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Zaterdag 
12 mei 

zaterdag 
12 mei 

Donderdag 
17 mei 

Zondag 
l0  juni 

Woensdag 
15 augustus 

Zaterdag 25 en 
zondag 
26 augustus 

Zondag 
9 september 

"VROEGE VOGELS" onder leiding van Wi van Waveren Hogeworst 
Zoals gewoonlijk start de excursie vanaf de parkeerplaats Kievitsveld. 
De echte vroege vogelaars worden om 05.00 uur verwacht (een uur voor zonsop- 
komst); voor de langslapers is er een tweede vertrek om 06.00 uur. 
Vooropgave beslist noodzakeiijk! 

RECEPTIE VOOR HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE KNNV 
Deze receptie wordt in het stadhuis van Bloemendaal gegeven. De afdeling Haarlem 
bestaat eveneens honderd jaar en daar zal een tentoonstelling aan gewijd worden. 
Het afdelingsbestuur zal er aanwezig zijn. Als ook u geïnteresseerd bent, neemt u dan 
contact op met 

Marianne Faber - Tel. 0578-627167. 
De receptie begint om 14.00 uur 

VOORJAARSPLANTENRUn,BEURS 
Net als vorig jk 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 
Onder leiding van Erik Murris gaan we kijken hoe de plantengroei op de vuilstort in 
Emst zich heeft ontwikkeld en welke dieren daar inmiddels een woonplaats hebben 
gevonden. 

Verzamelen in Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om 09 uur, en 
in Vaassen hoek DorpstraatlJu1ianalaa.q eveneens om 09.uur. 

EXCURSIE NAAR KASTEEL GROENEVELD IN BAARN 
Hoewel er aan het eind van het jaar een tentoonstelling is in Kasteel Groeneveld in 
Baarn in samenwerking met onze jubilerende K.N.N.V., lijkt het ons leuk om in augus- 
tus een gezamenlijke excursie te maken naar dit kasteel. Er zijn daar dan ook al ver- 
schillende tentoonstellingen op natuurgebied zoals "Nature made in Holland". Hier 
wordt een beeld gegeven van de invloed van de mens op de vormgeving van ons land- 
schap. Er is een mooie schilderijententoonstelling van Sam Drukker en een meer of 
min yaste~tentoonstellingoverer33eeld ran_de_NatuurY die-de relatie mensínatuur laat- - 

zien. Het kasteel ligt in een prachtig park in Engelse landschapsstij1,zodat we daar 
zeker ook kunnen genieten van alles wat er op dat moment bloeit en groeit, rondvliegt 
en zingt. 
Bij het kopje koffie bespreken we wat we met elkaar willen gaan zien en daarna is 
iedereen vrij om zelf rond te lopen tot het tijdstip van vertrek. We rijden namelijk met 
eigen auto's, omdat het nogal ingewikkeld is om er met openbaar vervoer heen te gaan. 
De kosten van de excursie zijn voor eigen rekening. De toegang zal niet veel meer zijn 
dan vijf gulden (onder meer afhankelijk van uw leeftijd), de benzinekosten wilden we 
hoofdelijk omslaan en verder heeft u natuurlijk zelf in de hand hoe hoog u het bedrag 
van de consumpties wilt maken. 

Verzamelen in Epe bij de V.V.V. Pastoor Somstraat om 10.00 uur 
en gaan van daar verder met zo weinig mogelijk auto's. 
Opgave bij Lous Heine 0578 - 576628 of bij Marianne Faber 0578 - 627167. 

NATUURMANIFESTATIE FLEVOPOLDER 
Ook dit evenement is een onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de 
KNI\iV en het programma bestaat uit vele onderdelen. In Natura kunt u t.z.t. alle bij- 
zonderheden lezen, en wij houden u via dit programma ook op de hoogte. 

HET SPYKERBOS BIJ BOSKAMP o.l.v. Els en Dik Koopman. 
Er is gekozen voor een excursie "aan de andere kant van de IJssel", en wel naar het 
Spykerbos bij Boskamp in de gemeente Olst. Het is een landgoed met statige lanen, 
gemengd bos en een aardig kasteeltje, dat zich bij mooi weer in een ruime plas kan 



spiegelen. Oude stobben met paddestoelen zijn voorhanden en de afwisseling van bos 
en wei zorgt voor een zekere vogelrijkdom. De paden zijn goed begaanbaar; kortom 
het kan een aantrekkelijke excursie worden. 

Verzamelen in Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om 13.30 uur. 
In Vaassen: hoek DorpsstraatIJulianalaan om 09.45, om 13.1 5 uur. 

TENTOONSTELLING IN KASTEEL GROENEVELD IN BAARN 
Deze tentoonstelling gaat over de KNNV en haar activiteiten gedurende een eeuw en 

ONGEVEER hij is geopend van 
DRIE 19 september tot en met 17 december 2001 
MAANDEN In het kasteelpark zal ook van alles te beleven zijn, en op weekends zijn er op de zol- 

der van de Oranjerie workshops voor kinderen. 
In Natura zult u er t.z.t. meer over kunnen lezen 

Zaterdag 
15 september 

Donmaag - 
27 september 

EXCURSIE NAAR DE MILLINGERWAARD BIJ NIJMEGEN 
Dit is een algemene excursie die echter uitgaat van- en georganiseerd wordt door de 
Plantenwerkgroep. Om het aantal auto's waarmee gereden wordt zo klein mogelijk te 
houden is het beslist noodzakelijk dat u zich tevoren opgeeft. Dit kan gebeuren bij 
Mariet van Gelder, tel. (0578) 69 30 24 
Om 9.00 uur verzamelen bij de buurtsuper in Epe. 
Lunchpakket en koffie meenemen. Ook laarzen zijn heel belangrijk. 

DIALEZING OVER GRAANCIRKELS door Eltjo Haselhoff 
Het graancirkelfenomeen (het ontstaan van grote geometrische afdrukken in akkers en 
andere velden) wordt doorgaans opzij gelegd als werk van grappenmakers. 
Er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn dat het hier gaat om communicatie- 
pogingen van buitenaardsen. De resulterende discussies richten zich in het algemeen 
op het thema "zijn het UFO'S of grappenmakers?" 
Deze insteek gaat echter geheel voorbij aan de essenties van het graancirkelfenomeen, 
die bij het grote publiek volstrekt onbekend zijn. Talloze eenvoudige waarnemingen, 
maar ook publicaties in gerenommeerde vakliteratuur over wetenschappelijke experi- 
menten tonen aan dat het verschijnsel vooralsnog geen eenvoudige verklaring heeft. 
Tijdens deze lezing wordt uitvoerig ingegaan op al deze feiten, inclusief bio@sische 
afwijkingen aan de gewassen. 
Met behulp van een overvloed aan beeldmateriaai en referenties wordt de toehoorder 
duidelijk gemaakt dat er hier vooralsnog sprake is van een wezenlijk mysterie. 

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

Zaterdag EXCURSIE NAAR HET LANDGOED OLTHORST o.Lv. Jan Kuijper 
6 oktober Nadere bijzonderheden over dit zeer bijzondere landgoed komen in de volgende Na- 

tuurklanken, evenals verzamelplaats, aanvangstijd, enzovoort. 

Donderdag DIALEZING OVER SPINNEN door de Heer J. Fokkema 
25 oktober Deze lezing betreft spinnen in het algemeen en de meest bekende inheemse soorten. 

De Heer Fokkema brengt demonstratiemateriaai mee. De laatste jaren hebben we 
niemand meer gehad die specifiek over deze afdeling van het dierenrijk heeft gespro- 
ken en daarom zijn we blij u nu deze lezing te kunnen aanbieden. 

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

Zondag 4 november: ' Excursie. 
Donderdag MIDDAG 22 november: Lezing. 
Donderdag 13 december: Leden voor Leden en andere belangstellenden, 

en vooruitlopend op het jaar 2002: 
ZONDAG 13 JANUARI 

is de datum die we voor de nieuwjaarswandeling hebben gekozen. 



Maandag 
7 mei 
Maandag 
14 mei 
Maandag 
21 mei 
Maandag 
28 mei 
Maandag 
11 juni 
Maandag 
18 juni 
Maandag 
25 juni 
Maandag 
2juli 
Maandag 
9 juli 
Woensdag 
25 juli 
Woensdag 
8 augustus 
Maandag 
13 augustus 

Maandag 
20 augustus 
Maandag - 
27 augustus 
Zaterdag 
15 september 

Maandag 
24 september 
Maandag 
29 oktober 
Maandag 
26 november 

Ir J atarisatie Bonenburg Heerde. 
V,:l zamelen 19.00 uur brug over het Apeldoorns kanaal. 
b. v rntarisatie Vorchterwaarden. 
T erzamelen om 19.00 uur bij de Rabobank in Heerde. 

J 11. hok inventariseren bij het Heerderstrand. 
:rzamelen 19.00 uur Rabobank, Heerde. 

A elsummerwaarden inventariseren. 
erzamelen 19.00 uur buurtsuper Epe. 

i tventariseren bij de Ossenberg ten noorden van het Heerderstrand. 
hn 19.00 uur verzamelen bij de Rabobank in Heerde. 
' 3onenburg Heerde. 
Jerzamelen 19.00 uur bij de brug over het Apeldoorns kanaal. 
Inventariseren landgoed Petrea bij Wapenveld. 
Verzamelen om 19.00 uur bij de Rabobank in Heerde. 
Vorchterwaarden. 
Om 19.00 uur verzamelen bij de Rabo in Heerde. 
inventariseren op een nader te bepalen terrein van Het Geldersch Landschap. 
Verzamelen om 19.00 uur bij de buurtsuper in Epe. 
Excursie samen met de insectenwerkgroep op de Bonenburg in Heerde. 
Let op ! Verzamelen om 10.30 uur bij de brug over het Apeldoorns kanaal. 
Nogmaals met de insectenwerkgroep naar de Bonenburg in Heerde. 
Verzamelen 10.30 uur brug Apeldoorns kanaal. 
Inventariseren bij de afslag van de A50 tussen Hattem en Wezep. 
Verzamelen om 19.00 uur bij de Rabobank in Heerde 
en om 19.10 uur op de carpoolplaats bij de desbetreffende afslag. 
Welsummerwaarden. 
Verzamelen om 19.00 uur buurtsuper Epe. 

