•:• Zondag 21 januari- GANZENEXCURSIE onder leiding van Harry van Diepen en OerritJan van 
Dijk. We gaan naar een nader te bepalen ganzenrijk gebied, waar met name soorten zijn te zien als 
Dwerggans en Kleine rietgans. Vertrek 07.00 uur terug ca. 15.00 uur. 



• 

·:· 
·:· 

·:· 

·:· 

·:· 

·:· 
·:· 
·:· 
·:· 
·:· 
·:· 
·:· 
·:· 
·:· 
·:· 

Weekeinde 27/28 januari- ROOFVOGELTELDAG onder leiding van Gert Prins. 
Woensdag 14 februari- UILENEXCURSIE onder leiding van Harry van Diepen. 
Vertrek 19.00 uur. 
Donderdag ll april- VOGELGELUIDEN door Wim Rougoor uit Harderwijk. 
Wim is voorzitter van de Club voor Natuurgeluiden Registratie. Hij heeft een leuke site, kijk en 
luister eens op www .hacom.nll~birdy/startpage.html 
Zaterdag 12 mei- VROEGE VOGELEXCURSIE onder leiding van Wim van Waveren Hoger
vorst. Vertrek P-plaats Kievitsveld voor de hele vroege vogelaars om 05.00 uur (één uur voor 
zonopkomst); voor de langslapers is er een 2c vertrek om 06.00 uur. Opgave voorafnoodzakelijk 
Woensdag 23 mei- zondag 27 mei MEERDAAGSE VOGELREIS NAAR PEVESTORF AAN 
DE ELBE onder leiding van Harry van Diepen. 
Opgave vooraf noodzakelijk; sluitingsdatum 31 december 2000. 
April- augustus: Inventarisatie KERKUILEN o.l.v. Harry van Diepen. 
April- mei: Inventarisatie STEENUILEN o.l.v. Adrie Hottinga. 
Juni- juli: Inventarisatie HUISZW AL UWEN o.I. v. Frans Bosch. 
Juni: Inventarisatie KWARTELKONING o.l.v. Adrie Hottinga. 
Vrijdag 14 september: Werkgroepavond met o.a. VAKANTIEVERHALEN EN INVENTARISATIES. 
Zaterdag 29 september: BIRD WATCH 2001. Vertrek ca. 06.30 uur. 
Zaterdag 20 oktober: VOGELTREK DE DUINTJES o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst 
Donderdag 15 november: Programma nog niet bekend; suggesties? 
Zaterdag 15 december: LANDSCRAPSONDERHOUD o.l.v. Bert Hilberink. Aanvang 08.30 uur. 
Zondag 30 december: MIDWINTERTELLING STAMPOTTENBUFFET onder leiding van Rudi 
Heideveld, Jeroen Haas, Harry van Diepen en Fred Broekman. Aanvang 10.00 uur. 
Aanvang buffet 12.30 uur. 

Zoogtfierenwerkoroep 
•!• Januari- BRAAKBALLEN PLUIZEN onder leiding van Frans Bosch. Aanvang 20.00 uur. 
•!• Februari- BRAAKBALLEN PLUIZEN onder leiding van Frans Bosch. Aanvang 20.00 uur. 
•!• Gehele jaar gekoppeld aan de inventarisatieactiviteiten van de VWO inventarisatie zoogdieren 

IJ sseluiterwaarden. 
•!• Juni - Inventarisatie VLEERMUIZEN KOLONIES onder leiding van Frans Bosch. 

Werkoroep o/issen, 54.mfi6ieën, ~ptiefen 
•!• Medio februari - maart- PADDENOVERZET ACTIE KOEKENBERG WEG onder leiding van 

OerritJan van Dijk 
•!• Gehele jaar gekoppeld aan de inventarisatieactiviteiten van de VWO inventarisatie van vis

sen,arnfibieën en reptielen in de IJsseluiterwaarden met speciale aandacht voor de Knotlookpad. 

(jezamenfij{.inventarisatieproject t1Jonenburg te :Heerde 

- Wi.,tet"spon? 
- Nee1 zaket1t"eis. Sibet"iëi Ît1spectie b..-oeikaseffect .. 

7 



8 

Uitnodiging 
aat-1 de Iedet-l Vat-1 de KNNV-afdelihg tpe/Hee~de 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 
donderdag 22 februari 2001 

in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

De meeste stukken van de jaarvergadering zijn in deze Natuurklanken opgenomen. De rest, waar
onder de financiële stukken, liggen een half uur te voren ter inzage in de Eper Gemeentewoning. 

Na de vergadering krijgen we beelden te zien van de reis naar Nieuw Zeeland van Jenny Sondorp 
en Lous Heine. 

.Agenda 

1. Opening 
2. Notulen van de algemene vergadering van 9 maart 2000 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 
5. Verslag secretaris 
6. Financiën 

o verslag penningmeester over 2000 
o verslag kascommissie 
o begroting 2001 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Bestuursvacatures: 

Marianne Faber (nog voor één jaar herkiesbaar); 
Erik Murris. 
Tegenkandidaten kunnen - tot uiterlijk acht dagen voor de vergadering - door vijf leden schriftelijk bij 
het bestuur worden voorgedragen, met bereidverklaring van het kandidaat-lid, overeenkomstig artikel 
8fvan de statuten. 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde Vergadering. 
11. Werkgroepen en bibliotheek over de plannen voor 2001. 
12. Redactie Natuurklanken. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor het komend seizoen. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

Toelichtit-lg op de agehda: 
Punt 8: Het afgelopen jaar was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter Mmianne Faber (aftredend) 
Secretaris Margriet Mam1-Everam·s 
Penningmeester Jenny Sondorp/Jm1 Kuijper 
Lidicoördinator activiteiten Lous Heine 
Lid Erik Mm1is (aftredend) 

De verdeling vm1 de functies is in onderling overleg geregeld, met de af
spraak dat alle bestum·sleden elkaar bij het functioneren zoveel mogelijk 
helpen. 



{; 

K.N.N.Vafdeling Epe/Heerde 
Verslag van de penningmeester 2000 en begroting 2001 
Omschrijving rek.1999 begr.2000 rek.2001 begr.2001 

ONTVANGSTEN 
Rente 431,38 500 541,56 550 
Contributie 6.570,00 6.400 6.340,00 7.410 
Krant (TIIER) 5.880,20 5.850 5.783,00 3.120 
Natuurgidspad 74,40 50 11,50 -
Boekjes 441,90 200 

Natuurklanken 160,00 40 
Subsidies 100,00 100 100,00 100 
Cursus./Lezingen - - 28,80 100 
NBC 423,31 - 2.406,50 500 
Projecten 
Klooster.Hulsb. 165,00 -
Elbe 60,00 100 
Bonenburg - -
Diversen 38,50 -
Kapitaalafname 2.140 

13.529,29 12.900 16.076,76 14.360 

UITGAVEN 
Afdrachten 4.505,00 4.450 4.615,00 5.410 
Lezingen/exc. 1.362,70 1.300 422,90 1.400 
Natuurklanken 1.965,93 3.000 2.314,03 2.300 
Alg. Kosten 666,50 700 582,18 700 
Abon./giften 125,00 300 289,40 250 
Flora Epe 400 400,00 -
Kamp - 150 - -
Biblioth./Invent. 949,82 200 543,35 440 
Insecten wg. 234,65 200 369,15 200 
Vogel wg. 406,55 500 138,35 550 
Zoogdieren wg. 34,05 50 - 50 
VARwg. 37,00 50 64,65 70 
Planten wg. 233,92 170 235,72 290 
Paddenstoel wg. 90,30 175 74,75 180 
NBC - 1.000 367,86 400 
Cursussen - 100 - -
THER 59,80 60 
Klooster Hulsb. 1.899,88 - - -
Bonenburg 81,60 2.000 
El beverslag 758,50 -
Diversen 200,00 75 214,70 60 
Kapitaaltoename 817,99 80 4.517,82 

1.3529,29 1.2900 16.076,76 14.360 
Ruim f 4500,- over lijkt prima, maar geeft helaas geen garantie voor de toekomst. Belangrijke wijzigingen aan 

de inkomstenkant zijn de posten NBC en de krant (THER). De NBC heeft ruim f 2000,- positief in de balans. Dit 
zal echter niet als zodanig beschouwd kunnen worden. De vervangingswaarde van hun gereedschap staat op f 
10.925,- Voor vervanging zal dus een behoorlijk bedrag gereserveerd moeten worden en dus als kapitaalsverho
ging geboekt moeten worden. 
Het minder plaatsen van THER levert vanaf 2001 een behoorlijke inkomstenderving op. 
Er zijn 153 leden en 35 huisgenootleden. De verhoogde afdracht in 2001 aan de KNNV zal worden gecompen
seerd door de verhoogde contributie. Overige maatregelen om onze kosten te drukken zijn het gaan van vijf naar 
vier Natuurklanken per jaar en het vragen van een bijdrage van f 5,- voor niet-Ieden bij lezingen. Voor het Bo
nenburg-project is ons door de eigenaren totaal f 3500,- toegezegd. 
Voor de komende twee jaar zullen deze extra inkomsten de balans weer enigszins in evenwicht brengen. 
Voor daarna zijn alle suggesties welkom. 
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1(9{.9-.(o/-Jaarverslag 2000 afd. 'Epe/!Jleertfe. 

Er zijn dit jaar circa negentien activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. De activiteiten door de 
werkgroepen georganiseerd (zie overzicht verderop in dit verslag) komen daar nog bij. 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
Marianne Faber voorzitter 
Margriet Maan- Everaars secretaris 
Erik Murris tweede secretaris 
Jan Kuijper penningmeester 
Lous Heine lid, coördinator afdelingsactiviteiten 
Jenny Sondorp lid 

Margriet Maan en Jan Kuijper traden halverwege het jaar in functie. 
Micky kreeg de afdelingsminipluim als dank en waardering voor haar zeer eigen wijze van 
verslaggeving en vele jaren trouwe dienst voor onze afdeling. Ze blijft lid van de redactie van 
Natuurklanken. 
Jenny bleef nog in het bestuur als standby voor financiële zaken. 

Marianne heeft laten weten dat zij het voorzitterschap nog één jaar op zich wil nemen, maar 
daarna niet meer. Ze is nog wel bereid een plaats in het bestuur te vervullen, maar iemand anders moet 
het voortouw van haar overnemen. 

Er is trouwens nog een bestuursvacature die dringend om invulling vraagt. Onze afdeling moet 
het al jaren zonder natuurhistorisch secretaris doen en dit is echt een groot tekort. Is er werkelijk 
niemand onder u die zich in deze functie kan vinden? 

Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde kwamen: 
• ~'Tussen heuvels en rivier'' in het Gelders dagblad. 
• Beleidsraad. 
• Voorjaarskamp. 
• Natuurpad. 
• Platform duurzame ontwikkeling Epe i.o. 
• Sponsoring "Flora van Epe" van Egbert de Boer. 
• Vertegenwoordigende Vergadering. 
• HB: KNNV- 100 jaar. 
• Bezuinigingen betreffende onze afdeling. 
• Gezamenlijk project "Bonenburg". 
• Natuurinformatie en- educatiecentrum Wissel. 
Werkgroepen. 
Voor de activiteiten van de Natuurbeschermingscommissie en de andere werkgroepen wordt verwezen 
naar de desbetreffende jaarverslagen verderop in dit blad. 
N atuurklanken. 
Er zijn vijf afleveringen verschenen. Samen bondertweeënzestig pagina's. 
De inhoud van Natuurklanken bestaat uit een aantal vaste rubrieken o.a. "Wetenswaardigheden voor 
de jeugd" van Oeti Slot, "Waargenomen" door Agnès Herweijer, de geregeld verschijnende rubriek: 
"Het Wisselsche Veen, zoals ik het beleef' door Els Koopmans en verder krijgt de Vereniging 
Milieuzorg Epe in elk blad één pagina tot haar beschikking. Jan Polman maakt er dankbaar gebruik 
van, onder meer om verslag te doen van de uitkomst van de duurzaamheidsspiegel voor de gemeente 
Epe. Verder zijn er wisselende verslaggevers van excursies, lezingen of anderszins. Wim en Paula 
Bijlsma verlenen hun onvolprezen bijstand met het bijhouden van de verzendlijst en het coördineren 
van "garen en nieten". Het bezorgen gebeurt grotendeels door vrijwilligers, waarvoor hun veel dank 
verschuldigd is. 
Bibliotheek. 
Deze werd dit op jaar op orde gebracht. De kast barst haast uit zijn voegen. 
Tussen "Heuvels en rivier". 
Deze artikelenreeks in het Gelders Dagblad is gestopt. Het regionale karakter daarvan bevalt de 
redactie niet langer. Het betekent een forse aderlating voor de kas, nog afgezien van de teleurstelling 
bij de vele trouwe lezers. 
Natuurpad. 
Peter Atbrecht en Annie Libert volgen het wel en wee van het natuurpad op de voet. Peter voert kleine 
reparaties uit. Heel belangrijk deze onopvallende dienstverlening. 