-BonenburgHeerde - -  -- 

Verzamelen Apeldoorns kanaal 19.00 uur. 
Excursie naar de Millingerwaard bij Nijmegen. 
Om 9.00 uur verzamelen bij de buurtsuper in Epe. 
Lunchpakket en koffie meenemen. Ook laarzen zijn heel belangrijk. 
Graag opgeven bij Mariet i.v.m. aantal auto's. 
Determinatie-avond. 
Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 
Onderwerp nog niet bekend. 
Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 
Onderwerp nog niet bekend. 
Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 

Excursieleiders zijn nog niet bekend. 
Voor informatie bellen naar Egbert tel. 0578-572292 
of Mariet tel. 0578 - 693024. 
Egbert is in juli met vakantie en Mariet in juni. 



Trogramma 2001 van ck Vozovar 
Bijeenkomsten vinden plaats, tenzij anders vermeld, in de Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 
Excursies vertrekken, tenzij anders vermeld, bij de VVV te Epe. 

Voydwer&oep 
*:* Donderdag 12 april - VOGELGELUIDEN door Wim Rougoor uit Harderwijk. 

Wim is voorzitter van de Club voor Natuurgeluiden Registratie. Hij heef't een leuke site, kijk en luister 
eens op www.hacom.d-birdy/startpage.html 

9 Zaterdag 12 mei - VROEGE VOGELEXCURSIE onder leiding van Wirn van Waveren Hogervorst. 
Vertrek P-plaats Kievitsveld voor de hele vroege vogelaars om 05.00 uur (één uur voor zonopkomst); 
voor de langslapers is er een 2" vertrek om 06.00 uur. Opgave vooraf noodzakelijk. 

*:* Woensdag 23 mei - zondag 27 mei MEERDAAGSE VOGELREIS NAAR PEVESTORF AAN DE 
ELBE onder leiding van Hany van Diepen. 
Opgave vooraf noodzakelijk; sluitingsdatum 3 1 december 2000. 

e:* April - augustus: Inventarisatie KERKUILEN o.l.v. Hany van Diepen. 
*:* April - mei: Inventarisatie STEENUILEN o.l.v. Adrie Hottinga. 
*3 Juni -juli: Inventarisatie HUISZWALUWEN o.l.v. Frans Bosch. 
9 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 c a  06.30 uur. 
O Zaterdag 20 oktober : VOGELTREK DE DUINTJES o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst. 
*:* Donderdag 15 november: Programma nog niet bekend; suggesties? 
*z* Zaterdag 15 december: LANDSCHAPSONDERHOUD o.l.v. Bert Hilberink. Aanvang 08.30 uur. 
*Z* Zondag 30 december: MIDWINTERTELLRVG STAMPO'ITENBUFFET onder leiding van Rudi 

Heideveld, Jeroen Haas, Hany van Diepen en Fred Broekman. Aanvang 10.00 uur. 
Aanvang buffet 12.3 0 uur. 

Zoogdierenwer@roep 
*:* Gehele jaar gekoppeld aan de inventarisatieactiviteiten van de VWG inventarisatie zoogdieren IJsse- 

luitenvaarden. 
9 Juni - Inventarisatie VLEERMULZEN KOLONIES onder leiding van Frans Bosch. 

Wer&roep *sen, ~ f i 6 i e ë n ,  !&epieiin 
*:* Gehele jaar gekoppeld aan de inventarisatieactiviteiten van de VWG inventarisatie van vissen, am- 

fibieën en reptielen in de IJsseluiterwaarden met speciale aandacht voor de Knoflookpad.- - 

Ynsectenwer@roep progra.mm 2001 
Donderdag 10.00 uur Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
19 april Verzamelen bij de kanaalbrug. 
Zaterdag Landelijk werkgroepenoverleg in Hardenberg. 
21 april 
Donderdag 10.00 uur Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
10 mei Verzamelen bij de kanaalbrug. 
Zaterdag Excursie naar de Motketel in Niersen (Vaassen). 
19 mei 10.30 uur Verzamelen bij de parkeerplaats hoek Dorpstraat/Julianalaan te Vaassen of om 

10.15 uur bij het bruggetje over de spreng aan de Elburgerweg. 
Zondag 10.00 uur Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
17 juni Verzamelen bij de kanaalbrug. 
Donderdag 10.30 uur Excursie in 't Harde. 
5 juii Verzamelen carpoolplaats bij het AC-restaurant in 't Harde. 



Zaterdag 
14 juli 

Woensdag 
25 juli 
Zaterdag 
4 augustus 
Woensdag 
8 augustus 
Zondag 
26 augustus 
Donderdag 
6 september 

10.30 uur Excursie landgoed Oldhorst bij Wezep. 
Verzamelen bij de ingang a& de Zuiderzeestraatweg tussen Oldebroek en 
Wezep. De ingang ligt schuin tegenover de kwekerij Vollenhove (ongeveer 
halverwege tussen beide plaatsen) aan - uit Oldebroek komend - uw rechter- 
hand. Bob van Aartsen is bereid de leiding op zich te nemen. 

10.30 uur Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde, samen met de plantenwerkgroep. 
Verzamelen bij de kanaalbrug. 

10.30 uur Bezoek aan de vlindertuin in Berg en Bos te Apeldoorn. 
Verzamelen bij de ingang van het park. 

10.30 uur Samen met de plantenwerkgroep inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
Verzamelen bij de kanaalbrug. 

10.30 uur Excursie Tongerense heide 
Verzamelen hoek Tepelbergweg - Van Manenspad. 

10.00 uur Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
Verzamelen bij de kanaalbrug. 

Nog niet vermeld zijn één of meer libellen excursies. Hierover ontvangt wordt nader bericht. 

Waarnemingen van dag- en nachtvlinders zijn nog altijd welkom 
Gebruik hiervoor zo mogelijk het daartoe uitgegeven formulier (los in deze 
Natuurklanken). Maak er - vóór het invullen - zelf eerst kopieën van, want 
één formulier is doorgaans niet toereikend. Als de waarnemingen voorzien zijn 
van datum, aantal en precieze vindplaats, worden ze doorgestuurd ten behoe- 

[ ve van het landelij k meetnet. 

OPROEP MUSSENTELLING 
P - 

p P p  
- P p 

Op de VOZOVAR werkgroepavond van 8 februari 2001 is gesproken 
over de landelijke mussentelling van het KNNV. 
Hier kwam het idee naar voren om deze actie te benutten om ook eens 
goed te kijken naar de mussenstand in onze regio. 
Het voorstel is nu om alle ingevulde kaarten niet rechtstreeks naar het 

KNNV in Utrecht terug te sturen, maar via één persoon, die deze kaarten van onze regio verwerkt 
in een verslag. Daarna vindt doorsturing naar Utrecht plaats. 

Ondergetekende heeft dit op zich genomen en bij dezen dus het vriendelijke verzoek de 
kaarten naar mij op te sturen. Voor alle duidelijkheid: het betreft dus de zoekkaart die midden in 
de Natura nummer 1 - 2001 zit geniet. 

De telling gaat over Huis- en Ringmussen, de plaatjes staan erbij. Hierdoor is het zo gemak- 
kelijk dat niet alleen VOZOVAR werkgroepleden, maar iedereen in staat kan zijn deze kaart in te 
vullen. 

A.U.B. VOOR 15 NOVEMBER 2001 OPSTUREN. 
We zijn benieuwd hoeveel mussen er (nog) zijn! Wie telt er mee? 

Wim Mekelenkamp 
Vaassenseweg 30 

8 166 AV EMST 



Notulen van de algemene ledenvergadering, 
gehouden op donderdag 22 februari 2001 in de Eper Gemeentewoning. 

Er waren zesendertig aanwezigen. Afwezig met kennisgeving: Wim en Paula Bijlsma, Erik Boeve, 
Hany van Diepen en Henk van Gelder. 
1. OPENING. De voorzitter heet iedereen welkom en is verheugd over het grote aantal leden, dat de 

kou heeft getrotseerd om deze vergadering bij te wonen. Zij maakt de aanwezigen attent op 
allerhande informatie en uitgaven, die op tafels achterin de zaal liggen uitgestald. 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2000 worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering binnengekomen. 

4. MEDEDELINGEN door de voorzitter. 
In het jaarverslag worden de organisaties vermeld waarin onze afdeling vertegenwoordigd is. Het 
bestuur heefi het met de besprekingen die daaruit voortvloeien erg druk gehad. Met name met de 
plannen van het Dierenpark Wissel en het te stichten natuureducatie-centnim, het natuurtransferi- 
urn en het overleg aangaande traditioneel grondgebruik. 
Het dierenpark ziet ervan af op deze locatie te willen uitbreiden. Over de mogelijkheid tot traditi- 
oneel grondgebruik en de aanleg van het natuurtransferium worden de besprekingen voortgezet. 
De plannen voor een natuureducatie-centrum staan voorlopig in de ijskast. 
Het Hoofdbestuur van de KNNV kampt met een tekort aan vrijwilligers. Er zijn drie vacatures. 
Automatisering en het organiseren van de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan vergen veel tijd. 
Ook dit jaar d e n  de acceptgirokaarten niet gereed zijn. Volgend jaar zal onze afdeling het rege- 
len van dit betaalmiddel in eigen hand nemen. 
De viering van het 100-jarig bestaan: het kampeerfestijn op Voome gaat niet door. De locatie 
blijkt geheel en al bezet te zijn door onze oosterburen. 
Gegevens over het natuurfestival in Lelystad, de receptie in Bloemendaal en de activiteiten in kas- 
teel Groeneveld te Baarn zullen in Natuurklanken worden vermeld. 
Het bestuur zal de receptie op 12 mei 200 1 in het stadhuis in Bloemendaal bijwonen. Wie met ons 
mee wil kan zich aanmelden bij Lous Heine. 
Het HB wil de afdelingen stimuleren mee te werken met de uitgave van het Natuursignaal. U heeft 
uitgebreid in Natuurklanken nr. 1 2001 kunnen lezen welke gegevens het Natuursignaal van de 
werkgroepen en van individuele leden wil ontvangen. Het bestuur is er voorstander van dat onze 

-- afdelingeen stevige bijdrage-levert-aan het-Natuursignaal.-Voor dcwerkgroqm-b&ekeñt het 
nauwelijks meer werk, omdat er al regelmatig inventarisaties en verslagen worden gezonden naar 

J diverse stichtingen en terreinbeheerders. 
Het bestuur vindt dat we onze gegevens niet meer automatisch en kosteloos aan commerciële 
instellingen als Het Geldersch Landschap en het Staatsbosbeheer moeten verstrekken. Een 
bescheiden bijdrage om de kas op peil te houden zal op zijn plaats zijn. 
Lous Heine heefi een verslag gemaakt van de VV (Vertegenwoordigende Vergadering ) van de 
landelijke KNNV. Het verslag ligt ter lezing op de tafels. Het zal in Natuurklanken worden opge- 
nomen. 
Het Mussenproject zal voor onze afdeling worden gecoördineerd door Wim Mekelenkamp. 
Waarnemingskaarten kunnen bij hem worden ingeleverd. 
Het project Bonenburg loopt. Men is al begonnen met inventariseren. 
Er worden nog maar weinig vernielingen aangericht aan het Natuurpad. Boekjes worden nog 
regelmatig verkocht. 

5. JAARVERSLAG 2000 
blz. 12: Els Koopmans Milt aan dat wij onze gegevens ook zenden aan De Vlinderstichting en aan 
de Trekvlinderregistratie. Mariet van Gelder merkt op dat de plantenwerkgroep structureel haar 
gegevens naar Het Geldersch Landschap doorsluist. De secretaris verwerkt de opmerkingen en het 
Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

6. FINANcIËN 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en verwijst daarbij naar het financieel 
verslag en de begroting, zoals die zijn opgenomen in Natuurklanken. Er is een typefoutje geslopen 
in de bovenste regel bij de begroting waar tweemaal 2000 vermeld staat i.p.v. 2001. Over het ge- 
heel genomen zullen we dit jaar f 3000.- minder aan inkomsten ontvangen. Het geld dat wij ver- 



aienen mer ue ~vriaiuurg en het landgoed van de heer de Ruiter komt pas in 2002 binnen. We 
hebben echter nog genoeg reserve. 
Henk Menke zou graag het reservebedrag ad f 19.000 in het verslag vermeld zien. 
Jan Polman vraagt of er in de begroting al uitgegaan is van vier maal Natuurklanken. Hetgeen be- 
vestigd wordt. 
Frans Bosch vindt de afdracht aan het HB erg hoog en vraagt zich af wat je er voor terug krijgt. 
Hij heeft niet veel binding met de landelijke KNNV en op de reizen vermeld in Natura zit hij ai 
helemaal niet te wachten. Zijn ze niet in strijd met de doelstelling? De vliegreizen met name zijn 
een milieuvervuilende aangelegenheid. 
Henk Menke merkt op dat de kosten voor de publicaties van de reizen geheel door de ARC en 
AKC worden gedragen. 
Jan Kuijper ziet ook voordelen aan het reizen naar het buitenland. Het eco-toerisme houdt veel na- 
tuurgebieden in stand. 
Dik Koopmans vindt dat er positieve kanten zitten aan buitenlandse contacten. Kijk maar eens 
naar projecten als Slovenië. 
Henk en Dik zijn begonnen als landelijk KNNV-lid en zij voelen die band nog steeds. Ook het be- 
stuur is van mening dat onze afdeling gebed is in het landelijke en vindt ook de contacten met de 
afdelingen in het Gewest heel belangrijk. 
Na dit uitstapje in onderwerp belooft de voorzitter het één en ander nog eens in de Beleidsraad ter 
sprake te brengen. 
De penningmeester gaat verder met de begroting. De uitgaven van de werkgroepen zijn konstant 
gebleven. Aan het Elbe-verslag is f 30.- verdiend. 
De vooruitzichten voor de toekomst zijn echter een tekort op de begroting. Els Koopmans vindt 
advertenties in Natuurklanken een goede bron van inkomsten. Maar allereerst zal de contributie 
omhoog moeten in 2002, meent het bestuur. Frans Bosch pleit ervoor niet te moeilijk te doen over 
een verhoging. Tot slot: de vergadering stemt in met een verhoging van de contributie met ingang 
van 2002 tot 22 Euro. 

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
De kascommissie bij monde van Wout Boomsluiter roemt het precieze werk van de nieuwe pen- 
ningmeester en keurt de begroting goed. De zaal reageert met applaus. De voorzitter dankt de kas- 
commissie voor hun werk en ontheft Henk van Gelder uit zijn functie. Dik Koopmans en Wout 
Boomsluiter worden geïnstalleerd ais nieuwe kascommissie. 

8. BESTUURSVACATURES EN 
9. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN 
- Allereerst nemen-we-afscheid van-Jenny Sondorpals penningmeester.-De voorzitter bedankt haar 

voor haar zeer serieuze aanpak en voor haar betrokkenheid bij het wel en wee van de KNNV, de 
zes jaren dat ze in functie was. De aanwezigen stemmen in met een hartelijk applaus, waarna de 
voorzitter Jenny een voorjaarsboeket aanbiedt. Jan Kuijper wordt hierna officieel ais opvolger be- 
noemd. 
Henk Menke is op 19 mei 2001 vijftig jaar lid van de KNNV ! Ook hij wordt vereerd met een 
bloemetje. 
Dit jaar is Marianne Faber aftredend ais voorzitter. Ze vindt het na 11 jaar welletjes. Het is tijd dat 
iemand anders het roer overneemt. Ze wil wel bestuurslid blijven in een minder zware functie. 
Ook Erik Murris is aftredend. Hij zegt nog niet te weten wat zijn toekomstplannen zijn, want hij 
gaat volgend jaar met de vut. 
De voorzitter hoopt dat leden zich spontaan voor de opengevallen functies zullen melden. Kandi- 
daten kunnen ook door vijf leden schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. Liefhebbers zou- 
den dit jaar al kunnen meelopen, voordat zij definitief tot een besluit komen. 

10. BENOEMING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERTEGENWOORDIGENDE VERGA- 
DERING 
Lous Heine en Ciptia Wedemeijer zullen onze afdeling vertegenwoordigen. 

11. WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK 
Het jaarverslag 2000 van de paddenstoelen werkgroep en van VOZOVAR zullen in Natuurklan- 
ken nr. 2 worden opgenomen. 
De voorzitter vraagt de coördinatoren of zij nog iets willen toevoegen aan hun verslag. Els 
Koopmans deelt mee dat er negen of tien leden de huiskamerbijéén-komt van de insecten- 
werkgroep meemaakten. De excursies worden wisselend bezocht. 



Frans Bosch heeft een heughjke mededeling: de vleermuiskelder is voor afbraak behoed. Dit is 
vooral belangrijk voor de Franjevleermuis, een Rode-lijst soort. 
Gert Prins loopt vooruit op de publicatie en vertelt namens de vogelwerkgroep dat er een syste- 
matiek is ontwikkeld voor de inventarisaties. Dat maakt mensen enthousiast. Nieuw was het 
meewerken aan de Sovon-atlas voor Broedvogels met het inventariseren van militaire terreinen. 
Een hele toer om daar toestemming voor te krijgen. Gert deed de Doornspijkse Heide en Adrie 
Hottinga de Oldenbroekse Heide. Er is een najaarstrektelling op Gortel gedaan en een roofiogel- 
telling. 
Wat betreft de bibliotheek blijft het gebrek aan ruimte een probleem. Vooral voor Els Koopmans 
die zich in de kast moeilijk kan bewegen. Zij wil graag het werk aan een ander overdragen. Zij 
vraagt dringend om een opvolger. Het werk behelst de coördinatie van de bibliotheek, het aan- 
schaffen van nieuwe boeken en het bijhouden van het kaartsysteem. 

12. REDACTIE NATUURKLANKEN 
De redactie heeft geen mededelingen. 
De voorzitter roept een ieder op om toch vooral de kopij op tijd in te leveren. Het achterna bellen 
kost te veel tijd. 

13. MENINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 
De aanwezigen waardeerden de activiteiten met applaus en betoonden zich tevreden. 

14. SUGGESTIES VOOR HET KOMENDE SEIZOEN 
Els Koopmans doet de suggestie om met excursies meer landgoederen te bezoeken. Het zijn ter- 
reinen waar veel over te vertellen valt. De deelname aan de excursies is over het algemeen slecht, 
zegt Lous Heine. Wellicht komt dat omdat de werkgroepen erg actief zijn. De lezingen worden 
wel heel goed bezocht. 

15. RONDVRAAG 
Dik Koopmans vestigt de aandacht op de Floraparade, georganiseerd door de Werkgroep Flo- 
ra- en vegetatieonderzoek van de IJsselacademie en anderen. Het symposium vindt plaats op 
24 maart 2001 in de Eli Heimanszaal van het Ecodrome in Zwolle van 10.00- 16.00 uur. 
Els Koopmans wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele gaven en goede wensen, ontvan- 
gen tijdens haar "invaliditeit". De afdeling betoonde zich daarin als een vriendenclub. Ook 
vond zij het geweldig fijn dat velen een stukje voor Tussen Heuvels en Rivier hebben ge- 
schreven. Het schrijverstalent heeft haar venast. 
Etienne van Dissel heeft een kleine aanvaring gehad met wethouder Docter uit Heerde. De 
gemeente doet niets aan het inrichten van een E.V.Z. Erik Murris stelt hem enigszins gerust 
dat Heerde wel degelijk in het Natuur- doelenoverleg met Epe zit. Men is nu al verder dan het 

- - 
P 

- desbetreffende rapport aangeeft Rondom de Leigraaf is het zoekgebied. 
Margriet Maan reikt de minipluim uit aan Marianne Faber. Met dank voor het vele werk dat 
zij de laatste jaren heeft verricht voor onze afdeling en in allerlei overlegorganen. En bovenal 
voor de natuur. Ze had bijna een volledige baan. Een fleurig, herkenbaar voorjaarsboeket on- 
derstreept onze waardering voor al deze noeste arbeid. 

16. SLUITING 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de prettige vergadering en wenst ons een aangenaam 
verpozen bij de videopresentatie van Lous en Jenny over hun reis naar Nieuw-Zeeland. 

28 maad 2001. Eindefik zegt het weerbericht dat er temperaturen van 16" C verwacht 
worden. De sneeuw is defMtief gesmolten! Gisteren dacht ik in een flits "de" îjZtjaf te 
zien, die hier thuishood, en ja; vanmorgen was hij luid en nadrukkehyk zgn tem-ton-urn 
aan het afbakenen. We hoorden hem heel duidelijk de paaltjes uislaan: fju-tja$ @U-tjd, 
Waf verlangen we demaal naar de zon! 
Maar bgna geh~ku'jdigmoest ik aan een gedichtje van Toon Hemians denken: 

'Dit is het land w n  zwaar op de hand, 
van vastgeroeste wrevel, van regen en vcm nevel. 
en als de zon boven dit land eens volop aan de hemel brandt 
klinkt er een algemeen geklaag wat is het toch weer wcnm vandaag!" 