Platform duurzame ontwikkeling Epe i.o. 
Voor de twee informatie- en projectavonden tezamen hadden zich dertig organisaties aangemeld. De 
lijst met ideeën voor een duurzaam Epe is groot. Er zijn vier projecten gestart. 
Plannen natuurinformatie- en educatiecentrum. 
Het blijft bij plannen. Onbekend is waar het centrum moet komen en wie er allemaal in wiJlen 
participeren. Onze afdeling vindt het een project met veel haken en ogen. De koppeling van het 
centrum met de uitbreiding van Dierenpark Wissel komt niet uit de koker van het bestuur maar uit de 
media, inclusief ingezonden stukken. Het overleg tussen de gesprekspartners is verlegd naar het jaar 
2001. 
De Flora van Epe. 
Egbert de Boer heeft een zeer verzorgde en complete uitgave het licht doen zien: De Atlas van de flora 
van Epe. Hierin een inventarisatie van de flora van de gehele gemeente Epe. Met 
verspreidingskaartjes en vele interessante gegevens. De plantenwerkgroep heeft haar medewerking 
verleend bij het inventariseren, maar dat valt in het niet bij het werk van Egbert. En van zijn door
zettingsvermogen. Hij heeft vijf jaar aan de publicatie gewerkt! Proficiat! De uitgave is voor slechts f 
22,50 te koop. 
Vogelreis naar het Midden-Eibegebied. 
Er is een prachtigmooi verslag van deze reis gemaakt met veel foto's, kaarten en bijzonderheden niet 
alleen over vogels maar ook over planten en insecten die daar te vinden zijn, en nog veel meer. Een 
fantastisch verslag dat je voor je plezier leest, en er zijn nog enige exemplaren van beschikbaar. Prijs: 
f 10.-. 
Leden. Het ledental per 1 januari 2001 is honderd zes en vijftig leden, zeven en dertig 
huisgenootleden en één erelid. 
Vertegenwoordigingen. 
• Commissie Landinrichting Epe en Vaassen West (Mariam1e Faber); 
• Platform duurzame ontwikkeling Epe i.o. (Margriet Maan); 
• De klankbordgroep Bestemmingsplan buitengebieden (Henk Menke); 
• Vereniging Milieuzorg Epe (Marianne , Jan Po1man. ); 
• Vereniging Milieuzorg Heerde (Adrie Hottinga); 
• de Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen (SOKL) Epe/Heerde (Bertus Hilberink); 
• de Gelderse Milieufederatie (Marianne); 
• de Overleggroep N.O.Veluwe ( Erik Murris ); 
• De Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé ); 
• .het Gewest IJsselstreek van de KNNV 
Nauwe contacten worden onderhouden met: 
• de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG); 
• de Stichting Het Geldersch Landschap; 
• het Staatsbosbeheer; 
• de Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde; 
• al onze Gewestelijke afdelingen; 
• de Dierenbeschenning Epe e.o. (onder anderen voor wintervoedering en vogelopvang); 
• Stichting Das en Boom; 
• Ravon; 
• Zoogdiemnonitoring; 
• Marterwerkgroep; 
• werkgroep Kerkuilen Nederland; 
• werkgroep Roofvogels van Nederland; 
• Vogeltrekstation (ringgegevens); 
• Vogelbescherming Zeist; 
Wij contribueren aan: 
• deKMTP; 
• IJsselacademie; 
• Stichting Natuur en Milieu; 
• De Vlinderstichting; 
• de Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken; 
• Vereniging Milieuzorg Epe. 
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Wij zenden onze gegevens naar: 
• Floron; 
• Sovon; 
• Ravon; 
• het Rijksherbarium; 
• Mycologische vereniging Nederland (incidenteel); 
• Het Geldersch Landschap. 
Activiteiten in 2000. (zie ook de verslagen van de werkgroepen ): 
9 januari Nieuwjaarswandeling de Schovenhorst te Putten 
20 januari Dialezing Landschap en Geologie 
18 februari Volkssterrenwacht Bussloo 
18 maart 
30 maart 
15 april 
16 april 
27 april 
3 mei 
11 mei 
20mei 
17 september 
23 september 
28 september 
7 oktober 
26 oktober 
12 november 
23 november 
14 december 

Dagexcursie Geologie Holten en omgeving 
Diapresentatie Holland gevarieerd 
Alg. excursie plantenwerkgr. Bandijk Wilp 
Alg. Vozovar excursie Wisselsche V een 
Voorjaarsplantenruilbeurs 
N stuurwandeling 
Waterbeheer Ver. Milieuzorg 
Gewestelijke excursie Bargerveen 
Herfstwandeling 
Gewestelijke Themadag Flevoland 
Dialezing Natuur en Cultuur Extremadura 
Paddestoelenexcursie Natuurpad 
Dialezing Diersporen 
Sporen zoeken op Welna 
Dialezing Planten van de Veluwse Beken 
Leden voor leden avond 

Fred Bos 
Lous Heine 
Rein Kok 
Ber Onderwater 

Harry van Diepen 
Micky en Joop Haselhoff 
Marianne Faber 
Jan Aalhers 
Tjalling vd Meer 
Gerard Plat 
afd. Flevoland 
D. Prins 
Janus Crum 
Annemarie van Diepenbeek 
Marianne Faber 
Henk Menke 
Dick Koopmans 

NOT A BENE: Voor het geval u het niet meer weet, de notulen van de 
vorige jaarvergadering staan in Natuurklanken nummer 2 van het 
vorig jaar ( met een bij voorop). 
Misschien wilt u ze nog nalezen voordat u de algemene ledenvergade
ring bezoekt, want dát u gaat, dat staat toch zeker wel vast? 

Jaarversfagen van de werk,groepen 

9{atuurbesclienningscommissie IJ{.'BC) - seizoen 199912000 

Per kwartaal vergadert de NBC waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen. 
1. Doelstelling onderhoud niet gesubsidieerde projecten. 
2. Aanvraag subsidies. 
3. Organisatie cursus snoeien hoogstamfruitbomen. 
4. Samenwerking snoeidag met de leden van VOZOVAR. 
5. Arbo-wetgeving ten aanzien van vrijwilligers. 
6. Aanschaf en onderhoud materiaal. 
Deelname projecten: 

Aangezien de deelname aan onderhoudsprojecten door KNNV leden en externen miniem is, 
heeft de NBC besloten door te gaan met de snoeicursussen, aangezien hiervoor buiten de KNNV veel 
belangstelling bestaat. Inmiddels nemen ook medewerkers van hoveniersbedrijven deel aan de snoei
cursussen. Deze ontwikkeling is zeer positief, aangezien de NBC alleen maar een voorbeeldfunctie wil 
geven voor het behoud en onderhoud van hoogstamfruitbomen. Het is onmogelijk om aan alle 
aanvragen voor het onderhoud te voldoen. 
Zelffinanciering 

De NBC kan dankzij de snoeicursussen alle projecten en aanschaf en onderhoud van materiaal 
zelf bekostigen. 



• 

Instructeur snoeicursussen 
Evenals voorgaande Jaren is Henk van Triest onze instructeur voor het snoeien van 

hoogstamfruitbomen. 
Verzekering materiaal 

De NBC heeft inmiddels een depot met eigen materiaal met een vervangingswaarde van f 
10.000,- Door de NBC is besloten om het materiaal te verzekeren. 
Veiligheid en verzekering vrijwilligers 

Door Erik Boeve is een werkinstructie gemaakt voor de vrijwilligers en een lijst waarop een 
handtekening voor deelname geplaatst moet worden. De KNNV /NBC is verzekerd via 
Landschapsbeheer Gelderland; hiervoor is het noodzakelijk dat de vrijwilligers een handtekening 
plaatsen en de veiligheidsregels in acht nemen. 
Activiteiten 1999/2000 
• 23 oktober opschonen spreng Bijsterbosch en snoeien hoogstamfruitbomen bij erve Roel 

Pannekoek te Ernst. 
• 20 november opslag verwijderen Jeneverbesterrein Kortenbroek 
• 18 december snoeien hoogstamfruitbomen op het erfvan fam. Rodijk; watermolen van Zuuk. 
• 22 januari snoeicursus bij fam. Schmitz te Welsum. 
• 12 februari snoeicursus bij fam. Schmitz te Welsum. 
• 25 februari snoeicursus bij fam. Keizer te Ernst. 
• 1 april wilgen knotten met Rotary Epe/Heerde bij fam. Palsen fam. Wonink te Vorchten. 
Noot 

Het vinden van geschikte locaties voor het knotten van wilgen met een grote groep 
enthousiastelingen valt niet mee. In het agrarisch productieproces is geen ruimte meer opgenomen 
voor de aankleding van het landschap voor onze karakteristieke knoten. Tot de periode 2002 heeft de 
NBC nog enkele objecten in stock, daarna worden het herhalingsoefeningen, zolang het nog kan. De 
NBC heeft de bakens al verzet richting onderhoud hoogstamfruitbomen en gelet op de plantacties die 
zonder meer een succes zijn, valt er de komende jaren nog veel te snoeien. 
De NBC is uitermate kritisch voor wat betreft de voorbeeldfunctie die zij wil vervullen. Vooralsnog 
vinden wij de snoeicursussen vanuit landschappelijke- cultuurhistorische- educatieve- en public 
relation- functie van evident belang voor de KNNV om ons hier primair op te richten. 

Adrie Hottinga. 

1nsectenzoer~roep 
. ' 
P.Y~~J_Ç~IY_~_~_w,:_~J_Jf:~~~g~~-T-~~!i 
Maandag 17 januari Huiskamerbijeenkomst, l 0 deelnemers. 

Zaterdag 22 januari 

Diverse onderwerpen. Start van een rondzendmap (Jan Kuijper). 
Ideeën voor excursies in het buitenseizoen. 
Contactdag voor de landelijke Vlinderwerkgroepen in de Kennemer duinen. 
Mia en Hilary gingen erheen (zie Natuurklanken voor verslag). 

Maandag 21 februari Huiskamerbijeenkomst, 14 deelnemers. 

Zaterdag 4 maart 
Zaterdag 11 maart 
Zaterdag 1 april 

Zaterdag 6 mei 
Zaterdag 15 april 
Zondag 7 mei 

Onderwerp: Rupsen. Dia's+ inbreng door leden. 
Dia's over Nachtvlinders: Bauke Terpstra en Henk van Woerden. 
Landelijke Vlinderdag te Ede, 2 deelnemers. 
Landelijke Libellendag te Utrecht, 1 deelnemer. 
Start van drie monitoringsroutes Dagvlinders: Kievitsveld, Wisselsche veen en 
"Bermen+ oude spoorbaan Heerde". Met hulpen inbegrepen 7 deelnemers. 
Excursie Kloosterbos, 6 deelnemers (onze gast Alexander inbegrepen). 
Excursie - samen met de Plantenwerkgroep, naar de Veluwse bandijk bij Wilp. 
Aanvang monitoringseizoen libellen: één algemene route Apeldoorns Kanaal 
onder Hattem en twee soortgerichte routes, waarvan de begintijd afhankelijk is 
van de vliegtijd van de soort. 

Donderdag 18 mei en Cursus Libellen door Robert Ketelaar + excursiemiddag op 9 juni naar Vem-
donderdag 8 juni derbrug/Renderklippen. 15 deelnemers. 
Zaterdag 1 juli Excursie Kievitsveld voor libellen en vlinders, 7 deelnemers. 
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Zaterdag 22 juli 
Zaterdag 5 aug. 
Zaterdag 26 aug. 
Zaterdag 9 sept. 
Maandag 2 okt. 

Maandag 11 dec. 

~-~J!:M~~N: 

Excursie Renderklippen omgeving Schaapskooi, ca. 6 deelnemers. 
Excursie naar Fortmond, insecten algemeen, ca. 7 deelnemers. 
Excursie naar Klooster Hulsbergen, libellen etc., 6 deelnemers. 
Wegens ongunstig weer niet doorgegane excursie Petrea e.o .. 
Avond over vlinders en vlindertuin verzorgd door I. V.N.-vlinderwerkgroep 
Apeldoorn. 18 deelnemers. 
Bespreking nieuwe project Bonenburg. Afvaardiging: 3 personen. 

De groep telde in het verslagjaar achttien leden, die min of meer geregeld aan de activiteiten 
deelnamen. Het weer werkte tijdens de excursies niet erg mee, zodat het aantal deelnemers maar ook 
de waarnemingen beperkt waren. Van de groepsleden, maar ook van veel anderen zowel in- als buiten 
de K.N.N.V., kwamen veel waarnemingen binnen. Zie voor wat de dagvlinders betreft ook het 
overzicht hiervan in dit blad. 

De libellencursus was een succes. Toch blijft het voor de meesten van ons nog erg moeilijk 
deze insecten op naam te brengen. 

Een rondzendmap wordt verzorgd door Jan Kuijper met medewerking van Els Koopmans. 
De huiskamerbijeenkomsten werden goed bezocht, waarbij telkens öok een kleine of grote 

inbreng van de leden belangrijk is. Er ligt altijd literatuur ter inzage. 
Bij het buitenwerk is het lopen van de monitoringsroutes, gedurende het gehele seizoen 

belangrijk. 
De dagvlinderroutes waren : 
a) Oude spoorbaan + enkele bermen te Heerde: werd gelopen door Hilary JeUerna met 

medewerking van Mariet van Gelder. 
b) Het Wisselsche veen is door Mia Leurs en Els Koopmans gedaan met hulp van Cintia 

Wedemeijer en Dik Koopmans. 
c) Het Kievitsveld is door Bertus Hilberink verzorgd met medewerking van Jan Polman, 
en de libeUenroutes waren : 
d) Weidebeekjuffer-route door Hilary Jellema. 
e) Bruine korenbout-route door Etienne van Dissel. 

Omdat er zeer weinig korenbouten gezien werden en de route in het gebied van Klooster 
Hulsbergen ligt werden daar de libellen buiten de route geteld. 

f) Het Apeldoorns Kanaal onder Hattem werd eveneens door Etienne van Dissel gelopen. 
Voor het noteren van de aantallen Heideblauwtjes op de Renderklippen was Ep de Haan weer 

yeranwoordelijk. Hilary assisteerde waar nodig. Dit noteren hoeft maar enkele keren per seizoen. 
Een indrukwekkende lijst van Nachtvlinders werd door Hilary opgesteld, allemaal 

waargenomen bij haar huis. 
Alle waarnemingen zijn opgezonden naar de Vlinderstichting in Wageningen voor de beide 

landelijke meetnetten. Bedankjes hiervoor kwamen al binnen. 
Helaas misten we dit jaar de altijd waardevolle en betrouwbare waarnemingen van ons lid Trudy 

Looman, die deze zomer overleed. 
De Trekvlinders worden nog apart uit de lijsten gelicht voor het verzenden naar het landelijk 

Trekvlinderonderzoek in Amsterdam 
Naar aanleiding van de zeer geslaagde avond (op 6 november), die verzorgd werd door de 

Vlinderwerkgroep van het I.V.N. in Apeldoorn, hopen we ook in de toekomst het contact te kunnen 
onderhouden met deze enthousiaste vlinderliefhebbers, tot wederzijds voordeel. 

Rest nog mee te delen: 
dat twee van onze leden, te weten Anca Ebens en Hilary Jellema, door het inzenden van enkele 
waarnemingen ook een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de atlas 
"Dagvlinders in Fryslàn"; 
dat Agnés Herweijer vele malen haar huiskamer beschikbaar stelde, waarvoor we haar uiterst 
dankbaar zijn, en tenslotte 
dat dit jaar het programma bedacht en geconvoceerd werd door Etienne van Dissel en Bertus 
Hilberink. 

Els Koopmans-Grommé 
(algemene coördinatie) 



., 

Pfantenwerkoroep 
Aantal leden tweeëntwintig waarvan enkelen zeer actief maar er zijn ook verschillende 

slapende leden. 
Ook dit jaar inventariseerden we weer voor Floron, voor Het Geldersch Landschap en voor het 
Waterschap NO Veluwe. Individueel hebben sommigen van ons een km. hok onderzocht voor het L 
M.F. aandachtsoorten. Op verzoek van een agrariër hebben we in het Vemderbroek sloten en 
slootkanten geïnventariseerd. 
BINNENACTIVITEITEN ; 
31 januari 12 pers. Dia- avond over de plantengroei van de Sprengenbeken o.l.v. Henk. 
28 februari 6 pers. Determinatie avond. 
27 maart 9 pers. Dia's van de Scandinavische plantengroei, gepresenteerd door Elja. 
25 september 6 pers. Determinatie avond. 
30 oktober 9 pers. Paddenstoelen, met name relatie plant- paddenstoel o.l.v. Janus Crum. 
27 november I 0 Avondje theorie over de verschillende plantenfamilies. 

BUITENACTIVITEIT EN; 
15 april 4 pers. Excursie naar de Bomendijk bij Wilp. T.b.v. de waterkering was men 

8mei 

15 mei 

22mei 

14 juni 

19 juni 

26 juni 

3 juli 

10juli 

12 juli 

bezig damwanden in te brengen. We vonden o.a. Gevlekte aronskelk, 
Bosanemoon en Muskuskruid. 

6 pers. Inventarisatie Plakkenweg Heerde, om en nabij de Grote Wetering. 
K.m.hok 27.35.13. Gevonden 115 soorten o.a. Brede waterpest, Gewone 
veldsla, Muizenstaart en in het broekbos, waar enige jaren fors is gekapt 
o.a. Kruisbladwalstro, Echte koekoeksbloem, Geoord helmkruid en 
Holpijp. 

5 pers. Inventarisatie omgeving ASO bij afslag Hattem, k.m.hok 27.14.35. 
129 soorten waarvan 7 AA en 2 RL. 
Een rijk hok met zoutminnende soorten zoals Deen's lepelblad, Muurpeper 
en Hertshoornweegbree. Veel soorten van schrale zure grond o.a. 
Dwergviltkruid, Viltganzerik, Hazenpootje, Zandblauwtje, Tasjeskruid en 
twee soorten brem: Stekelbrem en Kruipbrem 
Nog een leuke vondst was het Hondsviooltje. Absintalsem zagen we vanaf 
het vaiduct langs de snelweg staan. Aan het eind van de avond vonden we 
Amerikaanse kruidkers een adventief, door Egbert thuis op naam 
gebracht. 

4 pers. De Waa, een oude IJsselarm in Hattem, k.m.hok 27.15.21 gevonden 152 
soorten o.a: Hondspeterselie, Groot Streeepzaad, Knolboterbloem en 
Hongaarse raket. 

3 pers. Excursie naar de Wiessenbergsche kolk bij Hattem. Een mooi gebied waar 
veel te zien 1s o.a. Gestreepte klaver, Kleine leeuwentand en 
Schildereprijs. 

6 pers. Op verzoek inventarisatie van de sloten en slootkanten in het 

5 pers. 

5 pers. 

4 pers. 

12 pers. 

Vemderbroek in Epe. K.m. hok 27.34.54. We noteerden o.a. Blauwe 
waterereprijs, Blaartrekkende boterbloem, Beekpunge, Tormentil en 
Dopheide. 
Nogmaals naar Vemderbroek, in de Leigraaf werd Paarbladig 
fonteinkruid gevonden. 
Monding Hierdense beek, er werden opvallende relicten uit de tijd van de 
Zuiderzee gevonden. Echte kruisdistel, Engels gras, Kattedoom en 
Zandhaver. 
Inventarisatie L.M.F.A.hok,terrein S.B.B. Katerstede 
Welsummerwaarden. 
Een excursie naar de Stakenbergweg gem. Nunspeet, samen met de insec
tenwerkgroep. Eerder bestond deze weg uit leem. Zo'n 25-30 jaar geleden 
is het geasfalteerd. Ook het feit dat in de buurt een defensieterrein ligt 
(meegenomen zaad vanaf militaire oefenterreinen buitenland) speelt mis
schien een rol in de enorme plantenrijkdom van deze omgeving. Bever
tjes, Gewone agrimonie, Stijve ogentroost, Geelhartje, Duivelsnaaigaren, 
Gewoon langbaardgras, Grondster, Kruipganzerik, Fijnstelige vrouwen
mantel, Liggend hertshooi en Addertong. 
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16 

14juli 

16 augustus 

21 augustus 

28 augustus 

Het is leuk om met een andere werkgroep op stap te gaan, er is altijd weer 
wat te leren. De "insectenmensen" wezen ons o.a. op de Penseelkever en 
een Groot dikkopje. Ook zagen enkelen een Hazelworm en een 
Zandhagedis. · 

2 pers. Henk en Egbert hebben samen de inventarisatie van het V emderbroek 
afgemaakt. 

8 pers. Samen met de insectenwerkgroep naar het Wisselsche V een. Eerst 
hebben we het elzenweitje bezocht, je weet wel, het stukje land waar tot 
ieders verdriet zo verschrikkelijk veel elzen opslaan. Toch vonden we er 
nog Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Borstelbies, Gevleugeld 
hertshooi, Grote ratelaar, Dopheide en Akkermunt.ln een weitje verderop, 
waar Mia Leurs de Rietorchis had gevonden, stonden veel varens waarvan 
we hoopten dat het Kamvarens waren, maar determinatie wees uit dat het 
om de Smalle stekelvaren ging. 

5 pers. Inventariseren van de retentiepoelen en a-watergangen tussen Epe en 
Ernst bij de oude spoorlijn. K.m. hok 27.44.32. Gevonden 89 soorten w.o. 
Hemelsleutel, Borstelbies, Waterviolier, Echte koekoeksbloem en 
Waterpostelein. Bij veel neerslag zorgen deze ·poelen voor de eerste 
opvang. Voordat de poelen er waren stond de weg regelmatig onder water. 

5 pers. Inventariseren van k.m.hok 2 7.14. 34 ASO afslag Hattem/W ezep, richting 
Wezep. ln dit k.m. hok ligt een terrein van H.G.L. met voorheen een leuke 
flora. Het terrein is nu echter niet meer toegankelijk, want er grazen 
Schotse hooglanders. We vonden in dit hok wel veel Brede wespenorchis 
en Gewone ossentong. Vermoedelijk is de wegberm hier ooit ingezaaid 
met gebiedsvreemde planten.Totaal gevonden 101 soorten. 

Mariet van Gelder. 

HET WISSELSCHE VEEN ZOALS IK HET BELEEF 
VEEl XV 

l augustus 2000 - De dag van de Bruine zandoogjes I 
In onze tuin zijn Boomblauwtjes en Bonte zandoogjes actief. 
Het is mooi, warm weer: een prima dag om te zien hoe het 
met de dagvlinders staat voor onze tellingen voor De Vlinder
stichting. Met schrik bedenk ik dat ons laatste bezoek aan het 
Wisselsche veen al bijna een maand geleden was. Vakanties 
elders, uitputtende warmte waren er onder anderen de oorzaak 
van. 

< 11] Bruine zandoogjes blijken nog massaal aanwezig. Deze vlin
der is ook Jandelijk dit jaar talrijk. Met de Koevinkjes is het 

Argusvlinder nu bijna afgelopen; dat zijn echte julivlindertjes. Je moet op-
letten om tussen al dat bruine geiladder van de Bruine zand

oogjes nog een Koevinkje te zien. Als dit aardige vlindertje met omhooggeslagen vleugels op een Kale 
jonkerbloem zit, is hij, vooral met de kijker, toch goed te herkennen aan de rij licht omrande oogjes op 
de vleugels. 
Terwijl we ten behoeve van de teUing wat van die distelbloemen afturen zien we opeens een andere 
soort met "ogen" op de vleugels. Het is een Argusvlinder. Die soort is al de voorgaande jaren vrij 
schaars geweest! Andere keren zien we ze weer. 
We soppen door het veld achter het Land van Jonker. Het spijt Dik zijn laarzen toch niet te hebben 
aangedaan, maar met dit warme weer houd je er geen wintertenen aan over. 

Er komen steeds meer polJetjes Dopheide. Ze bloeien, waardoor ze beter opvallen. Grote rate
laar en Kleine egelskop zorgen voor gele accenten in dit biezenland. Van de vorig jaar veelvuldig op
slaande Koningsvarenplantjes is geen spoor meer te ontdekken. Overleefden ze het maaien niet? 



Bruine zandoogjes zijn er nog heel veel en ook Bonte zandoogjes zien we geregeld. De Moe
rassprinkhanen zijn met zeker tien exemplaren aanwezig. Je hoort met enige moeite (de oren worden 
ouder!) het eigenaardige tikken van deze forse sprinkhanen, de grootste van de veldsprinkhanen. 

Zorgwekkend is de opslag van Elzen en riet in dit interessante natte stukje. Gelukkig kleurt de 
Kleine zonnedauw nog hele stukken rood, dankzij hetzelfde maaibeheer, dat voor vlinders als 
Oranjetipje en lcarusblauwtje weer duidelijk ongunstig uitgepakt heeft. 

Bij het bruggetje in de Boerweg zijn kinderen van de campings aan het kikkers en ·visjes 
vangen. Later zien we ze weer bij de kleine cascade in de Verloren beek. Mooie "Roodkeeltjes" (a 
Driedoornige stekelbaars) en Tiendoornige stekeltjes hebben ze in hun potjes en ook een kleine 
Modderkruiper en kleine kikkertjes. "We gooien alles weer terug," beloven ze. Zouden ze het doen? 

De roestige plekken in het nieuwe talud van de Verloren beek zijn maar schaars 
begroeid; de minder ijzerhoudende stukken ogen al weer wat groener. De beek is helder en vol groen 
van waterplanten. 

De brandnetels die de ingang van onze laatste telroute versperren bloeien volop. Geen wonder 
dat we hier het Landkaartje tegenkomen. Het vlindertje is nu totaal anders gekleurd dan de exemplaren 
van de eerste generatie. Donkere vleugeltjes met weinig oranje en een opvallende witte band over die 
vleugels. De hoeveelheid oranje verschilt nogal per exemplaar. 
Ook hier weer tientallen Bruine zandoogjes. 

De platgelegen plek achter het bosje duidt erop dat hier nog steeds reeën komen rusten. Ook 
hier maken we ons zorgen over het vele riet dat het veldje verovert. De vele soorten grassen en biezen 
zorgen echter nog steeds voor mooie pasteltinten. Door mijn nieuwsgierigheid naar het voorkomen 
van karosblauwtjes in het veen aan het laatste stukje Lage veenweg raakt onze auto in de prut vast. 
Een vriendelijke buurtbewoner trekt ons met zijn terreinwagen op het droge! 
11 augustus. Nog steeds Bruine zandoogjes. 

Langs de randen van de waterloopjes in natte 
plekken bloeit nu de Watermunt volop. Een door insec
ten zeer gewaardeerde plant. Ook dit jaar weer veel vlin
ders, vooral achter het bosje bij het Land van Jonker. We 
zien er "zelfs" een Dagpauwoog, een gewone vlinder die 
deze zomer zo sporadisch voorkomt. Waardoor? Aan de 
temperatuur van nu kan het niet liggen (25"C in de scha
duw en dat al dagen lang). 
De bloeiende Engelwortel bij de beekwal is altijd goed 
voer een paar Landkaartjes en veel zweefvliegen. Ze 
mankeren ook nu niet. De wegkant van het zandweggetje 
daar is wat kaal, plaatselijk. Prompt zijn hier als pionier
tjes wat moerasdroogbloemen verschenen. ln vergroting 
gezien zouden het Edelweissjes kunnen zijn. Later vin
den we op een vergelijkbare plek achter de Boerwegbos
jes hun verwant: het Dwergviltkruid. De Kleine waterep
pe bloeit met aardige witte schermen. 

Vogelgeluiden zijn er nauwelijks meer. Wat 
Boerenzwaluwen jagen in de warme lucht op insecten, 
een paar Buizerds met jongen roepen bij de spreng. 

De brandnetelwildemis tegenover het Opae's Watel'mt-~1'1+ 
bosje, waar we altijd doorheen moeten, venast ons met 
een mooi vlindertje, een spannet1je: Pleuroptya rura/is. Het heeft wat doorzichtige lichte vleugels die 
glinsteren in de zon. De mpsjes leven van brandnetelblad. 