(Gelukkig zgn u en ik niet zo!) 



Verslag van  de  W in A r n h e m  
o p  4 november 2000 

Harry (van Diepen) en ondergetekende gingen met de auto naar hotel Haarhuis in Amhem.De 
auto was in dit geval een noodzakelijk kwaad omdat we vele uitgaven van EpeIHeerde meegenomen 
hadden. 
Parkeren is een regelrechte ramp hartje Anihem.we vonden tenslotte een parkeergarage (met bijbeho- 
rend prijskaartje). 

We hadden vlak bij de bestuurstafel een stand, die meteen al goed bekeken werd en troffen 
daar Margriet Maan,die alleen voor de ochtendlezingen kwam. 

Na de opening door de voorzitter, Meinte Wildschut, kreeg de eerste inleider het r, 

woord: Mr. Walter J.Kooy, hoofd beleidsontwikkeling bij de Directie Natuurbeheer van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij belichtte de pas verschenen 
beleidsnota, maar begon met een nogal wrang grapje : de Natuurhistorische vereniging zal in 
deze eeuw toch niet historisch worden? 
Hij troostte ons weer met de mededehg dat de Kamer enthousiast was over de - steeds 
krachtiger wordende - plannen voor natuurbehoud. Alleen de uitvoering laat te wensen over.. .. 
Vroeger ging het om natuur voor natuur, nu wordt de slagzin: natuur voor mensen, mensen 
voor natuur, het motto voor de forumdiscussie. 
De dunne -in één avond? te lezen - beleidsnota vervangt het nationale beleidsplan, bosbeleids- 
plan, strategisch plan van aanpak biodiversiteit enz, zodat het geheel wel veel overzichtelijker is. 

De successen op gebied van natuurbehoud worden groter: bos en natuur nemen toe, de EHS 
(Ecologische Hoofdstmctuur) en er wordt krachtiger opgetreden tegen Verdroging, Verzuring en Ver- 
mesting. Maar er zijn processen die sluipenderwijs voortgang vinden: als er ergens bebouwing komt 
krijg je die nooit meer weg. 

Het aantal soorten neemt af zodat er een uniformer landschap ontstaat. (Er zijn figuren in de 
samenleving die bijvoorbeeld de zee zien als een maritiem kruispunt gevuld met leidingen en dus niet 
als een stuk natuur met een variatie aan levende wezens) 

Een andere wel dreigende realiteit voor de natuur is het groeiende aantal inwoners: nu zijn er 
16 miljoen mensen maar dat worden er 18 miljoen. Dat betekent dus een miljoen huizen erbij . . . . 
Nederland is dan geen agrarisch land met steden meer, maar een mooi New York . 

Om zo'n landschap aantrekkelijk te maken moeten bij stadsontwikkeling niet eerst de huizen 
worden gebouwd en later-gekekenwordenwaar het-meneen plaats-kan krijgen - op inmiddels onbe- 
taalbaar dure grond - maar groen en bebouwing moeten gelijktijdig gerealiseerd worden. Het streven 
is naar 160 m2 groen per woning (dus omrekenen voor flats e .d .) 
Natte natuur moet een extra impuls krijgen. 

Er moet een slimme manier van bouwen- en ook van het aanleggen van wegen gevonden wor- 
den. Je kunt bijvoorbeeld wegen onder de grond verbergen, maar ook zichtbaar maken op een plek 
waarop zo'n weg duidelijk een provinciegrens aangeeft. Doelstelling is: behoud, herstel, ontwikkeling 
en duurzaam gebruik van de natuur. 

Binnen twintig jaar moeten de 400.000 ha Nederlands cultuurlandschap een gigantische 
opknapbeurt krijgen. 

De volgende spreker was drs. Rijk van Oostenbrugge, beleidsmedewerker bij het Na- 
tuurplanbureau van het RIVM. Dit bureau werkt met de gegevens die geleverd worden door 
o.a. de K.N.N.V. 

De K.N.N.V. heeft gevoel voor de natuur en richt zich niet alieen op de grotere dieren en 
planten maar ook op de voor leken minder interessante levensvormen zoals korstmossen en 
zweefvliegen. 
De gegevens van de (10.000!) leden van deze vereniging zijn dus uiterst waardevol omdat er een 
grote multidisciplinhire kennis is en er lokaal onderzoek verricht wordt.op het scherm werden 
de titels van enige onderzoeksrapporten getoond en ALS EERSTE WERD DE ATLAS VAN DE 
FLORA VAN EPE VAN EGBERT DE BOER GENOEMD. 
Het verslag van "VLINDERS I N  DE BROEKPOLDER" werd genoemd omdat achter in ge- 
sprekken met de sponsors waren weergegeven. 
BEHEERSADVIEZEN IN DE RAPPORTEN werden, als zéér belangrijk, extra genoemd. 
Niet alie ingezonden rapporten konden opgesomd worden en daarom waren we zeer verrast dat 



Epe toch voor de tweede keer op het scherm verscheen met "SNOEIEN DOET GROEIEN". 
Helaas hadden we daarvan geen extra exemplaren bij ons, want er was wel belangstelling voor. 

De K.N.N.V afdelingen kregen het advies vooral op lokaal niveau dóór te gaan, maar niet 
te vergeten terug te koppelen naar het Hoofdbestuur, zodat dat de gegevens kan bundelen en 
kan doorspelen naar de instanties die de gegevens gebruiken voor de inrichting van ons land. 
Ook zouden de afdelingen meer kunnen samenwerken met bijvoorbeeld NS, (inventarisatie van 
spoorbermen, rangeerterreinen e.d ), Waterleiding, SBB. (Wij dachten aan onze inventarisatie ten be- 
hoeve van bijvoorbeld Het Geldersch Landschap.) 

De publieksacties (zoals die van de Lieveheersbeestjes en de Vliegezwam) kregen volgens de 
spreker te weinig aan dacht in de pers en de andere media. 
Een internetsite zou ook een mogelijkheid zijn om het grote publiek meer bij de natuur en het werk 
van de K.N.N.V. te betrekken. (Ook daar wordt bij ons aan gewerkt.) 
Oppassen K.N.N.V. voor "sektevorming": je niet arrogant opstellen ten opzichte van andere clubs. 

Hij besloot met een gepikte slogan: "Als niet nu, wanneer dan? 
Als niet wij, wie dan?" 

Tijdens de koffiepauze was er weer veel belangstelling voor onze stand en vooral Hany kreeg 
met zijn gemoedelijke praatjes ook nog aardig wat geld binnen met de verkoop van onze uitgaven. 

Na de koffie hadden de leden van het forum plaatsgenomen achter de tafel: uitsluitend man- 
nen! Ze stelden zich aan ons voor en vertelden er meteen bij wat hun relatie was met de K.N.N.V. 
Drs. Ruud Foppen, Landschapsecoloog en werkzaam bij Alterra in Wageningen zei dat hij de 
K.N.N.V . kende van de publicaties en als de vereniging die SOVON en RAVON had helpen 
ontstaan. Verder had hij de indruk van een "Grijze"vereniging. (Uit de zaal werd meteen 
geroepen: "Ik dacht dat we Groen waren!") 
Na emeritus hoogleraar vegetatiekunde, plantenecologie en onkruidbestrijding profdr. Piet Zonder- 
wijk, kreeg Walter Kooy, de eerste inleider nogmaals het woord. Hij zei: "U bent één van de vijftig 
groene verenigingen en ik merk verdraaid weinig van u!" 

Adri de Gelder van SBB zei, dat SBB vorig jaar honderd was geworden en dat hij altijd had 
gehoord dat een huwelijk met een verschil van twee jaar meestal een succes was. Misschien een 
overweging waard voor de K.N.N.V.? 

Ir. Hans Kampt senior beleidsmedewerker bij Natuurinfonnatie-en Kenniscentrum 
Natuurbeheer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zei dat hij de KNNV kende 
van het project in Slovenië. Het gaat hem in de eerste plaats om samenwerking met mensen en daarna 
pas om de natuur. In Soest is hij betrokken bij de "Lokale Agenda" 

Robert Heijdra, senior beleidsmedewerker bij Natuurmonumenten, adviseert het ministerie, 
- heeR intensief contact met kamerleden en is betrokken bij de discussies rond de HSL en de tweede 

Maasvlakte. 
Wirn Haver leidde de discussie en enkele belangrijke conclusies zijn: 

De ILN.N.V. heeft iets te bieden door monitoring. Pas op: niet alleen tellen, want dat 
kunnen studenten ook, maar vooral bewerken van de gegevens. 
Bij de verwezenlijking van EHSsen wordt er vaak water in de wijn gedaan: K.N.N.V. wees luis in de 
pels! Adopteer terreinen. Kritiek op de Nota mag, maai. zie hem ook als positief. 
Er is in de komende jaren veel geld beschikbaar. Het Rijk moet randvoorwaarden creëren om de ken- 
nis van de vrijwilligers beter te kunnen gebruiken. Betalen voor het verzamelen van gegevens? 
Niche voor de K.N.N.V. bijvoorbeeld inventarisatie bij de voordeur (speciaal voor de stad). 
Staar je niet blind op de EHS, want die staat nu wel in de belangstelling, maar vergeet vooral de 
''witte" gebieden niet. Die hebben ook last van de VVV. 
Waarom krijgt de K.N.N.V .met zijn grote ledenaantal geen stem? 
Vrijwilligersorganisatie blijven, maar wel aansluiting zoeken met bijvoorbeeld Natuurmonumenten als 
sponsor. 

Hoe langer de discussie duurde hoe meer ik de indruk kreeg dat wij alles al doen wat zij voor- 
stellen: op de bres stqan voor het eigen gebied. Het Rijk schuift steeds meer door naar Gemeentes. De 
Staatssecretaris wil de mensen zelf verantwoordelijk laten zijn. (Hoongelach uit de zaal.) Nee, niet te 
negatief zien. Er zijn nu geen fabrieken of andere bedrijven meer die om het milieu heen kun- 
nen, zo moeten ze in de toekomst ook rekening gaan houden met natuurwaarden. "Het moet 
tussen de oren komen." 

Toch was het geloof wat dat betreft niet aanwezig bij de toehoorders, want er werd geroepen 
dat heel veel plannen doodlopen op gemeentebelangen. Antwoord: Doorgaan, want na vier jaar wisselt 



de gemeenteraad. Dat werd afgedaan als arrogant, want vrijwilligers kost het erdoor krijgen of juist 
tegenhouden van plannen vaak járen en hópen energie! 

Laatste vraag: "Wanneer komt de wettelijke bescherming van de EHS?" Als ik me goed her- 
inner was het antwoord 2004. 

De middag was gewijd aan het huishoudelijke gedeelte. Er was zoveel gesteggel over de in- 
dexering van de contributieverhoging dat er gestemd moest worden. Dat kostte onnodig veel tijd want 
het voorstel van het hoofdbestuur bleef staan. 

De beleidsraad heeft een functie. Helaas loopt het aantal aanwezigen terug. Het Hoofd- 
bestuur heeft het steuntje in de rug heel hard nodig omdat het bestuur zeer onderbezet is. 

Tot slot werden bloemetjes en oorkonden gegeven aan twee nieuwe ereleden: drs. Ger van Za- 
nen en drs. Volkert van der Goot, beiden oud leraar biologie. Ger van Zanen kreeg de onderscheiding 
voor zijn vele werk voor de K.N.N.V., speciaal voor de afdeling Amsterdam, en Volkert van der Goot 
voor zijn grote kennis en vele publicaties op het terrein van de zweefvliegen. i> 

Beiden bedankten het Hoofdbestuur. Volkert van der Goot zei dat het voor hem een voorecht was nog 
steeds zijn kennis te kunnen doorgeven . Hij kwam dan wel niet toe aan de twee uur televisiekijken per 
avond maar vond dat hij de jeugd die gegrepen werd door natuurstudie een beter anker voor hun leven 
bood. 

Ook de medewerkers van het bureau van de K.N.N.V. kregen een bloemetje omdat zij ook 
door onderbezetting teveel moeten doen. Om 5 uur konden we gaan inpakken en de zeer benauwde 
zaal verlaten. 

Lous Heine. 

Vereniging Milieuzorg Epe 
Veenweg 2.81 71 NJ Vaassen tel.0578 - 575900 giro 19631 27 Vaassen o 
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De Lokale Duurzaamheids Spiegel is een verzameling lijsten met vragen over verschillende 
gemeentelijke beleidsthema's. De vragen hebben betrekking op het duurzaamheidgehalte in de ge- 
meente per thema. AUe vragen worden beantwoord door vertegenwoordigers van plaatselijke organi- 
saties in samenwerking met de betrokken gemeenteambtenaren. De vragenlijsten moeten vóór eind 
augustus in het bezit zijn van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurza- 
me Ontwikkeling (NCDO) in Amsterdam. Deze beoordeelt de antwoorden, stelt de puntenscore vast 
en publiceert daarna een lijst met de uitslagen van alle gemeenten, die de lijsten hebben ingestuurd. 

Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan bod: Algemeen Beleid; Duurzaam Bouwen en 
Afval; Wonen; Energie; Groen en Ruimte; Internationale Samenwerking; Sociaal; Verkeer en Ver- 
voer; water. 

In 1999 en 2000 heeft Epe meegedaan aan deze activiteit. De initiatiefgroep heeft het als erg 
leerzaam ervaren om met de ambtenaren bij het beantwoorden van de vragen over de duurzaamheid 
van de verschillende beleidsthema's te (moeten) denken en praten. 
Het lijkt ons zinvol om dit jaar meer groepen, organisaties en geïnteresseerden te betrekken bij het 
invullen van de lijsten, zodat ook u meer inzicht krijgt in de samenhang tussen de verschillende ge- 
meenteiijke beleidsthema's. 

Om het voor u concreter en aansprekender te maken organiseren wij een informatiebijeen- 
komst op: 

DONDERDAG 26 APRTL 2001 IN DE EPER GEMEENTEWONING, 
Stationsstraat 25, te Epe. 

Aanvang 20.00 uur. 



H e t  Internationaal Jaar van de Vrijwil l igers 2001 
Maandag, 5 maart j.1. was er een groot aantal plaatselijke organisaties en verenigingen 

aanwezig op een bijeenkomst in de Raadszaal van het Huis der Gemeente Epe. 
De Verenigde Naties hebben het jaar 2001 uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilligers. De 
VN willen daarmee hun waardering uitdrukken voor het werk van de vele duizenden 
vrijwilligers in alle landen. 
Je kunt je haast niet voorstellen wat er zou gebeuren als vrijwilligers zouden staken! 

Maar de VN vragen ook om bezinning op het vrijwilligerswerk. Want er duiken 
problemen op. Bijvoorbeeld de vraag waar het vrijwilligerswerk ophoudt en het beroep 
begint. 
Deze kwestie begint te spelen daar, waar steeds meer specialistische kennis wordt gevraagd. 
Hoe zit het met verzekeringen en aansprakelijkheid? 

In Epe staat één probleem bovenaan de lijst van de organisaties die gebruik maken van 
vrijwilligers: werving. Hoe motiveren we mensen voor bestuursfuncties en andere functies 
voor de wat langere termijn. 
Want het type vrijwilliger verandert. Die van nu werkt liever mee aan een project of een klus. 
Mensen zijn wel bereid zich daarvoor in te zetten, maar ze maken zich onzichtbaar. Ze 
melden zich niet aan voor een project, het moet hun gevraagd worden. 
Het elan voor het wel en wee van de vereniging in organisatorische zin is minder belangrijk 
dan het consumeren van de aangeboden activiteiten. 
Besturen krijgen het dan wel erg zwaar, als zij ook nog hun leden moeten motiveren. 

We hopen niet dat dit lot ook de KNNV Epe/Heerde beschoren is. 

En om dan maar meteen met de deur in huis te vallen: het Platform Duurzame Ontwikkeling, 
waarin onze afdeling vertegenwoordigd is, zoekt leden voor een klusje. Namelijk, het invullen 
van een gedeelte van de Lokale Duurzaamheids Spiegel, samen met ons platformlid (Margriet 
Maan) en de betrokken ambtenaar van de gemeente. Bijvoorbeeld de vragen over Groen en 
Ruimte, Water of Verkeer en Vervoer. Moeilijk is het-niet,wantdeambtenarendoen_feitelijk 

--- - - - P - -  

w ~ T  - 

De Duurzaamheids Spiegel is een toets voor het gemeentelijk beleid in de richting van 
een duurzaam leefbare gemeente. Het is een eye-opener om te merken wat daarbij allemaal 
komt kijken. 
Het is een klusje van twee, hoogstens drie morgens of middagen (eenmalig). 

E 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. Graag! 

Verder staat de functie van Verzamelaar voor het Natuursignaal open. Het is geen 
functie voor de eeuwigheid, maar voor bijvoorbeeld een jaar. Dan kan er weer eens gewisseld 
worden. Wel moet u voor dit project een computer hebben. 

De bibliotheek.. . . . . ..enfin, wordt vervolgd. 
Margriet Maan 

UITERLIJK 10 JUNI 2001, 
MAAR UITERAARD LIEFST EEN STUK EERDER 

WILLEN WIJ DE KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER BINNEN HEBBEN. 
U HEBT ZEEEN VAN TIJD - NU NOG WEL ... 



De werkgroep bestond uit: Lammert Bonhof, Menno Boomsluiter, To Cm-Hendriks, Janus 
Crurn, Elja van Dongen, Micky HaseIhoff-Marsman, Agnès Henveijer-Smit, Els Koopmans-Grornmé, 
Gerard Plat en An Westenveel. Van deze tien leden waren er zo tussen de twee en vier personen bij een 
excursie aanwezig. Het rooster zit de anderen dan in de weg. Voor de werkgroepavonden lag dat wat gun- 
stiger: zo tussen de vijf en acht deelnemers. 

Het jaar 1999 heeft in de eerste helft vooral in het teken gestaan van het schrijven van de bijdragen 
voor het rapport "Klooster Hulsbergen" van de afdeiing. Dit was een leerzame activiteit, die echter maar 
met moeite tot een goed einde viel te brengen zodat we de inlevertemijn tot onze schande overschreden. d 

Een uitvloeisel van dit werk is, dat we door de redactie van "Natura" gevraagd zijn een bewerking van 
onze bijdragen te maken, die dan in het najaar van 2000 gepubliceerd kan worden. 
Omdat het schrijfiyerk dit jaar wel voldoende was, hebben we het maken van een soort tussenbalans voor 
wat betreft de inhoudelijke werkzaamheden van de werkgroep paddestoelen over de afgelopen jaren, op- 
geschort tot het volgend jaar. 

In het Kloosterbos heeft de werkgroep nog twee keer rondgetrokken, omdat we gevraagd waren 
een afdelingsexcursie op 7 november te organiseren; de voorbereiding ervan deden we op 6 november. 
We deden het werk niet voor niets: er waren tweeëntwintig deelnemers. 

We hopen dat het afdelingsbestuur in 2000 een paddestoelenexcursie over het natuurpad Heerde 
op het rooster zet, want dat is er dit jaar niet van gekomen. 

De aandacht van de werkgroep ging in 1999 vooral uit naar Tongeren en wel de omgeving van de 
rotonde. We zijn er vijf keer naar toe geweest en bovendien is er een deelname aan het monitoringproject 
van de Nederlandse Mycologische Vereniging uit voortgekomen (omgeving "kleine" leemkuil), waarvoor 
toestemming is verleend door de eigenaar van het landgoed Tongeren. Dit is een driejarig project, dat voor 
ons in het jaar 2000 begint, en dat als doel heeft om niet alleen te weten te komen welke aandachtsoorten 
zoal voorkomen, maar ook in welke aantallen. Hierover zal nog een artikel in Natuurklanken verschijnen. 

De werkgroep heeft als gewoonte om ook twee keer een ander gebied te bezoeken, dat mogelijk 
het komende jaar vooral aandacht zal krijgen. Dit jaar gingen we naar het Wisselsche veen, waar bijzonde- 
re soorten gevonden kunnen worden. We moeten nog besluiten of we dit gebied inderdaad in het jaar 2000 
als excursiegebied d e n  nemen. In ieder geval zal ook tijd besteed moeten worden aan bovengenoemde 
monitoring. 

- - -Dit jaar warener drie werkgroepavonden: 23 feb- als afsluiting en om plannen te maken, 11 en - 

25 november om samen te determineren (de eerste in de Gemeentewoning en de laatste twee avonden op 
het gastvrije adres van Agnès Herweijer-Smit). 

Verder werkten we mee aan de presentatie van het rapport Klooster Hulsbergen op 7 oktober en 
aan een uitzending van radio Heerde op 22 november, waarin ook teruggekomen werd op de excursie in 
het Kloosterbos van zondag 7 november. 