Een leuke verrassing is een prachtig exemplaar van een Pluimvoetbij op een Kale jonker
bloem. Met zwaarbeladen "pluimen" vliegt het bijtje weg. Waar zou de kolonie zijn. 

Dat Dik tenslotte langs een beschut stukje achter de Elzen maar liefst eenendertig Bruine 
zandoogjes telt is kenmerkend voor de talrijkheid ervan, deze zomer. 
12 augustus. De Bruine vuurvlinder. 

Het pluimvoetbijtje obsedeert me een beetje. Waar vloog het heen met haar stuifmeelvracht? 
We gaan zoeken achter de befaamde "Boerwegbosjes", waar het van zeer zandig tot zeer nat is, en 
waar de zonnewarmte optimaal tot zijn recht kan komen. 
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We vinden inderdaad een paar flinke graatbijholletjes. Er verdwijnt zeer snel een vrij grote bij in, om , 
niet meer tevoorschijn te komen. Het was in elk geval géén pluimvoet en zeker ook geen wespensoort, 
zoals de Bijenwolf die hier vorig jaar huisde. 

Moerasrolklaver bloeit en Dopheidepolletjes en Struikheide zorgen voor nectar. Nu letten op 
een paar vlindersoorten die we elders in het veen niet meer zagen, de laatste twee jaar, namelijk het 
lesrusblauwtje en de veel zeldzamere Bruine vuurvlinder. Gewone Kleine vuurvlindertjes vliegen er 
veel en ook de lesrusjes zijn present, en ja hoor, er zit ook één Bruine vuurvlinder op de bloeiende 
heide. Dat we er vijfentwintig Bruine zandoogjes noteren vinden we niet eens meer vreemd. 
Doordat de heidesoorten hier vrij schaars aanwezig zijn, concentreren de nectarverzamelaars zich hier 
en je kunt ze dus goed waarnemen. We zien nu ook een Atalanta, één van de eersten dit jaar. 

Kikkers zijn in het natte stuk ook te vinden: een mooie Groene kikker en zelfs een Heikikker, 
en veel klein spul. Waar blijft de Ringslang in dit kikkerlandje? 

Op de stobben laat de naderende herfst zich zien: sommigen zitten vol zwavelkopjes. Aan de 
bramenplukkende toeristen te zien is het toch echt nog zomer! 
16 augustus. Een plantendag • 

. Met de plantenwerkgroep op stap gaan is altijd zeer leerzaam: Zomprus, Knolrus, Blauwe 
zegge, Duizendknoopfonteinkruid, Geoorde wilg - het zijn van die planten die pas na vele malen 
weerzien in het geheugen blijven. · 
Gemakkelijker is het vinden van de Ronde zonnedauw die in verrassende hoeveelheid op de afge
schuinde oever van de Verloren beek is opgekomen. En de Lidrus hogerop. 
Grappig is hoe de Waternavel hier over de natte kale bodem kruipt. Zo herken je deze algemene plant 
haast niet. Ik vind het nog steeds merkwaardig dat dit een schermbloem is! 
Blijkbaar ben ik altijd met gesloten ogen langs die grote zuring gelopen, die "Kluwenzuring" blijkt te 

heten. Ik poog nog eens te onthouden wat nu het verschil is tussen 
Viltige- en Moeraswederik Er staat nog steeds ogentroost, maar we 
vinden geen enkele gentiaan. 
De varens die in het paradijsje groeien, het veldje achter de brandne
telversperring, heb ik uit een soort gemakzucht nooit echt op naam 
kunnen brengen. lk had óf geen flora bij me, of het afgeplukte blad 
verdorde in mijn zak. Het bleken zeker twee soorten te zijn: een ste
kelvaren en een Mannetjesvaren. Een derde soort bleef zonder naam
kaartje. Een Kamvaren misschien? 
Dat plantenmensen toch ook insecten zien is logisch; dat Mariet een 
fraaie Rietsprinkhaan ving toch wel bijzonder. 
In onze tuin gaat de eerste HerfsttijHoos 
bloeien. Wordt het dan toch herfst? 

3 november. Weerzien na maanden. 
Pas na twee maanden weer in het terrein! Door wat ongemakken en 

een paar weken vakantie In Engeland kwam het er gewoon niet van. Onge
woon vond ik zelf. Maar nu is het om de man, die ons begin augustus uit de 
modder trok, een paar foto's te brengen. Het is de bewoner van het huis met 
de klompjes. Er is niemand thuis, helaas. 
We kijken op deze mooie zonnige dag nog even rond. In het grote veld zijn 
brede stroken gemaakt. Er staat één Vliegezwam in de zandige berm en we 
vinden in rietbladen de "duivelsbeet". Dat is een met enige moeite zichtbare 
moet in het blad op ongeveer een/derde van de aanhechting bij de steel. Dit 
zigzag-vormige teken van de duivel is ontstaan vóór het blad, dat met de ande
re bladen aanvankelijk stijf opgerold zat, zich ontplooide. Ze lieten een indruk 
op elkaar achter. Altijd weer leuk om zo'n duivelsbeet te vinden. 

De lage winterse zon tovert met kleuren als we over het veld met riet 
en allerlei soorten biezen kijken. Het water in de plasjes glinstert als zilver. 
Sijsjes buitelen door de kalende takken van de Elzen. Het is herfst. De Duivelt?beet 
4 november. Paddestoelen zoeken. 

Met het paddestoelenwerkgroepje lopen we nu eens huiverend, dan weer wat opwarmend van 
schaduwplek naar zonplek langs de bosrand. op zoek naar zwammen. 
De plek waar het verlengde van de Lage veenweg het veld ingaat is erg nat, maar verder valt het langs 
de wat hogere bosrand wel mee. Gelukkig dat een flink hek hier in het bos van het terrein van Het 
Geldersch Landschap verhindert dat de Wilde zwijnen het veen in kunnen komen. Anders dan een 



wethouder in Epe een maand of wat geleden veronderstelde lijkt het ons helemaal niet leuk, deze 
wroeters in dit kwetsbare terrein toe te laten! Ze zouden onnoemelijke schade aanrichten. Leuk voor 
de toeristen? Toe nou! Gelukkig horen we hun geknor en zien hun wroetsporen nu achter dat hek. 

Veel paddestoelensoorten zien we niet. In het mos staan prachtige goudgele mosklokjes met 
heel kleine hoedjes. De Okergele korrelhoed is ook zo'n geel paddestoeltje. Echte bospaddestoeltjes 
zijn de Botercollybia' s met hun glanzende hoeden. In het bos, achter het hek staan talloze mooie zwa

velkopjes, Nevelzwammen en krulzomen, allemaal heel gewone 
soorten en een oude stam vol gele korstzwarnmen. 
Dan wordt er een probleemsoort gevonden. De jongste deelneem
ster draagt een takje mee met daarop een wit glibberig geval. Een 
trilzwam? Een slijmzwam? De geleerden fronsen het voorhoofd. 

Stel"l"ehsdwi Het woord "Sterrenschot" valt. Zou het dat zijn? "Nee, want de 
kikkers hebben nu toch nog geen eieren?" wordt er gesteld. Ster

renschot is namelijk afkomstig van kikkers. Roofvogels en vooral reigers die kikkers eten braken dit 
uit. Het is de inhoud van de eierstokken van kikkers en padden. Deze bevatten het bekende gelatineuze 
slijm, waarin de eitjes verpakt zijn en dat uitdijt als het in het water komt. Het vormt zo het bekende 
kikkerdril en bij padden het paddenrit Deze amfibieën zouden het nu nog niet "in zich" hebben. Het 
bleek toch wel zo te zijn. Later vond ik er verscheidene van, flinke klompen sterrenschot, zomaar op 
de kale bodem. Niks geen zwam - gewoon braaksel van die eenzame reiger die je hier altijd ziet. 

Er was nog meer op vogelgebied. Een luid roepende Raaf vloog uit het zwijnenbos weg, de 
Buizerd zat er weer met schreeuwende, nu volwassen jongen. Piepers, leeuweriken en Sijsjes trokken 
over door de blauwe lucht en Gerard stelde vast dat twee uit de plasjes opvliegende steltlope11jes 
Witgatjes waren. 
Achter de Boerweg bloeide hier en daar nog wat Dopheide en een piepjong Struikheideplantje had 
voor het eerst in zijn jonge leven bloempjes. Bramen maakten enkele nieuwe bloempjes en de grote 
wortelrozetten naast een kolossale Kruldistel voorspelden een uitbreiding van deze plant op deze voor 
de soort vreemde plek. De schapenmest zal wel debet zijn aan zijn verschtinen. Het is in de 
geschiedenis van de planten al een oude soort. Volgens archeologische vondsten kwam hij 
tweeëndertigduizend jaar geleden ook al voor! Of hij er nu hoort of niet, de bloemen lokken veel 
insecten aan, waaronder Distelvlinders! En dat is me zo'n enkele indringer wel waard! 
15 november. Een waterhoentje. 

Vannacht zien we aan het gras op ons plein dat het heeft gevroren. V oor het eerst deze herfst 
"vorst aan de grond", zoals dat heet. 
Prachtig weer begeleidt ons nu deze dag als we langs de Veenweg fietsen. 
Het licht speelt om oude krorrune elzenstammen. Zwaar bemost zijn· ze 
door het aanhoudend zacht en vochtige weer. 
Een gele mosterdsoort is ingezaaid op de akkers. Het bloeit nog mooi geel. 
Groenbemesting en misschien ook ter voorkoming van ongewenste on
kruiden? 
Zwarte kraaien op de weilanden zoeken naar bodemdieren. Sijsjes alom. 
een Koolmees en een eenzame Buizerd is al wat we zien. 
Bij het plasje dichtbij de Kampeerboerderij kijken we even. Op de weg 
blijven is wel geboden, want het is erg nat in het veld, dat er nu bleekgeel 
en rossig uitziet van dorre stengels en vergelend riet. Foto's worden ge- Watel"hoel'lije 

maakt. 
Dan komt er eerst aarzelend en dan, als hij ons opmerkt, hard hollend een Waterhoentje uit de wal vlak 
voor ons. Hij verdwijnt snel in de ruigte en het riet om het plasje. Die zien we niet weer! We hebben 
de kijker vergeten. Jammer voor als hij verderop nog zou verschijnen. 

Het kopje koffie dat we in het restaurant van de naastbij gelegen camping willen gebruiken 
vervalt: alles is potdicht. Het seizoen is voorbij! 

En het eigenlijk doel van deze laatste toch is ook mislukt: het alsnog brengen van een paar fo
to's aan de man die onze auto begin augustus uit de modder trok. Weer niet thuis. Hij houdt ze nog 
steeds tegoed. 

Epe, 11/12-2000, 
Els Koopmans-Grorruné. 
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Wij kregen van het hoofdbestuur een uitvoerige brief naar aanleiding van uitspraken en dis
cussies tijdens de Vertegenwoordigende Vergadering van 4 november 2000, met name over het leve
ren van bijdragen door de KNNV aan de natuurmonitoring van Nederland. 
Er zijn door diverse afdelingen al vele- hooggeprezen-onderzoeken en inventarisaties gedaan, waar
van de resultaten feitelijk veel te weinig naar buiten komen. Gevolg hiervan is dat "KNNV" een begrip 
is waar relatief maar weinig mensen zich iets bij kunnen voorstellen. "Natuurmonumenten", "Stichting 
voor Natuur en Milieu" - dit zijn namen waarvan iedereen weet waar ze voor staan, en het KNNV
hoofdbestuur is van mening dat wij daar wel degelijk iets aan toe te voegen hebben. 

De Heer Rijk van Oostbrugge van het Natuurplanbureau van het RIVM stelt dat de geografi
sche spreiding van onze afdelingen een goed uitgangspunt vormt om mee te kunnen werken aan de 
Natuurbalans (eens per vier jaar) en het samenvattend handboek, het Natuurcompendium (elk jaar). 
Bij deze zaken gaat het om: 

A. Een soortgerichte aanlevering van gegevens ( "hoe gaat het met de rode lijstsoorten"?) 
B. Een gebiedsgerichte of ecosysteemgerichte aanlevering ("hoe gaat het met de gebieden die 

onder de Habitatrichtlijn vallen; hoe gaat het met de duinen"?) 
C. Daaraan zouden toegevoegd kunnen worden de witte gebieden, waarnaar door grote pro

fessionele organisaties nog geen onderzoek wordt gedaan. 
Het gaat in de eerste plaats over signalen in de ontwikkeling van planten- en dierensoorten: 

signalen van vooruitgang, maar ook van achteruitgang. Hoe krachtiger deze landelijk doorklinken, hoe 
beter het is voor beleidsmatige en politieke besluitvorming ten gunste van de natuur. 

De Rijksoverheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij provinciale- en gemeentelijke be
sturen, en veel KNNV -afdelingen zijn goed op de hoogte van lokale ontwikkelingen en besluiten. 
Door hieruit signalen op te pakken en deze te publiceren op een wijze die de landelijke politiek aan
spreekt, kunnen ze een essentiële rol gaan spelen. 

Inventarisaties zijn van groot belang en dit heeft tot het voorstel geleid de krachten te bundelen 
in de vorm van een jaarlijks uit te geven KNNV Natuursignaal, waarvoor de gegevens zullen worden 
aangedragen door afdelingen, werkgroepen en individuele leden. Dit gaat dus om: 

);;- Belangrijke trends (vooruitgang, achteruitgang, bijzondere vondsten). 
~ V ergelijkende trends (periodieke waarnemingen). 
~ Maatschappelijke ontwikkelingen (verstedelijking, toename of afname van natuurgebied). 

Natuursignalen kunnen aan de landelijke en plaatselijke pers doorgegeven worden. 
Natuursignalen zorgen voor naamsbekendheid en kunnen mensen motiveren deel te nemen aan-

of lid te worden van de KNNV. 
Om het Signaal landelijk uit te geven zal een commissie worden gevormd die de afdelingen 

ondersteunt. Deze commissie kan een wisselende samenstelling hebben, met een vaste kern. De taak 
om dit nieuwe idee vorm te geven wordt opgepakt door het NBC. 

Aanvulling met nieuwe, enthousiaste mensen zal zeer op prijs gesteld worden! 
Ter beoordeling van de gegevens heeft zich al een aantal deskundigen gemeld dat mee wil werken. De 
commissie zal nog verder worden uitgebreid. 

Leden die hun medewerking willen verlenen kunnen contact opnemen met: 
Ben van Muyen, secretaris HB 

tel. 0570-634550 
email: duinparel@hotmail.com 

Het bovenstaande is een samenvatting van de belangrijkste punten van de brief van het hoofd
bestuur, die we vanwege de plaatsruimte in dit blad niet in zijn geheel hebben opgenomen. Stelt u prijs 
op een kopie van de desbetreffende briefbelt U dan even met 

Micky Haselhoff-Marsman, 
tel. (0578) 621410. 



---

N iel--\wjaaY" op 14 jant.-taY"i 

Door omstandigheden was ik twee keer niet in de gelegen
heid de Nieuwjaarstraditie van een wandeling en/of het 
daarbij behorend gezellig samenzijn bij te wonen. Ik weet 
dan ook niet goed meer of een opkomst van vierentwintig 
personen onder- of boven het gemiddelde ligt, of er tussen
in hangt. 
Gezellig was het in elk geval wel, op deze wintermiddag, al 
liet de vaag beloofde zon dan ook verstek gaan. Een wan
deling bij vriezend weer is toch altijd veel lekkerder dan 
gesop in de kledderregen, en zulke wandelingen hebben we 
ook veel (en zelfs tot ieders tevredenheid!) gelopen. 
Onze route begon bij "De Witte Berken". Marianne, die elk 

weggetje op haar duimpje kent, had deze uitgekiend. 
Heel veel spectaculairs op natuurhistorisch gebied was er niet te ervaren, maar dat is voor inventieve 
geesten nooit een probleem. Bij de aanblik ván een bijzonder decoratieve tak, bedekt met groen 
overtogen rondjes kan je natuurlijk volstaan met "ouwe Elfenbanken", maar als je er "Geälgde 
cirkelhoutzwam" van maakt, verhoogt het de sfeer niet onaanzienlijk. Zo ook klinkt "duidelijk werk 
van de Wintertermiel" beter dan "knaagsporen van een humeurige hond", en als je over een 
muizenholletje hoort beweren dat daaronder waarschijnlijk de zeldzame Aardspecht woont, kan je daar 
gerust een instemmend geleerd gezicht bij zetten. 
Uiteraard is dit soort lichtzinnige snakerij alleen toegestaan in een gezelschap van gevorderde natuur
kenners. Het ligt geenszins in de bedoeling verwarring te stichten bij beginnende sukkelaars, maar die 
waren er bij deze gelegenheid niet. 

Onze aanwezigheid ontsnapte niet aan de aandacht van een Zwarte specht, die er - al rond
vliegend - grote ruchtbaarheid aan gaf. Ik had het ge-klju-klju-klju van deze vogel nog niet eerder zó 
fraai en zo langdurig mogen beluisteren. 

Verder liepen we door een deels zompig deels bevroren weiland om met eigen ogen de 
Doomden van nabij te kunnen bekijken en ons behoedzaam te laten prikken door de scherpe punten op 
de bijbehorende denappels. Een merkwaardige boom. Zeldzaam ook, en heel mooi. De naalden ervan 
zitten met drie tegelijk in het dunne vlies dat ze aan de voet omsluit. Hiermee bewees het eerder ge
leerde ezelsbruggetje - /egio=/ariks, .\'Olo=.\'J)ar, duo=den - zijn onbruikbaarheid; de d van drie staat 
ook voor Doomden en dit leidt tot verwarring. 

We werden ook nog geconfronteerd met een voorbeeld van het wildraster waarmee de 
gemeente voornemens zei te zijn een groot gedeelte van ons vrije bos- en wandelgebied in te sluiten. 
Op één plek was er een gat onder gegraven, zeker groot genoeg om doorgang te verlenen aan Das en 
Vos, misschien ook aan de Ree, en eigenlijk ligt het zeer voor de hand dat zo'n doorgang maar een 
ietsje vergroot hoeft te worden (en dat gebeurt toch spelenderwijs!) om een wild varken door te 
laten ....... In dit geval was het hier waarschijnlijk een Das die het graafwerk verricht had, gezien de 
haren die aan het gaas kleefden. 

In "De Witte Berken" was een zaaltje beschikbaar, speciaal voor ons, wat altijd extra plezierig 
is. Jammer dat we een paar van de vertrouwdste gezichten moesten missen: Agnès en Els, de 
Bouchettes, de Deerenbergs, de Menkes, bijvoorbeeld heb ik gemist, om maar het eerst te noemen wat 
in me opkomt. Bij volgende gelegenheden hopen we ze allemaal weer te zien! 

Dit verslagje is in grote haast, vér na de sluitingsdatum voor kopij in elkaar geraffeld, en laat 
dit voor u voldoende verklaring zijn voor alles wat eraan hapert ...... .. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
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uooèiiJ wan lotaanzen lanas de ossel 
Op onze tocht over de IJsset van Terwolde naar Wapen
veld zijn we op zoek gegaan naar Kolganzen. We heb
ben er veel gezien en er veel van genoten. Aan de Kol 
(witte vlek) boven hun snavel hebben ze hun naam te 
danken. Verder hebben ze onregelmatig zwarte dwars
strepen over een lichtbruine borst. 
In een week tijd kan de populatie kolganzen langs de 
IJsset wel aangroeien tot een paar duizend. Ze verzame
len zich met een enmme groep, soms wel met tweedui
zend tegelijk, op een mals sappig weilandje. Hier blijven 

Kolgans ze een paar dagen tot het kaalgeplukt is en zoeken dan 
weer een nieuw grasveldje. · 

Er zijn ganzen die waken; de rest kan eten. Er wordt continu gewaakt. 's Avonds vliegen de ganzen in 
formatie naar hun slaapplaatsen (heel indrukwekkend als ze precies voor de ondergaande zon vliegen). 
Hun slaapplaatsen zijn meestal waterplassen waar ze veilig zijn voor vijanden. 's Morgens gaan ze 
vanafhun slaapplaatsen naar de sappige weilanden om te eten. 

Wat houdt het ganzenleventje in? Overleven en voortplanten. De ganzen eten hier vanaf no
vember tot maart vari het malse gras. 
Met de vetreserves die ze opbouwen uit het vette gras onder andere langs de IJ ssel vliegen ze helemaal 
naar Siberië in Noord Rusland, waar ze vervolgens broeden. Er is daar nauwelijks wat te eten. In no
vember komen ze met hun gezin weer naar de IJsset en naar andere grasgebieden in Nederland. 

Het is leuk om in zo'n grote groep verschillende soorten ganzen te ontdekken. Langs de IJsset 
komt ook de Grauwe gans voor (te herkennen aan een wortelkleurige snavel), soms Rietganzen, 
Canadese gans en Brandgans. 
Er is ook steeds beweging in zo'n groep. Soms vliegen enkele ganzen in formatie even weg. 
Als de ganzen onraad bemerken strekken ze hun nekken en waggelen een stuk van de onrustgevende 
bron (meestal mensen) weg. Wordt de onrust te erg dan vliegen ze met zijn allen de lucht in. Zelfheb 
ik dit een keer gezien toen er een helikopter te laag overvloog. Het opvliegen kost heel veel energie, en 
die hebben ze eigenlijk nodig voor hun trek naar Siberië. 

Doordat er niet meer op ze gejaagd wordt lijken de ganzen wat tammer, maar men moet toch 
nog voldoende afstand houden; wel zo'n drie- tot vierhonderd 
meter. 

De IJsset is het hele jaar door een prachtig locatie, 
waarop in alle jaargetijden op vogelgebied heel wat te beleven 
valt. Daar maken de ganzen in deze tijd een belangrijk onder
deel van uit. 
In deze tijd hebben we ook zo'n dl'iehondel'd Smienten gezien, 
eenden die een met een kastanjebruine kop hebben en een geel 
voorhoofd. Hun geluid is heel kenmerkend ze fluiten. 
De Smienten komen ook vanuit Siberië. 

Smient 

Verder hebben we bij een monumentale boerderij een grote groep Koperwieken en Kramsvo
gels gezien in een hoogstamfruitboom, etend van het fruit. Ze behoren tot de lijsterachtigen, afkom
stig uit Scandinavië. 

Er valt veel te genieten langs de prachtige IJsset en genieten van de natuur betekent voor de 
mens verhoogde kwaliteit van het leven. 

Cintia Wedemeijer. 

" 



Zanglij6ter 

"Het is nog niet uitgemaakt wie het eerst de lente procla
meert: de Zanglijster, de Sneeuwklokjes of de Hazelaar. Het 
eene jaar komt de vogel het eerst met 't nieuwtje, het andere 
jaar de heester of de bloem." (Jac. P. Thijsse) 
In het vooijaar van 2000 waren het duidelijk de Sneeuwklok
jes en de Hazelaar; de lijsters begonnen pas in maart echt te 
zingen. De Engelse dichter Robert Browning schreef in Italië 
met heim-wee naar Engeland: 

0 to he in England 
Now that ApriJ's there .... 
That's the wise thrush; he sings each song thrice over, 
Lest you should think he never could reeaprure 
The first fine careless rapture! 

Ik heb vorig jaar diverse aantekeningen gemaakt, en voor mij waren die voorboden: 
•!• de eerste zingende Merel (I 8-02) 
•!• de eerste Haas in het weiland (20-02) 
•!• de eerste hommel ( 12-03) 
•!• het geluid van een Groene specht ( 12-03) 
•!• trekkende vogels± twintig Koperwieken ( 14-03) 
•!• een Holenduif ( 18-03) 
•!• en natuurlijk de eerste Tjiftjaf ( 18-03) 
Toen ik dit schreefwas het nog te vroeg voor het heerlijk geluid van de Zwartkop. 

Maar toen kwam de eerste echt warme, zonnige dag; de terrasjes liepen vol en de eerste insecten 
kwrunen tevoorschijn. ln het jaar 2000 was dat zondag 19 maart en na een paar bewolkte dagen op 
woensdag 22 maart was er weer een heerlijke lentedag. 

Op zondag waren er de eerste dagvlinders; een paar Kleine vosjes en een Dagpauwoog, maar 
nog niet veel activiteit rond de bloeiende wilgen. 's Avonds kwrun wel een vroege nachtvlinder, een 
kleine uil Orthos ia cruda (the Small Quaker- de kleine bibberaar !) die vliegt op bloeiende wilg. 

Woensdagmiddag 22 maart ging ik naar de Schaapskooi; onderweg waren er vier Citroen
vlinders en het eerste bloeiende Klein hoefblad. 
Op de heide zag ik meteen een paar Roodborsttapuiten (de eersten 16-03-98 en 02-04-99). De leeuwe
riken waren ook aan het zingen. 

Bij de Renderklippen was er veel activiteit bij een (nieuw?) Rode bosmierennest, zo'n dertig 
centimeter breed. Het was nog geen mierenhoop. Volgens Michael Chinery van de Nieuwe Insecten
gids zijn het omnivoren met een voorkeur voor dierlijk voedsel. Hier waren ze konijnenkeuteltjes naar 
hun nest aan het slepen. 
De bosmieren zijn wettelijk beschermd vanwege hun belang voor de bestrijding van bosbouwplagen. 

Op weg naar huis met alle standvogels volop aan het zingen en Buizerds miauwend hoog in de 
lucht, zag ik een minder gewoon Lieveheersbeestje Calvia-I" guiJala, een kastanjebruine diertje met 
veertien gele stippen. 

Een leuke middag - de Lente was echt begonnen. 

Dit was een terugblik; nu staat de lente van 2001 voor de deur. Voorbodes zijn er overal te vinden. 
Schrijf eens voor Natl,lurklanken welke dat waren voor jullie en over de eerste waarnemingen van het 
jam·! 

Hilary Jellema-Brazier. 

Ook al in het teken van het naderend voorjaar vindt u bij deze Natuurklanken 

weer de bekende lijsten voor losse vlinderwaarnemingen. 
Maakt u er voor u begint met invullen een paar kopieën van? Het origineel hebt u 

nodig voor de vlindernamen en afkortingen, zoals u die aan de keerzijde van het 

formulier vindt. We hopen op veel vlinders en veel lijsten! 
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Zeearend 

Enthousiast geworden door alle verhalen over de voorjaarsreis 
naar de Midden-Elbe (zie o.a. Natuurklanken nr. 4), besloten 
wij dit gebied in het najaar - van 1 tot en met 8 oktober - te 
bezoeken. 
Reeds in het bezit van het conceptverslag van de VOZOV AR
werkgroep kwamen we in een opgeschud bedje qua onderko
men, vogelkijkpunten en routes. 
Het succes van zo'n najaarsreis hangt in sterke mate af van 
het moment waarop de vogeltrek op gang komt en in hoeverre 
het te bezoeken gebied gunstig is als rust-, verzamel- of ver
blijfsgebied. Diverse gespreken met lokale vogelaars leerden 
ons dat, buiten het verzamelen van Kraanvogels en voorname-
lijk Rietganzen, de verwachtingen niet te hoog gespannen 

moesten zijn omdat de komst van grote aantallen Smieten (november), zwanen en eenden (januari) in 
hoge mate bepaald wordt door de waterstand van de Elbe met de daarbij behorende overstromingen. 