Rest nog te vermelden dat ondergetekende samen met To opnieuw de organisatie verzorgde. 

Janus C m .  

.............................. 

voor ons nieuwe 



De Veldwinkel is echt dicht 
Al weer twee jaar geleden ging de Veldwinkel dicht. Hierover hebben mededelingen in 
Natura gestaan, maar er is ons gebleken dat dit nog niet tot alle leden is doorgedrongen. 
Daarom in dit blad een herhaling van de informatie die ook in Natura gestaan heeft, 

over het verkrijgbaar zijn van KNNV uitgaven. 
Doordat ook het magazijn van de uitgeverij niet meer op de Oudegracht is gevestigd, kan er niet meer 
eindeloos beschikt worden over boeken. Het bureau moet ze van tijd tot tijd bestellen uit het magazijn 
in Zeist. De winkeiruimte is tegenwoordig in gebruik als kantoorruimte en er zijn geen vrijwilligers 
meer beschikbaar om de hele week klanten te kunnen helpen. 

U kunt nog steeds boeken inzien of kopen in Utrecht, maar dan gelden de volgende regels: 
In principe is er gelegenheid tot kijken en kopen op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. 
Daartoe is het nodig van te voren te bellen (030) 231 47 97. Het kan voorkomen dat er op die dag 
een externe afspraak is, of een andere verhindering. 

U kunt boeken die u wilt kopen het best reserveren, dan weet u zeker dat u niet voor niets 
komt. Omdat er geen grote voorraad is kan het voorkomen dat een boek tijdelijk ontbreekt. 

Voor het kopen van boeken uitsluitend aanbellen bij het HOOFDBUREAU van de KNNV! 
Bestellen per post gaat uitsluitend via de Uitgeverij die gebruik maakt van het Groene Verzendhuis. 
Achter in elke Natura vindt u precies wat u hiervoor moet doen. Het bedrag plus verzendkosten 
overmaken op giro 13028 tnv KNNV Uitgeverij te Utrecht onder vermelding van het gewenste. 
Voor informatie over de verkrijgbaarheid van boeken en over de levering kunt u bellen met de 
uitgeverij: (030) 233 35 44. 

Wij raden u aan om ook bij de verkooppunten van de KNNV altijd eerst telefonisch te 
informeren of het gewenste boek aanwezig is. De telefoonnummers staan achter in Natura. Een 
verkooppunt kan het boek altijd voor u bestellen. Ook zijn veel boeken van de KNNV gewoon via de 
boekhandel verkrijgbaar, maar dan geldt de niet-ledenprijs. 

Op verzoek van het hoofdbestuur: 
Redactie. 

NIEUW IN ONZE BIBLIOTHEEK: 

1. - p  Voorlopige atlas vaueNederlandse zweefvliegen. p_ _- . 
p 

NN-uitgave 1998, i.s.m. European invertebrate Survey, Nederland (Eis). Een overzicht door 
middel van verspreidingskaqes van deze vliegen. Bevat geenafbeeldingen van de soorten. 

2. Geannoteerde Naamlijst van de Nederlandse vlinders. 
Zeer specialistisch werk; noemt ook oude namen en synoniemen en bijzonderheden. De Microle- 
pidoptera (zeer kleine vlinders) zijn ook opgenomen. 

C 

Samenstellers: J.W. Küchlein en Rob de Vos. 
3. Der Kosmos Libellenführer. Samensteller: Gerhard Jurritza. 

Uitstekend boek met zeer duidelijke foto's van de in Europa voorkomende libellen. 
(Zal meestal in gebruik zijn bij de Insectenwerkgroep in verband met de Bonenburg en dergelijke 
projecten.) 

4. Actieplan Grote vuurvlinder. 
Maatregelen voor behoud en uitbreiding van deze alleen in Nederland voorkomende ondersoort. 
De plaatsen waar deze vlinder nog voorkomt en waar hij vroeger voorkwam worden uitgebreid 
belicht, plus de beheersadviezen voor zijn instandhouding of terugkeer. 

5. Naamlijst van de Nederlandse vlinders, 
met hun Latijnse en (nieuwe!) Nederlandse namen (geen micro's). 
Uitgave van De Vlinderstichting 2000. 

Misschien zijn er meer boeken aangeschafl het afgelopen jaar, maar daar weet ik niets van.) 
Wij willen er onze leden op wijzen dat de boeken uit de bibliotheek gratis geleend kunnen 

worden. Een vereiste daarbij is dat dit in "het grote schrift" (in de rechtse kast) genoteerd worden. 
Ook lezingavonden zijn een goede gelegenheid om boeken te lenen. 

Weten jullie dat er ook boekjes zijn voor buitenlandse planten e.d.? Leuk voor een vakantie elders. 

Graag even bellen naar de voorzitter of naar Els Koopmans. 



Wetens(w)aardigheden voor de j e@. 

Wilde Zwg nen, evenhoevigen 

Wilde zwünen waren in Nederland uitgeroeid. Op \ast van Prins ben- 
drikzgn h> 1907 weer Wiidezwgnen in de ~ o n & k ~  ke houtvestergen uitgezet. 
Deze en de lakr op de Hoge Veluwe uitgezette Wilde zwgnen hebben 
zich vermenigvuldigd en komen nu a\gemeen op de Veluwe voor. Z(j kun- 
nen in één nacht een heel bouwbnd op z'n kop zetten en zgn daarom niet 
gelief d bij boeren, bosbouwers en bezitters van keurige tuinen, die aan de 
rand van het bos wonen. 

Zw(j nen zgn niet territoriaal en leven in woongebieden van tien tot 
twintig vierkante kiiometer. Met hun grote kop, korte hab en behendige 
krachtige kchaam zgn ze goed aangepast aan het doorkruisen van 
bossen en struikgewas. Overdag houden z(j zich verborgen en gaan pas 
tegen de avond op zoek naar voedsel. Dg een goed mastjaar ( een jaar 
me'r veel eikeb en beukennootjes) kunnen zg enorm m aantal toenemen. 

~ i \ d e  zwgnen kunnen dus schadeuk zgn, omdat zg bouwland of 
tuinen omploegen, maar ook nuttig. bet zgn wroetende alleseters. 
Gewapend -het een uhtekende reukzin en een- gevoelige wroetschg f 
wroeten zu de bosgrond los, waardoor de strooiselvertering wordt 
bevorderd en zaaibedden voor pioniersoorten (nieuwe gewassen) 
ontstaan. 
riet hun sterke gebit kunnen ze ook kadavers van grote dieren opruimen. 

D 

bun hoofdvoedse\ bestaat uit gras, kruiden, eikeb, beukennootjes, 
bosbessen en paddestoe\en.ïn t g  den van overvloed kunnen ze een dikke 
speklaag aanleggen, waardoor ze haandenlang op hun reserves kunnen 
teren. De wisselende hoeveelheid voedsel betekent voor de z w(j nen 
ho\\en of stibtaan. I n  slechte j aren planten ze zich nauwelg ks voort. 

Door de vele en \angdurige modderbaden en het gerol in de 
modder, ontstaat vaak een ondoorlatende laag in de grond, waardoor 
een vochtige plek in het bos in tien j aar kan uitgroeien tot een kleine vuver 
(zoel). Na het modderbad schuren de dieren zich tegen een vaste 
schuurboom omcde parasieten (ongedierte) op hun huid kwut te raken. 
Een groepje zwgnen wordt een rotte genoemd. Een rotte bestaat uit een 
dominante zeug of bagge ( vrouwtje), een paar over\opers, dat zun 
varkens die hun tweede levensjaar in gaan, en een aantal biggen. 
De pasgeboren biggen worden ook we\ fris\ingen genoemd. 



De mannetj es, die in hun derde j aar beren of keilers genoemd worden, 
leiden een soktair bestaan en worden a\\een in de bronsttijd, zo rond 
november, december, in een rotte getolereerd. Na de paring duurt het 
drie maanden, drie weken en drie dagen voor de biggetjes geboren 
worden. 

Het grasnest wordt door de zeug gebouwd, de gestreepte biggen 
b\uven tien dagen in het nest en volgen dan de moeder. Hoewel zij maar 
drie maanden bij de moeder drinken bvuven zij m de famibegroep tot 
moeder het volgende nest werpt. 

De mannetJes kunnen wel honderdtachtig kilo zwaar worden. 
Gewapend met vervaarw ke s\agtanden zien ZO er heel indrukwekkend uit, 
maar voor mensen is eigeny k alleen het vee\ kleinere vrouwtje gevaarg k 
ab z(j in het voorjaar over haar zeven tot acht biggetjes waakt. 

Tijdens het drama van het Mond en Klauwzeer laen  wij in de kran- 
ten steeds over evenhoevige dieren. Wat wil dat nu z eggen evenhoevige 
dieren? Het zijn hoefdieren die lopen op de toppen van hun laatste teen- 
kootje. Het aantal tenen 6 verminderd en de middenvoetsbeentjes zijn 
veel langer. De voet rust alleen met de tenen op de grond. Wij noemen dit 
een teenganger. Om de toppen van die laatste teenkootjes zit een laag 
hoorn, die hoef genoemd wordt. 

Evenhoevige zijn; herten, schapen, varkens, nij \paarden en runde- 
ren. Vaar er zijn ook nog onevenhoevigen, onder deze groep va\\en; paar- 
den, neushoorns en slurf dieren. 

Het Wilde zwyn is dus een evenhoevig dier, dat wilzeggen, met vier 
of twee gewichtdragende tenen per voet. De eerste teen ontbreekt. 

De onevenhoevige hebben één of drie tenen per voet.2~ missen 
de eerste en de vijfde teen van de achtervoet en de eerste van de 

voorvoe t .  Ais je  naar de plaatjes Ri j  kt  zal dit ingewikkelde verhaal je  wel 
duideiij k worden. 

b=tapir, c=varken (wAd zwij n), d=penarie, e=kanj i, f =neushoorn, 
g=nü lpaard, h=kamee\, i=paard, j =hert, k=gaffebok. 

I n  de broristt~ d bevechten de beren e\kaar. Daarbij maken ze ge- 
bruik van hun skigtanden. Gelukkig b elk mannetje uitgerrat met een bij- 
zonder dikke huid.~e verwonden elkaar wel, maar doden vallen er zelden 
of nooit. 

Osiot. 