Dat het weer een grote rol speelt is duidelijk. Temperaturen in deze tijd van het jaar van 18 à 
19 o C, zeer zonnig en heel weinig wind waren o.i. mede de oorzaak van weinig trekactiviteit Maar 
tevens gaven deze mooie najaarsdagen de boeren nog gelegenheid met groot materieel de velden te 
bewerken, hetgeen in een relatief klein natuurgebied, omringd door landbouwgronden, nogal wat ver
storing gaf (kranen en ganzen). 
De temperatuur liep geleidelijk terug tot ca. 14 o C en de bewolking nam toe. Het bleef echter zeer 
rustig weer, met af en toe een bui. 

Favoriete plaatsen waren voor ons de Prevestorfer Wiesen vanaf de veerstoep aan de Elbe tot 
aan de oude jachthut richting Restorf. 
De toplocatie was echter het Grenzland/ A landen. 
We bezochten bijna alle gebieden uit het rapport. Uiteraard niet zo intensief als de vogelwerkgroep, 
maar toch ........ . 

Een uitkijktoren ten zuiden van Snackenburg/ Alanden, in het voorjaar nog in aanbouw, was nu 
klaar. Aan de voet hiervan ligt de "Gedenkstein Stresow" (goed met borden aangegeven), waar tevens 
een "Grenzsperre" uit de vroeger DDR-tijd is nagebouwd. Indrukwekkend als je hier weer eens even 
bij stilstaat. 

Vanaf deze uitkijktoren kun je, volgens lokale vogelaars, dagelijks de Zeearend, de Visarend, 
Zwarte Ooievaar, Bruine- en Blauwe kieken zien en dat klopt ook!!! 
Hier hebben we enige dagen doorgebracht met uitzicht op vele Rietganzen, drie Zeearenden, voor 
onze neus "vissende" Visarenden en op 7 oktober een afscheid nemende Zwarte ooievaar. Deze cir
kelde enige malen recht boven ons hoofd om hoogte te winnen en verdween toen in één rechte lijn 
naar het zuiden. 

Wij noteerden in deze herfstperiode tachtig vogelsoorten. Het vermelden waard zijn: 

Zeearend- 2 ad. 1 juv. 
Honderden Rietganzen 
Visarend - 2 exx. 
Zwarte ooievaar- 2 exx. 

Zeer veel trekkende Geelgorzen 
Blauwe kiek - 1 ex. 
Honderden Kraanvogels 
Zwarte ruiters- 6 exx. 

Rode wouw - 10 exx. 
IJsvogel - 2 exx. 
Waterral - 2 exx. 

Het was een fijne reis in een prachtige omgeving, nu reeds met veel herfsttinten. 
De prima accommodatie "Lindenhof' (perfect uitzicht vanaf balkon) speelde zeker ook een rol. 

Fred Broekman . 

... 
~': t-Iet is Y\l-\ Y\og wat vroeg, maar het dl-\l-\rt echt Y\iet laY\g meer 

,. of de zomervogels komeY\ terl-\g . 

.. ~· Noteer+ l-\ l-\W waarY\emiY\geY\ op de bijgesloteY\ lijst? 

'' Wim VaY\ WavereY\ Hogervorst zal i.-\ bl-\iteY\gewooY\ erkeY\telijk zijY\! 

:. ~.' ·'· ·_, ' ,·- .. 

" 



Vereniging Milieuzorg Epe 
Veenweg 2, 8171 NJ Vaassen tel. 0578-575900 giro 1963127 

PLATFORM DUURZAAM EPE - Nu aan de slag. 
Het begon in het doelgroepenoverleg, een verzameling "groene" groeperingen die eens per 

half jaar met de gemeente in overleg was. Zowel de KNNV afd. Epe/Heerde als de Vereniging Milieu
zorg Epe maakte deel uit van deze club. 
Alweer bijna twee jaar geleden werd besloten om op een wat breder vlak actief te worden en wel met 
het brede onderwerp Lokale Agenda 21. De eerste kennismaking hiermee was het in 1999 meedoen 
aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel. Hierbij wordt de duurzaamheidssituatie van de deelnemende 
gemeenten onderling vergeleken. Daarvoor moest een enquêteformulier worden ingevuld, samen met 
de gemeenteambtenaren. 
Leerzaam was dat want het ging daarbij over allerlei beleidsgebieden waar je niet iedere dag mee te 
maken had. Over de resultaten van de vergelijking hebben we verschillende keren in Natuurklanken 
geschreven. Er bleek uit dat er in Epe op duurzaamheidsgebied nog heel wat te doen is, om het wat 
eufemistisch te zeggen. Het doelgroepenoverleg kwam dan ook tot de conclusie dat er in Epe actiever 
moest wordèn geprobeerd om die situatie te verbeteren. Het zou daarbij mooi (en ook effectiever) zijn 
bij het overtuigen van "de politiek" daarvan, als hiervoor een flink draagvlak onder de Epenaren zou 
bestaan. 

Om hiermee aan de slag te gaan hebben we in oktober en november 2000 twee avonden geor
ganiseerde waar alle, volgens ons in duurzaamheid geïnteresseerde, organisaties in de gemeente Epe 
zijn uitgenodigd. Ook hierover viel in de laatste nummers van Natuurklanken wat te lezen. 
De eerste avond was bestemd voor het geven van informatie en voor het verzamelen van ideeën voor 
meer duurzaamheid; tijdens de tweede avond werd uit deze ideeën gekozen. 
Om niet te veel hooi op de vork te nemen, werden voorlopig de twee ideeën met de meeste stemmen 
als officieel geadopteerd. Dit zijn in volgorde: het bevorderen van het gebruik van de fiets en: een 
onderdak voor samenwerkende organisaties voor duurzaamheid, als ontmoetingsplek voor uitwisseling 
van gedachten en informatie, liefst ook met voorzieningen voor educatieve activiteiten voor groepen 
e.d. Alle projecten zullen worden gecoördineerd door het Platform Duurzaam Epe. 
De keuze van deze twee officiële projecten wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere projecten zijn 
waar mensen aan bezig zijn. Juist tijdens die twee avonden bleek uit onderlinge contacten wat er alle
maal gebeurt. Ook bleek daarbij dat ondanks de verschillende aard van het vrijwilligerswerk men veel 
meer voor elkaar kon betekenen dan eerder gedacht. De deelnemers aan het eerste project zijn vere
nigd als Werkgroep Bevordering Fietsgebruik Ze zijn al bijeen geweest om te inventariseren welke 
mogelijkheden er zijn om het fietsgebruik te bevorderen. Men vond dat je eigenlijk moet beginnen om 
veel gebruikte fietsroutes door de bebouwde kom aangenamer en veiliger te maken voor fietsers. 
Daarbij komen dan de routes voor woon-werkverkeer, voor scholieren en voor het boodschappenver
keer in beeld. 
Helaas is er in onze gemeente geen informatie over fietsverkeer, eenvoudig omdat er, in tegenstelling 
tot autoverkeer, geen verkeerstellingen over het fietsverkeer worden gedaan. Er moet dus bij nul wor
den begonnen. 

Verder kwamen tijdens die eerste bijeenkomst nog veel meer ideeën op om het fietsgebruik te 
veraangenamen. Als eerste activiteit heeft de werkgroep een "brief geschreven naar het gemeentebe
stuur om in de huidige winter de fietspaden serieuzer sneeuw- en ijsvrij te maken dan dat tot dusver 
gebeurde. Dat dit niet overbodig was bleek weer uit de werkelijkheid rond de kerstdagen. 

Mochten er bij de fietsende KNNV -ers nog liefhebbers zijn die ook mee willen denken over 
het bevorderen van het fietsgebruik dan zijn ze van harte welkom. Een telefoontje naar Jan Polman, 
nummer 0578-575900, en het is geregeld. 

Jan Polman. 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Vlechtheggen 

Misschien heb Je het ol op de te\evisie ge
zien of in de kront ge\ezen, kinderen die 
vlechtheggen tnookten. Dè vlechtheg 
moet tert.~g, vindt de .Stichting Woorde t.~it 
Beek-Ubbergen. 
Vlechtheggen woren tot het begin von de 
vorige eet.~w de gebrt.~ikelüke tnonier von 
erf afscheiding. Zowel tt.~inen, akkers ols 
weilanden waren omringd door heggen von 
in elkoor gevlochten strt.~iken. 
Rt.lilverkavelingen en moderne tondbot.~w
thethoden zijn er de oorzook von dot vee\ 
heggen opgert.~itnd werden. De thensen 
hoo\den ze weg otndot ze zonder die of
scheidingen grotere stt.~kken grond oon et
koor kregen, die gernokkelüker rnet rnochi
nes te bewerken zijn. 
In het westen von ons landzijn de heggen 
büno o\letnool verdwenen. Meernoor het 
oosten enzt.~idenzien we nog weleens een 
heg ols begrenzing tt.~Ssen okkers en wei
landen. 

Vroeger hoolde de boer hot.~t von de heg otn pooltjes te tnoken of orn te stoken 
ols brondhot.~t. In zo'n heg werd dliS nogal eens gekopt of gesnoeid. Door het 
vele snoeien bleven er op de dt.~t.~r bornen en strt.~iken over die door goed tegen 
kt.~nnen. 

We vinden door don ook sterke groeiers ols de .Sleedoorn, de Witte 
meidoorn, de broarn, de vuer en de Wi\de roos en daar ol'hheen en tt.~Ssendoor 
slingerenzich ook kUtnp\onten a\5 Wilde hop, Bosronk en KornperfoeUe . 

.Sleedoorn Rode komoeUe ('1eidoorn Vlier KordinootsJnuts 

Nt.~ zijn er verschi\\ende organisaties, die een pleidooi hot.~den voor het 
terlig brengen van de v\echtheg. Woorol'h tnoet die heg nt.~ eigen \ijk tert.~g en hoe 
ging dat nll precies in zijn werk met dot vlechten? Nietnond wist meer hoe dot 
vroeger ging. No tang zoeken werden er twee tnonnen gevonden die vroeger 
meegehotpen hadden rnet het vlechten von heggen. Er is nt.~ zelfs een 
heggenvlechtmeester opgeleid. 

Een vlechtheg bestoot t.~it dicht bü elkoor geplante strlli~es.In de herfst 
worden de tokken hortzontcol gebogen. 01'11 te voorkol'hen dot ze weer overeind 
springen worden ze oon stevige pooltjes vostgezet en er worden overlangs 
longe stokken door te tokken gevlochten. Het rege\tnot;g snoeien stitnll\eert de 
vormingvan nieliWe liltlopers en zo ontstoot eenstevige heg of holltwo\. 

V 



Zo'n houtwol vormt een were\cije op 
zichze\f. Grote en kleine dieren vin
den er voedsel en onderdak. A\ die 
vorrnen van leven stoon op verschil
lende tnonieren tnet elkoor in ver-

" bond. 
Kleine akkers otn.zootnd door heggen 
vormen een ideaal woonoord voor 
vele kleine zangvogels, die er een 
overvloed oon voedsel en nest-

gelegenheid vinden. Een zongvogel als de Geelgors voert zünjongen voomotne
\ük met rupsen. Zonder zongvogels zouden er veel te vee\ insecten komen. De 
Grosmus woont groog in houtwo\\en en ook de Kneu nestelt er.Die voert zijnjon
gen uit de krop. Het voedsel bestoot uit allerlei zoden, die hij op de otn\iggende 
velden verzamelt. 
Zo zoeken veel dieren de beschlltting von de holltwol als woongebied. 

Kneu G r OSI'tlt.P Geelgors 

Als de houtwol vol in bloei stoot kon de zon niet meer doordringen tot de 
bodetn. Door kunnen don ook o\\een tnoor die pionten in leven bl{jven die o\ in het 
vroege voorj oor groeien en b\oeien.Zoo\s het 5peenkrllid en de Bosanemoon. 
Als de zon dit soort pionten niet tneer kon bereiken, sterven de delen boven de 
grond of. De vergane piontendelen leveren voedsel oon to\\oze bodemdieren 
b.v.PiSsebedden. 

De Dutzendpoot leeft van dit soort bodembewoners en op zijn beurt 
vormt de Dutzendpoot weer een stnoke\ij ke mooitijd voor padden. 

Komperfoelie 

jl~ 
V 

Hop Bosronk Bosanemoon Speenl<rl.lid 

Verschillende soorten slakken hebben ook een goed leven in de houtwol, 
tenminste, zo long ze leven. Bepoo\de naaktslokken vormen het \ieve\ingsvoedse\ 
von de Hazelworm, tnoor ook voor de Hoz.e\wortn geldt: eten en gegeten 
worden. Hij zo\ het niet overleven als de egel hetn te pokken krijgt. 
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In het najaar verschijnen de he\dere k\ellren van rijpe vrllchten. Daar 
hangen dan de botte\s en bessen van de meidoorn en de Wi\de roos, de 
Kardinaa\stnllts en de Steedoom en opniellw is er voedse\ voor b\(jvers en 
tangstrekkers. A\s je zo'n ho..,twat vot \even nll eens verge\(jkt met b,üvoorbeetd 
een stllk prikke\droad a\s afscheiding, dan \ijkt de keliZe niet zo tnoei\ük . .Het 
oprllithen van holltwa\\en maakt de voge\s dak\oos en van ho..,ten sch..,ttingen, 
prikketdraad of schrikdraad va\t niets te haten. Laten we daarom a\\emaat 
meewerken aan de terligkeer van de traditione\e v\echtheggen otn akkers en 
tllinen en Zllinig zijn op de ho..,twat\en die we nog hebben en ook het tandschap 
z oveet meer verfraaien. 

Hazelworl'l"l 

Gewonepad Egels 

Slok DW.endpoot 

Mijn kater is een goede muizenvanger. Hij besteedt daar grote delen van zijn tijd aan en is erg 
trots op het resultaat. Eenmaal gepakt moet de vangst dan ook direct naar zijn hol (mijn woning) 
gebracht worden en wordt dan vol trots aan mijn voeten gelegd. Meestalleeft zo'n muisje dan nog en 
vaak mankeert het ook niets, zodat ik dan aan het vangen moet slaan om het weer naar buiten te 
krijgen. 
Laatst pakte ik een voor dood liggend Huismuisje tussen duim en wijsvinger en zie: mijn "houdgreep" 
bleek kunstmatige ademhaling voor het diertje te zijn. Hij bleek niet gewond en smeerde hem gauw. 

Als de kat zijn prooi de moeite waard vindt, dan wordt zelfs regen getrotseerd, hoewel hij een 
vreselijke hekel aan nat worden heeft. Bij binnenkomst wordt er dan ook heel nadrukkelijk gemiauwd 
om te vertellen hoe vreselijk hij het wel gehad heeft en hij houdt er pas mee op als ik hem met een 
oude handdoek heb afgedroogd en zelfs de pootje, waar ik anders niet aan mag komen, mogen worden 
schoongemaakt. 

Laatst kwam hij kletsnat thuis met een nog levende muis in zijn bek. Ik zag hem denken: Wat 
nu, eerst miauwen (~f'eerst met de muis aan de gang gaan? 
De ellende van het nat zijn won het en hij liet de muis los, die direct naar de boekenkast galoppeerde. 

Nadat ik de poes had afgedroogd ging hij weer op jacht. Hij joeg het muisje op die een sprintje 
door de kamer nam, maar in een hoek gedreven werd. Toen zag ik iets wat ik nog nooit eerder had 
gezien. De muis jumpte heel hoog op en sprong de kat naar zijn neus. Kater had dat niet verwacht en 
wreef even met zijn voorpoot over zijn neus. Dat gaf mij de gelegenheid om de muis met een 
handdoek te vangen. 

Voordat ik hem buiten zette had ik mooi de gelegenheid hem goed te bekijken. Hij had heel 
lange achterpoten, een lange staart en duidelijk zichtbare oortjes. Hij was vrij licht van kleur. Een 
Bosmuis dus, die tot de groep van de "ware" of Langstaartmuizen behoort, samen met o.a. de Dwerg
en Huismuis. Woelmuizen of Kortstaartmuizen zijn ronder van bouw met minder duidelijke oortjes en 
een kort recht staartje. Hiertoe behoren de Veldmuis, Aardmuis en Rosse woelmuis. 



.. 

Vaak ook brengt mijn kater spitsmuizen mee, die hij echter niet eet. Spitsmuizen leven narnelijk van 
dierlijk voedsel en het schijnt dat ze - volgens de katten - niet lekker smaken. 

Eens bracht kater een spitsmuis binnen die prompt onder de kast verdween. Urenlang lag de 
kat voor de kast. Het muisje liet zich niet verjagen. Ze zijn, inclusief hun lange beweeglijke neus zo 
klein dat ze in de kleinste hoekjes passen. Ook ik kon hem niet vangen en bedacht een list. Kat naar de 
gang en een tunnel gemaakt naar de open deur, om de muis naar buiten te geleiden. En terwijl ik stond 
te kijken of hij de geboden kans gebruiken zou, kwam er nota bene een tweede spitsmuis naar binnen . 
Blijkbaar te koud buiten. Dat werd mij echter te bar en met wat flinker optreden lukte het ze beiden 
buiten te krijgen. Katertje heeft nog uren gezocht. 

Tijdens een wandeling in het veld op een vroege vorstdag zag ik diverse sporen van muizen. 
Ze maken tunneltjes onder het gras, om ongezien door hun belagers van het ene naar het andere hol te 
komen. Vooral in de sneeuw is dat goed te zien. Op vochtige plekken zie je hun spoortjes. Aan de 
voorpootjes hebben ze vier tenen; aan de achterpoten vijf, en soms zie een sleepspoor van hun staart 
ertussen. 
Langstaarten lopen vaak met sprongen, zodat de afdruk van hun achterpoten vóór die van de 
voorpoten te zien is. Ze willen ook best eens in je broekspijpen verdwijnen. 
Wat heel leuk is om te zien is dat zich rond een holletje waar een muizenfamilie zich bevindt een 
rijprandje afzet van hun bevroren adem. 

Ook aan vraatsporen aan dennen- en sparrenkegels kan men heel goed de muizen herkennen. 
Ze laten van de "appels" alleen de spil achter, met aan het eind een pluimpje. Eekhorens en vogels 
eten veel slordiger; die laten een rafelige of opengepikte "appel" over. 

Zonder een bijzonder goede neus of heel scherpe oren kun je als mens toch ook nog heel wat 
van dierlijk leven vinden in de natuur. 

ge !lJ;nëe /'aaë ~ tflfzawe l'fnë 

~e.P dtJ.tJ-.1" de &dëen ;t;ttteuen 

:ZrMée_, wellfe~nde pa.Pen 

Yi.Pe&n ~ de 11uu/e,ffon 

~'tJ.tJ-/flej dtë Me& á.l"tJ-men 

~'/&n :yweá1? ~tJ-men 
~;'/ 

CZ/an tHJ.I".Pe -llidë een ;t;adée .&z,/Z'étJ-tJ-n 

!lJ;nëe_, ,ja_, p{/ ;t;f/é ,{eë/ 

PI ,{etf d wee.P ue.P~n/ 

(./Yruu- i:et 9f,_dtd UtUt- it-'daan:~ JtJ·n'..fe, · 
t'npeA:Unden áuu;- de %e;-f. uan /:Jla&n.) 

Marianne Faber. 
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Gevleugelde vrienden (vlak) om ons heen 

Hieronder volgen de resultaten van het zuiver onwetenschap
pelijk onderzoek naar vogels in, om en boven onze tuinen, 
waar ik begin vorig jaar een balletje over opgooide. " 
Er hebben acht mensen op gereageerd en dat is wel een beetje 
mager, vergeleken bij ons ledenbestand. Ineens heb ik een 
heleboel meer begrip voor Wim van Waveren, die al bijna 
gewend moet zijn geraakt aan het vergeefs wachten op mel-
dingen van "Eerste Zomervogels". 
En - ook in navolging van hem - lijkt het mij onaardig en on
juist als ik de acht inzenders verder zou negeren. Trouwens, 
met mijn eigen lijstje erbij kom ik op negen, en daar moeten 
we het dan maar mee doen. 
Het is natuurlijk wel zo dat wat je om je heen aan vogels ziet 
heel vaak biotoopgebonden is. Daarentegen, als je aan een 
beekje woont hoef je daar nog niet altijd een IJsvogel of een 

Waterspreeuw bijgeleverd te krijgen. Geluk moet je dus ook hebben. En alertheid. En tijd. En enige 
kennis - om maar een paar dwarsstraten te noemen. Geluk geldt ook voor bet kleine moment dat je 
omhoog kijkt, en uitgerekend dan komt er een Zwarte- of een Rode wouw over. Daarvoor heb je geen 
specifiek biotoop nodig. 

Ik begin met eenmalige waarnemingen vlakbij huis, die niet rechtstreeks verband houden met het 
biotoop waarin de vogels zich volgens de boekjes dienen op te houden. 
le Mevrouw De Ridder (Renderklippenweg, Epe) zag (op 17/18 april), drie Beflijsters (d). In het 

voorjaar streek er een Paapje neer, dat ook weer gauw verdwenen was, en in de zomer kwamen 
soms even een Kneu en een Spotvogel kijken. Ook nog vier Mandarijneenden - misschien twee 
broedparen, maar daarover bestaat twijfel. 

2e Agnès Herweijer "bad" een paar keer een Appelvink (vorige jaren werden die vaker gemeld!) 
2e Wilt Millenaar (Oranjeweg, Ernst) had in januari een Barmsijsje (d)in de tuin, en kreeg in februa

ri bezoek van een Fazantenhen. Met de herinnering aan de twee fazanten die een jaar of wat gele
den geregeld bij Agnès Herweijer in het Pelzerpark rondscharrelden, reken ik dit dier ook tot de 
niet-biotoop gebondenen. 

3e Louk Witkamp (Norelholtweg, Epe) deed in december een eenmalige waarneming van een IJsvo-
gel. 

4e Evelien van Dalfsen (Van Manenspad, Ernst) had twee broedpaartjes Gekraagde roodstaart. 
Se Els Koopmans (Bongerdplein, Epe) een Puttertje. 
6e Bij Anca Ebens (Lagestraat, Wapenveld) verbleef in augustus een Ransuil. 
7e Wim Meketenkamp (Vaassenseweg, Ernst) had in juni een Zwru1e roodstaart. 
se en tenslotte: wij zelf(Belvédèreweg, Epe) hadden een Tuinfluiterbroedpaar. 

Nog meer eenmalige waarnemingen, maar nu wel verband houdend met de eigen woonomge
ving, betreffen de Boom- en Veldleeuweriken, Roodborsttapuiten en Boompiepers die Mevrouw De 
Ridder omringen, en de Groene specht die een enkele keer bij haar vijver verpoost. Verder was zij de 
enige die overvliegende Roeken meldde, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik die niet op het lijstje 
had gezet. En dit geldt ook voor door haar waargenomen Boomvalken, een Witgatje in juni en een 
Nijlgans. 

Wim Meketenkamp meldde een overvliegende Knobbelzwaan, Els Koopmans een dito 
Storm- en Kokmeeuw én een Rode- zowel als Zwarte wouw!! 

Dit was het wat de eenmalige waarnemingen betreft en om maar even van het ene uiterste 
naar het andere te springen, nu komen de vogels die wij allemaal in de tuin hebben, en dat zijn: Win
terkoning, Merel, Pimpelmees, Roodborst en Staartmees. 
Acht van ons meldden Tjiftjaf, Boomkruiper, Heggenmus, Koolmees, Vlaamse gaai, Vink en Ekster. 
Zeven: Zwarte kraai, Houtduif, Kuifmees en Sijs. 
Zes: Zwartkop, Buizerd, Goudhaantje, Goudvink, Groenling, Sperwer en Spreeuw. 



Vijf: Blauwe reiger, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Fitis, Bosuil, Grote Bonte specht, Huismus, 
Ringmus, Turkse Tortel, Zwarte mees en Zanglijster. 
Vier: Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Havik, Kauw, Kruisbek, Steenuil, en Witte kwik. 
Drie: Glanskop, Grauwe vliegenvanger, Grote lijster, Holenduif, Huiszwaluw, Keep, Kievit, Koekoek, 
Kramsvogel, Raaf, Torenvalk en Vuurgoudhaantje (twee ervan met een?). 
Twee inzenders tenslotte bieden in meer of mindere mate gastvrijheid aan: Wilde eenden, 
Zomertortels, Zwarte spechten, Braamsluipers, Fluiters, Geelgorsen, Gele kwikstaarten, Kerkuilen, 
Kleine bonte spechten, Kolgansen, Koperwieken, Matkoppen en Scholeksters. 

En hier laat ik het bij, want vermelding van meer bijzonderheden kost te veel ruimte, te meer 
waar eén ding ons allemaal duidelijk zal zijn: dit is natuurlijk een onderzoekje dat aan alle kanten 
rammelt, mede omdat mijn lijst niet direct goed in elkaar stak. Het is een onoverzichtelijk geheel ge
bleken, maar als ik tijd over heb ga ik er toch eens goed voor zitten om een helder overzichtje te ma
ken van alle gegevens die ik toegezonden kreeg. Misschien is het wel het begin van iets groots! Ui
teraard moet het een volgende keer op een iets betere leest geschoeid worden, maar al doende leert 
men. 

In elk geval, de mensen die meegedaan hebben worden heel hartelijk bedruikt! 

Micky Haselhoff-Marsman . 

.9Lftematief baden 
Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit over zes garagedaken. Niet zo'n fraai uitzicht denk je direct, 

maar dat valt mee. Op een aantal daken is na de laatste dakrenovatie geen grind meer aangebracht en 
dat zijn nu stuk voor stuk ondiepe vijvers van zo'n 50m2 geworden. Vooral de vijver vlak voor mijn 
raam wordt zeer intensief als bad gebruikt door alle vogels. die in of om mijn tuin leven en dat zijn er 
toch nog heel wat. Hrutstikke leuk om naar te kijken als je achter je bureau zit. 

Vanmorgen (27 november 2000) was het heel bijzonder toen een juv. Grote gele kwikstaart 
een bad kwam nemen in de vogelvijver, die ik als reservebad voor droge t~jden op het dak heb gezet. 
Na het bad ging hij/zij foerageren in de verschillende dakvijvers, terwijl een Winterkoning 
ondertussen een duik in het ondiepe nrun. 

Zo'n jaar of tien geleden liep er een Patrijs op de daken, ik vennoed dat die toen op de 
Zuukerenk waren uitgezet. 

's Zomers klitrunen Groene kikkers via de klimop naar de dakvijver en vele libellen leggen in 
het water hun eieren (waar helaas niks van terecht komt). 

:Mispfaatste feestf([edij? 

Harry van Diepen 

Het volgende stukje past misschien beter in de rubriek "Overgenomen", maar we 
vonden het zo leuk dat we het in toch wilden opnemen en wat doet de precieze 
plek er dan ook eigenlijk toe?! Harr liet het via e-mail in de Vogelwerkgroep 
circuleren en we de waarneming komt van Jeroen Brandjes uit Bussum. 

Vanwege het zachte weer (toch broeikaseffect!?!?!) zijn veel vogels al volop aan het zingen en 
paren. Maar ook de runt1bieën laten zich misleiden door de hoge temperaturen. Een blik in een 
kristalheldere vijver toonde Jeroen acht Kleine watersalrunanders, keurig in vier paartjes bij elkaru·. De 
mannetjes waren al in bruiloftskleed. 
"Effect van de uitblijvende vorst?" vraagt hij zich af. ''Ze zijn - neem ik aan - een tijdje op land en in 
landfase geweest, maru· wat doen ze dan nu al in het water in trouwkostuum?????? En met dit semi
baltsgedrag????????!!!!!!!! 