Inleiding --- 
Vijftien jaar geleden werd een kelder in de Pelzerkamp door leden van de zoogdienverkgroep als 

een mogelijk winterverblijf voor vleermuizen herkend. Nadat daarvoor toestemming verkregen was van de 
toenmalige eigenaar werd de kelder zodanig opgeknapt dat er vleermuizen konden overwinteren. Bovendien 
werd ervoor gezorgd dat de controle op vleermuizen mogelijk was. 

Al snel was er sprake van een nieuwbouwproject in het bosgebied rond de kelder. Pas in de zomer 
van 2000 is men begonnen met de bouw van drie appartementen-complexen. 

I Vleermuizen in Nederland 
De eerste vleermuizen 

In september 1988 werd er voor het eerst een 
vleermuis gezien. Het was een Grootoorvleermuis die 
actief was. Het dieqe werd snel weer met rust gelaten. 
Maar daarmee was de kelder al een beetje succesvol. 
In de winter van dat jaar troffen we er drie gewone 
Grootoorvleermuizen aan (zie tabel). 
In het winterseizoen 90191 kon voor het eerst naast de 
Grootoren ook een Franjestaart genoteerd worden. 
Het seizoen 9 1/92 bleef vleermuisloos. 
Verder is de kelder op één keer na elk jaar bezet door 
zowel gewone Grootoren als Franjestaarten. Kennelijk 
voldoet het bouwwerk voor de dieren in een behoefte. 
Beide soorten staan op de Rode lijst van bedreigde 
zoogdieren in Nederland (Rode Lijst Zoogdieren). De 
Franjestaart heeft daarop een hogere status dan de gewo- 
ne Grootoor. De Franjestaart is ondergebracht onder het 
kopje "kwetsbaar". De gewone Grootoor staat onder 
"gevoelig". 

In Nederland komen ongeveer twintig soorten 
vleermuizen voor. Dat is een groot deel van 
alle hier voorkomende zoogdierensoorten, 
waartoe men ook de zeezoogdieren rekent. 
Van die twintig soorten kunnen er ongeveer 
tien met enige regelmaat in onze omgeving 
waargenomen worden. Vier soorten vormen 
het gros van de waargenomen dieren in de 
Gelderse winterverblijven: de Watervleermuis, 
de Gewone grootoorvleermuis, de Franjestaart 
en de Baardvleermuis. In Zuid-Nederland 
komt naast de Gewone grootoorvleermuis ook 
de Grijze grootoor voor. 
In de zomer worden de Laatvlieger, de Gewo- 
ne- en de Ruige dwergvleermuis en de Rosse 
vleermuis veel herkend met batdetectoren. 
De Rode Lijst Zoogdieren geeft een overzicht 
van bedreigde en kwetsbare zoogdieren en 
vermeldt de soorten waarvoor Nederland in- 
ternationaal van betekenis is. De Franjestaart 
staat op deze i-lijst als soort die in internatio- 
naal opzicht zeldzaam of bedreigd is. 

p~ 

*)In deze winter werd één vleermuis aangetroffen die zo weggekropen was dat de soort niet vastgesteld kon worden. 

Tijdens de bouw in de voorbije winter O 

Het resultaat van de laatste winter is zeer bemoedigend. Er werd ook met spanning naar uitgekeken. 
Er was nogal wat gebeurd in de omgeving van de kelder. De al lang geplande bouw van appartementencom- 
plexen is begonnen. Daarvoor moest een deel van het bos gekapt worden. De ruïne van de voormalige villa 
werd opgeruimd. Tijdens dat werk was te zien dat onder de ruïne grote kelderruimtes waren. Voor vleermui- 
zen moet het geen probleem geweest zijn door het puin die ruimtes te bereiken en te benutten voor hun win- 
terslaap. Die mogelijkheid is nu voorgoed voorbij. Ook moet niet uitgesloten worden dat in de gekapte bo- 
men mogelijkheden om te overwinteren waren. Als er zo een aantal alternatieven verdwijnen, is het niet 
vreemd dat de kelder door meer vleermuizen gebruikt wordt. Aan de andere kant is de natuurlijke omgeving 
flink op de kop gezet. Dat zou ook tot een verstoring hebben kunnen leiden, waardoor er juist minder vleer- 
muizen aanwezig zouden kunnen zijn. Van tevoren was om deze redenen zowel een toename als een afiame 
van het aantal vieemuizen niet uit ie sluiten. Het is voor de franjestaarten een leuke toename geworden. De 
kelder zou daarmee in het vorige telseizoen qua aantal het achtste winterverblijf van Gelderland zijn ge- 
weest. Er zijn toen in onze provincie, die geldt als een van de belangrijkste voor de franjestaart, 305 exem- 
plaren van deze soort geteld. Hoeveel franjestaarten er daadwerkelijk in een gebied leven zal wel altijd 
moeilijk te tellen blijven. De jaarlijkse wintertellingen geven wel een indicatie over de ontwikkeling van de 
soort. Bij voldoende gelijke omstandigheden kan de vleermuiskelder in de Pelzerkamp daarbij een (beschei- 
den) rol spelen. 

Frans Bosch 
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Resultaten roofvogels en Blauwe reiger 
In totaal zijn de aantallen en soorten roofvogels en Blauwe reigers waargenomen zoals weer- 

gegeven in de tabel. 
De taúijkste roofvogel is de Buizerd met 159 vogels. 
Veelal zittend in een boom of op een paaltje is de Buizerd een opvallende verschijning die relatief 
makkelijk opgemerkt kan worden. De dichtheid bedraagt gemiddeld 1,24 Buizerd per 100 hectare, 
waarbij de dichtheid in het komkleigebied tussen Oene en Wapenveld gemiddeld bijna twee keer zo 
hoog ligt als in het dekzandgebied Vaassen-Epe. Het is bekend dat Buizerds vooral in het rivierenge- 
bied in hoge aantallen voorkomen vanwege een gunstig microklimaat en een goed prooidierbestand. 

De Havik en Sperwer leiden een minder opvallend bestaan en worden in een wintertelling 
makkelijk onderteld. Toch werden nog vier Haviken en zes Sperwers gezien. Het werkelijk aanwezige 
aantal zal groter zijn. 

SLECHTVALK 

Inleiding 
In het programma van de VOZOVAR stond voor het weekeinde van 
27 en 28 januari 2001 een telling gepland van roofvogels en Blauwe 
reigers. 
Voor de KNNV is dit een nieuwe activiteit. De opzet van deze telling 
is binnen het werkgebied van de KNNV Epe-Heerde een beeld te 
krijgen van de mate waarin in de winter roofvogels en Blauwe reigers 
voorkomen. Dadaij de animo van diverse VOZOVAR-leden heeft 
de telling mooie resultaten opgeleverd. Hierbij het verslag van de 
bevindingen. 
Doel en methode 
Het doel van de telling is een beeld te krijgen van voorkomen, aantal- 
len en verspreiding van roofvogels en Blauwe reigers in de winter, 
binnen de grenzen van de gemeenten Epe en Heerde. Een telling van 

de roofvogels geeft inzicht in de roofvogelstand, terwijl het tellen op zich een leuke activiteit is 
Elf tellers hebben in groepjes van één tot vier personen op 27 enlof 28 januari 2001 gezamen- 

lijk zeven telgebieden onderzocht. Op 3 februari 2001 is hier nog één groot telgebied aan toegevoegd. 
Deze gebieden variëren in grootte van 750 tot 2.600 hectare. Er is te voet, op de fiets of met de auto 
systematisch gezocht naar roofvogels en Blauwe reigers. De resultaten zijn op kaarten ingetekend. Het 
totale grondgebied van de gemeenten Epe en Heerde bedraagt circa 23.778 hectare, dit is ruim 237 
vierkante kilometer. Dankzij voldoende animo van leden van de KNNV is het gelukt hiervan 12.850 
hectare voornamelijk (ca. 90%) halfopen tot open gebied te onderzoeken. Vanwege de schaarste aan 
telcapaciteit is er voor gekozen de moeilijk te tellen besloten bosgebieden grotendeels buiten be- 
schouwing te laten. Aileen bij Niersen, Vaassen, Gortel, Schaveren en Tongeren zijn kleine stukken 
bos geteld (10% totale gebied). Er is geteld door de volgende personen: 
F. Broekman, M.W. Dekker, H. van Diepen, J. Hofstede, J. Kuijper, M.R. Langevoort, E. Murris, G. 
Plat, G.A.H. Prins, H.A.W. Prins en C. Wedemeijer. De tellers hebben plezier beleefd aan de activiteit, 
mede doordat er ook veel bijzondere waarnemingen zijn gedaan. 
De tel-intensiteit varieert tussen de elf en zesentwintig minuten per honderd hectare met een gemid- 
delde van achttien minuten per honderd hectare (vierkante - kilometer), - hetgeen voor dit soort tellingen 
als gebniikelijk m a  word& beschouwd. 
Overdag is geteld tussen 9.00 uur en uiterlijk 16.30 uur, om dubbeltelling van Buizerd door slaaptrek 
uit te sluiten. 
J Op zaterdag 27 januari 2001 waren de weersomstandigheden verre van ideaal met koude, wind en 

voortdurende regen. 
J Op zondag 28 januari 2001 waren de omstandigheden beduidend beter, met minder wind en bijna 

droog weer. 
J Op zaterdag 3 februari 2001 sneeuwde het de hele dag en lag er ca. 5 cm sneeuw. 

De weersomstandigheden lijken de resultaten echter niet dramatisch te hebben beinvloed. De uiter- 
waarden langs de Ussel stonden tijdens de telling van 27 en 28 januari 2001 gedeeltelijk onder water. 



De Torenvalk daarentegen laat zich makkelijker zien, waardoor er zeventien geteld zijn, voor- 
al in het Oostelijke deel van het telgebied. 

Markant is de waarneming van de twee Blauwe kiekendief mannetjes. Hoewel deze vogels een 
zeer groot gebied als jachtgebied kunnen hebben is - gelet op tijd, plaats van waarneming en vliegrich- 
ting - geoordeeld dat het twee verschillende vogels betreft. De vogels zijn gezien bij het Kloosterbos 
Hulsbergen en in het Vorchterbroek, drie kilometer uit elkaar. 

Als toppunt de waarneming van twee Slechtvalken: een vrouwtje zittend in een hoogspan- 
ningsmast bij Oene en een mannetje dat luid roepend naar het vrouwtje toe komt vliegen en dát pal 
boven het hoofd van de waarnemers! Zeer bijzonder, zouden het de overwinteraars van de IJsselcen- 
trale bij Zwolle zijn of "die van Oene"? 