De bijzonderheid van deze waarneming schuilt in de datum: 1 december 2000 ....... ! 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor ver
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: AJB=Alida Bakuis; AHS=Agnès 
Herweijer-Smit; EvDT=Evenlien van Dalfsen-Tukker; HvD=Harry van Diepen; JvD=J.van Dalen; JH=Joop 
Haselhoff; MD=Marga Dekker; MRL=Marcel Langevoort 
En verder: Mevrouw Vanna van Gogh, Mevrouw Trees Mors, Mevrouw Thea Colombijn, Gerard Plat en Me
vrouw Kouwenhoven. 

lio/ogeLÇI 
Aalscholver 
17111 1 ex. Plas bij Welsum. 

EKG. I 
22/10 1 ex. Kievitsveld, Ernst. EKG. 
Blauwe kiekendief 
29/10 4 r:J Uddelse Buurtveld/de Bieze, Uddel. 

MRL. 
Blauwe reiger 
29/11 Zat op een dak. Enkweg, Epe. JvD. 
Boomvalk 
03/08 1 ex. Kolenkamp, Niersen. 
Bosuil 
22111 Vloog in licht van autolamp voor ons uit. 

Tongerensche Heide, Epe. EvDT. 
Buizerd 
03/10 3 exx. dicht bij elkaar in weiland, een 

vierde vanuit een boom toekijkend. Bij 
oprit Wilp naar ASO. MHM. 

Geelgors 
27/12 Ca 100 exx. (93 geteld) op 

akker Oranjeweg, Ernst. HvD. 
·Goudhaantje 
13/11 Een heel grote groep in Den-

nen. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Goudvink 
23/10 r:J en~ tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
17/11 12 exx. Een prachtig gezicht. 7 r:J en 5 ~. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Grauwe gans 
17111 Grote groep, zeker 100 exx. bij 

Welsum. EKG. 
Groene specht 
20111 I ex. Zwolseweg t.h.v. Greutel

seweg, Wenum. MRL. 
Grote gele kwikstaart 
27/11 Juv. Nam een bad in plas op garagedak. 

Troelstrastraat, Epe. HvD. 
Grote lijster 

09/09 1 ~ Cannenburgherweg, Vaassen. Vlie-
gend. MRL. 

17/10 Cannenburgherweg, Vaassen. 

19/11 

30/11 

Vliegend. MRL. 
1 ex. zwevend boven bos 
Feithenhof, Gortel. MRL. 
l ex. juv. achter duiven aanvliegend. We
gener terrein, Apeldoorn. MRL. 

Houtsnip 
25/11 1 ex. vloog geschrokken op. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
lJsvogel 
04/11 Aan de Weteringdijk, 

Ernst, in de buurt van Van 
Triest. Trees Mors/AHS. 

06/11 

06/12 

Kauw 
22/10 

23/10 

Keep 

Bij vijver in de tuin. Del
lenparkweg, Epe. Vanna van Gogh. 
l ex. Bij sloot Hattem-Noord (Gapers
land). Mevrouw Kouwenhoven. 

Beginnen in troepjes de kleine eikeltjes 
van de Moeraseiken stuk te hakken. Is elk 
jaar zo, tussen oktober en december. Epe. 
EKG. 
Groepen van honderden boven Epe. Trek? 
EKG. 

22/10 I ex. in de tuin. 
Epe. EKG. 

Kerkuil 
09/12 I ex. vliegend. Zwolseweg t.h.v. de Haere, 

· Kievit 
17/11 

Wenum. 05.55 uur. MRL. 

Honderden. Ossenwaard 
Deventer/Terwolde. EKG. 

Klapekster 
12/11 1 ex. eerste maal, en op 
29/11 tweede maal, een hele poos deze mooie 

vogel van alle kanten kunnen bekijken. 
Heide langs Gortelseweg, Epe. EvDT. 

17/11 I ex. Gortelsche Berg, Gortel. MRL. 
23/10 Zit luidkeels te zingen. Beekpark, Epe. 

EKG. 
Grote zaagbek 
17/11 1 r:J Ossenwaard Deventer/ 

Terwolde. EKG. 

19/11 Idem. MRL. ~ ~ 

~~~ee~: Morgens luid schreeuwend wel 30 exx. ~ 
vlak boven en om een grote boom 
vliegend. Enkele exx. gingen zelfs op de 
boom zitten. Havik 

20/08 I ex. cirkelend boven 
Vogelbuurt Vaassen
Zuid. MRL. 

Wie ofwat wekte hun woede? Beekpark, 
Epe. EKG. 

11/l 1 Herhaling van het bovenstaande! EKG. 
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Kolganzen 
17/10 Vlucht over Epe. EKG. 

17/10 Duizenden, samen met 
Grauwe ganzen, Ossen
waard, Deventer. EKG. 

Koperwieken 
Eind Aan de hulstbessen. Pelzerpark, Epe. 
okt. AJB. 
Eind 2 keer ± 4 exx. aan de hulstbessen. 
okt. Slathstraat, Epe. Th. Colombijn. 
03/12 Heel grote groep zittend en rondhuppend 

in weiland langs ASO tussen afritten Heer
deN. en Epe. MHM. 

Kramsvogel 
I7/II Troepje overvliegend samen met spreeu-

wen. Ook in de Meidoorn. Welsum. EKG. 
17/11 ± 20 exx. op landgoed Welna, Epe. EvDT. 
Kruisbek 
30/12 Tegen de avond 47 exx. in een beuk bij de 

Heerder preogen en vele tientallen in de 
omgeving. Ook 2 Grote kruisbekkenge
zien. HvD. 

Kuifmees 
28/11 Een grote groep laat zich zien. 

Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

Matkopmees 
05/12 2 exx. zoekend naar eten. Ton

gerensche heide, Epe. EvDT. 
Merel 
27111 

04/12 

Putter 
31/iO 

Raaf 
04/11 
Ransuil 

Zingend in top van den. Het lijkt wel 
voorjaar! Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 
Zit op voerhuisje met overgave (Sinter
klaas?)liedjes te prevelen. Tuin Belvédè
reweg, Epe. MHM. 

1 ex. langs nieuw fietspad Vaassenl Apel
doorn, t.h.v. Wenumse watermolen. MRL. 

1 ex. Wisselsche veen, Epe. EKG. 

27/11 Een hele poos geluisterd naar zijn roep. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Rodewouw 
10/11 Vloog achter landgoed Feithenhof richting 

Gortelseweg. Epe. Een prachtvogeL 
EvDT. 

Roodborsttapuit 
11/10 3 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Sijs 
2I/10 Veel troepjes in de Elzen. 

Verder haast dagelijks. Epe. 
EKG. 

Slobeend 
17/11 2 paartjes. Ossenwaard 

Deventer/Terwolde. EKG. 
Smient 
22/10 Enkele exx. Kievitsveld, Ernst. Nieuwe 

plas. EKG. 
Sperwer 
12/08 1 ex. cirkelend boven huis Vaassen. MRL. 

31/10 1 ex. Wenumse Veld, Wenum. MRL. 
18/11 1 9 zwevend boven Laan van Fasna, 

Vaassen. MRL. 
08/12 9 Slaat merel in tuin Pelzerpark, Epe 

AHS. 
Staartmees 
1411 I ± 20 exx. stoeien en bungelen door de 

bomen. Prachtige wolbaaltjes. Tongeren
sche heide, Epe.EvDT. 

Tafeleend 
22/10 Enkele exx. Kievitsveld, 

Ernst, nieuwe plas. EKG. 
Torenvalk 
17/10 · 1 9 Galgenberg, Vaassen in top van 

Vliegden. MRL. 
I4/ I I I d biddend boven weiland 

Hertenkampsweg!Pr.Bernhardlaan, 
Vaassen. MRL. 

Vink 
21/10 Veel trek Z.W. over Epe. Tot 

ver in november nog gaande. 
EKG. 

Waterhoentje 
IS/I I Wisselsche veen, Epe bij 

eerste plasje langs zandpad. EKG. 
Witgatje 
04/11 2 exx. Wisselsche veen, Epe. Gerard Plat. 
Zwarte specht 
20/11 Schrok van ons en vloog luid scheldend 

weg. Zou ik ook doen! Landgoed 
Duyveland. EvDT. 

Zwartewouw 
05/10 Vliegt vrij laag over centrum Epe, 

geplaagd door Zwarte kraai. EKG. 

fî"anáer4 
Argusvlinder Lasiommata megera 
24/10 Warme muur. Epe. Erg laat! EKG. 
Atalanta Vanessa atalanta 
04/I2 Vloog over Renderklippen, Heerde. JH. 
Roesje ,\'co/iopteryx /ihatrix 
11111 l ex. aan een balk in de schuur. Voor ons 

de eerste maal. Na determinatie weer op 
zijn plek teruggezet. Van Manenspad, 
Ernst. EvDT. 

l§dére insecte3 
Heidesabelsprinkhaan Metriplera brachyptera 
13/10 1 ex. op terras. In pot goed kunnen 

bekijken - nog niet eerder gezien. Van 
Manenspad, Ernst. EvDT. 

Olifantsrups Deilephila elpenor 
30/08 2 exx. in de tuin: één ~ 

groen en één · -- · 
bruin ex.op 

Reuzenspring= 
balsemien. De Wildkamp, Epe. MD. 

Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia 
bipunctata 

12110 14 zwarte exx. en I rood ex. op stam 
Linde. Hoek Pastoor 
Somstraat/Hoofdstraat, Epe. MD. 

33 



34 

Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia 
bipunclala 

12/10 14 zwarte exx. en l rood ex. op stam 
Linde. Hoek Pastoor 
Somstraat!Hoofdstraat, Epe. MD. 

!Zoog diere~ 
Das 
11111 I ex. Greutelseweg/Ridderweg, lopend in 

weiland, Wenurn om 05.30 uur. MRL. 
Vos 
09/12 Bij Apeldoorn. MRL. 
Wild zwijn 
12/11 5 exx. hard rennend 

over deTongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

IPCante~ 
Kruldistel Carduus crispus 
04/11 Grote planten, daar waar vermoedelijk 

schapenmest lag. Naast Akkerdistels. 
Wisselsche veen, Epe bij Boerweg. EKG. 

Sneeuwklokje Galanlhus niPa/is 
25/12 Polletje staat in de tuin te volop te bloeien. 

Pelzerpark, Epe. AHS. 

jPatldëstoeté~ 
Bleek nestzwammetje C'yathus ol/a 
1 1/11 In boomspiegel hoek Hoofdstraat/Markt, 

Epe. MD. 
Cantharel Cantharellus cibarius 
31110 Tuin Terpweg, 

Heerde. EKG. 
05/11 Mooie groep. 

Vosbergen, 
. Heerde. EKG. 
Dadelfranjehoed Psathyre/la spadicea 
14111 Aan voet Italiaanse populier, 

Populierenlaan, Epe. MD. 
Eikhaas Grifo/ajrondosa 
31/10 Bijna vergaan ex. op Eik. Bonenburg, 

Heerde. EKG. 

Gestreept nestzwammetje Cyalhus strialus 
11110 Dokter Mijsstraat, Epe. MD. 
Holsteelboleet Boletinus cavipes 
31/10 Terrein Groot Stokkert, Wapenveld. EKG. 
Oranjerode stropharia Psilocybe aurantiace 
06/1 0 Zeer veel op houtsnippers, W eemehof flat, 

Epe. MD. 
Poederzwamgast Nyctalis asterophora 
31/10 Op RusSltla nigricans (Grofplaatrussula). 

Bonenburg, Heerde. EKG. 
Prachtvlamhoed Gymnopi/is speetabi/is 
05/11 Mooie exx. op oude Elzenstronk 

Vosbergen, Heerde. EKG. 
27/11 Op oude Els Koopmans bij R.S.G., Epe. 

EKG. 
Reuzenzwam Meripilus gigantelis 
06/10 Aan voet van dikke Plataan naast de kerk 

Epe. MD. ' 
Witte populierenzwam Oxyporus popu/inus 
14111 Aan voet van Italiaanse populier. 

Populierenlaan, Epe. MD. 
Witte satijnvezelkop Jnocybe geophylla 

v.geophylla 
28/09 Hoek Burg. Van 

Walsumlaan!Lohuizerweg, Epe. MD. 
Zwarte kluifzwam Helvel/a /acunosa f 
06/10 28 exx. Jagtlustweg, Epe. MD 

fîlissen, J?tmfwieé"n, ~ptieté3 , 
Adder Vipera bents 
13/1 0' 1 ex. 9 klein: ± 17 cm. 
Kikker 
11/11 20 ex.x. uit droge put (van beton) gehaald 

en naar betere plek gebracht. Niet gekeken 
naar soorten. Vergeten! Van Manenspad, 
Ernst EvDT. 

Sterrenschot 
03/11 Door vermoedelijk Blauwe reiger 

uitgespuugde ovaria van kikkers. 
Wisselsche veen, Epe op twee plaatsen. 
EKG. 

06/11 Op omgevallen boom in het Kloosterbos, 
Wapenveld. Vermoedelijk ook van reiger. 
HvD. 

Wie is Fz.et, die oy 't kerkedak 
De broze sti{te _f{uitend brak, 
'In s{oeg een fied cfe lieem'(en in 
'Een fied van vreugc{, een fied van min, 
Vat {ucfzti.fl {uicft en tiere{iert 
Tn dansend ver en verder zwiert, 
Vat is de syreeuw, de brok.ke{aar, 
De kommervrije tokke{aar, 
Vat is de spreeuw, die, bont vany{uim, 
De _f{uiter is van {ossen {uim ..... 

'Rinke 'To{man. 