Van de Blauwe reiger werden maar liefst drieëntachtig vogels geteld, hetgeen neerkomt op een 
gemiddelde dichtheid van 0,65 reiger per vierkante kilometer. In het gebied tussen Ome en Wapen- 
veld is de dichtheid wel drie keer zo hoog als in de omgeving Vaassen-Epe. 
Dit is ongeveer het beeld als bij de Buizerd, maar waarschijnlijk ook verklaarbaar uit het feit dat in 
het gebied tussen Oene en Wapenveld veel meer open water aanwezig is. 
Overige waarnemingen 

De waarnemers was gevraagd ook andere bijzondere waarnemingen op te schrijven. Dit lever- 
de een verrassend aantal bijzondere vogelsoorten op, zowel lokale broedvogels als overwinteraars. 
Deze waarnemingen zijn bij lange na niet compleet, maar onderstrepen wel de grote diversiteit en 
betekenis van het landelijk gebied van Epe en Heerde voor vogels, ook in de winter. 
Waargenomen werden onder meer Dodaars (10), Kleine zwaan (5), Watersnip (20), Steenuil (2), 
Zwarte specht (l), Groene specht (l), IJsvogel(5), Waterpieper (5), Grote gele kwikstaart (2), Klapek- 
ster (l), Appelvink (4) en Raaf (6). Dat het de IJsvogel momenteel goed gaat, blijkt uit maar liefst vijf 
waarnemingen bij Vaassen, Wissel, Vorchten (Plakkenweg), de IJsseldijk (hoek Houtweg) en het traf- 
ostation bij het Kievitsveld. 
Opvallend was dat zeker enkele duizenden Kramsvogels her en der aanwezig waren. 
Langs het Apeldoorns Kanaal werden enkele zeer grote groepen Sijzen gezien met resp. 200, 250 en 
400 vogels. 
Langs de IJssel waren voorts vele soorten en aantallen eenden, zaagbekken, ganzen en zwanen aanwe- 
zig tot en met gekkigheden als Casarca en Zwarte zwaan aan toe. 
Tenslotte 

Dankzij de waardevolle medewerking van de genoemde tellers is in kort tijdsbestek een groot 
gebied onderzocht. Het buitengebied van de gemeenten Epe en Heerde blijkt ook in de winter van 
grote betekenis te zijn voor overwinterende roofvogels, Blauwe reigers en vele andere vogelsoorten. 

_ Rest mij de tellers te bedanken en een ieder op te roepen volgende-winter (opnieuw) mee t e  
doen aan deze roofiogelwintertelling. 

Gert A.H. Prins 
Epe, 7 februari 200 1 
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Dichtheid roofvogels en Blauwe reigers per telgebied per l00 ha 

telgebied 
1 Niersen-Vaassen 
2 Vaassen-Geerstraat 
3 Gortel-Schaveren 
4 Tongeren-Wssel 
5 Oene 
6 Heerde-Veessen-Vorchten 
7 Wapenveld 
8 Epe-Ernst-Zuuk 

Totaal dichtheid per 100 ha 

Bijzondere vogelwaarnemingen per telgebied 
(losse waarnemingen, onvolledig) 

telgebied 
l Niersen-Vaassen 
2 Vaassen-Geerstraat 
3 GorteCSchaveren 
4 Tongeren-Wissel 
5 Oene 
6 Heerde-Veessen-Vorchten 
7 Wapenveld 
8-EpéXñSG~uu k 

Totaal aantal 

oppervlakte 

Teltijd in minuten per 100 ha per telgebied 

telgebied 
1 Niersen-Vaassen 
2 Vaassen-Geerstraat 
3 GortelSchaveren 
4 Tongeren-Wissel 
5 Oene 
6 Heerde-Veessen-Vorchten 
7 Wapenveld 
8 Epe-Ernst-Zuu k 

Totaal aantal 

oppervlakte 
750 

2400 
1600 
1600 
1200 
1400 
1 300 
2600 

minuten 
165 
255 
420 
420 
21 0 
240 
170 
465 

min per 100 ha 
22.0 
10,6 
28.3 
26.3 
17,5 
17.1 
13,l 
17.9 



B o e ~ 8 k u s  
07/02 l e ex. inbloei, .tuin Epe. EKG. 
Paarse dovenetel Lmnium purpureztm 
2710 1 Akkerrand, Schaveren. EKG. 

Sneeuwkiokje Gahthus nivalis 
09/12 le ex. bloeit in de tuin. Epe. EKG. 
Winteraconiet 
06102 le in bloei. Tuin Epe. EKG. 

Echte tondemam Fomes fomentarius 
27/01 Zeer veel exx. op zwakke berk. Van 

Manenspad, Epe. EKG. 
Oesterzwam Pleurotus osireatus 
06/02 Daendelserf De Dellen op oude linde. 

EKG. 
Suikermycena Mycena adscendens 
07/01 Volop op dode wilg, tuin Epe. EKG. 
Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabm.ms 
05/03 4 exx. op berk, Majuba, Epe. Zeldzame 

paddestoel met vooral aan de onderzijde 
een prachtig rode Meur. Bovenzijde oranje 
rand en verkurkt bobbelig bruin-zwart 
gedeelte naar de stam toe. DK. 

Winterhoutzwam Polyporus brumalis 
27/01 Op dode berkenstam. Van Manenspad, 

Epe. EKG. 

Grote watersahmander 
20102 1 d in de Leemkule, fittem. 
Jaap Huizenga. 
Kleine watersalamander 
20102 5 exx. (48 en 1 Q l) in. de Leemkule, 

Hattem. Jaap Huizenga. 
Padden 
18/02 9 9 in de vijver. Officiersweg, Epe. MF. 

Zie verder artikeltjes "Paddenscherm" en 
"Vissen bij de Bonenburg. 

M 
Teek 
10102 De eerste alweer! ! Opgepikt op de 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
01/03 Eerste. Op de hond. Epe. LW. 
Deze "biitangs" waren er inderdaad erg vroeg bij 
dit jaar. Mijn eerste dateerde van 16 januari en 
sedertdien heb ik er nog zes uit de honden geplukt. 
MHM. 

Heesterslak Arzanta arbustorurn 
30101 juv. in huis nabij kamerplanten. DK. 
O 1/03 3 exx. in huis nabij kamerplanten. DK. 

Klessen en kijken 
Het is een vrij donkere dag en het is al een beetje schemerig. We 
komen elkaar tegen op een bosweg, mijn buurvrouw en ik. Zij met de 
fiets en ik met de hond. "Hoe gaat het?" 
We wisselen de nieuwtjes uit van huis tot huis, totdat.. . ons oog valt 
op iets wat beweegt in de takkenwal, een eindje vtin de weg af. "een 
'I muis," roepen we allebei, maar het licht bosmuisachtig gekleurde 
diertje is te groot voor een muis. Het is een soort cilindertje dat heel snel voorglijdt. Pootjes zie je 
bijna niet. Dan richt het diertje zich op. Iets wits wordt zichtbaar. Een Wezel! 

De takkenwal is zoals dat hoort: takken bovenop en daaronder een aarden wal, ontstaan ui alle 
takken die al vergaan zijn. Hier en daar in de wal een konijnenhol of andere gaatjes, verder begroeid 
met mos en een enkele varen. 
De Wezel verdwijnt bliksemsnel in een gat en komt weer tevoorschijn, holt over de W e n ,  verdwijnt 
en verschijnt. Wezel is op jacht. Een mooi diertje dat zich bijna woest voortbeweegt. Hij (of zij) trekt 
zich niets van ons aan, ook niet van de hond. De hond gedraagt zich heel rustig - maar toch! We staan 
op vijf tot zes meter afstand. Wezel werkt in ijltempo systematisch een heel eind wal af. Gefascineerd 
kijken wij toe tot de schemering doorzet. 

-. - Loi ikWhp,  
- - . - . . - --- 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Agnes Herweijer, Tel. 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3 ,8  162 GA Epe. 
Wilt U Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens het 
schema in de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Agnes inleveren? 

VOZOVAR Algemene coördinatie Harry van Diepen, Tel. 0578 - 615 114. 
Troelstrastraat 2, 8 16 1 DS Epe. 

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen, 
Arnifibieen, Reptielen. Als U geïnteresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neemt U 
dan contact op met Hany, die de leiding over de verschillende werkgroepen heeft en het contact 
ermee onderhoudt. Hij zal U waar nodig verder verwijzen naar een van de "technisch specialisten". 

FLORON 
Contactpersoon Egbert de Boer, Tel. 0578 - 572292. 

Vlierstraat 6, 8 171 BC Vaassen. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Als U 
mee wilt werken aan dit project, wendt U zich dan tot Egbert. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, Tel. 0578 - 693024. 

Sprengenweg 5, 8 18 1 NM Heerde. 
Voelt U zich aangesproken door wat er om U heen groeit en bloeit en lijkt het U leuk om van alles 
op naam te brengen, neemt U dan contact op met Mariet. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: - To en Janus Cm-Hendriks Tel. 0578 - 572487. 

Prins Clausstraat 14,8 17 1 VV Vaassen. 
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep d o f  eventueel deelname daaraan of aan 
de excursies, kunt U terecht bij de familie C m  en in tweede instantie bij 

INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Agnès Herweijer-Srnit, 

Pelzerpark 3, 8 162 GA, Epe. 
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en aan De 
Vlinderstichting door te geven of neemt U graag deel aan excursies en 
huiskamerbijeenkomsten om insecten te bestuderen, dan wordt het tijd 
om contact op te nemen met Agnès, of met Els Koopmans-Gromrné, 
die de algemene leiding heefi (Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, tel. 
0578-612083), of met de samenstellers van het programma: 

Etienne van Dissel, 
Klapperdijk 5A, 8 19 1 AB Wapenveld, 

en 
Bertus Hilberink, 
Stationsstraat 28,8 17 1 BX Vaassen. 

Tel. 0578 - 613703. 

Tel. 038 - 44796 16 

Tel. 0578 - 5723 13 

Tel. 0578 - 572713. 
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon Bertus Hilberink, 

, Stationsstraat 28, 
8 171 BX Vaassen. 

Heefi U interesse en energie, en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van 
een stukje land waar de Natuurbeschermingscommissie de verantwoordelijkheid voor heefi, of met 
zaken die de natuurbescherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op 
met Bert. Er zijn een heleboel dingen waarmee U zich nuttig kunt maken, en wie weet hoe leuk U 
het vindt. 




