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VOORWOORD 

Lieve lezers, er zijn een heleboel mensen die een voorwoord per deftnitie overslaan. Voor dit 
specifieke geval wil ik u waarschuwen, want - zo u tot dit genre hoort - loopt u een gerede kans dat 
u bij het doorlezen van dit blad zaken tegenkomt die onduidelijk lijken of u zelfs geheel ontgaan. 
Dit namelijk is een voorwoord van praktische waarde, waarin een heleboel opmerkingen en notaties 
zijn opgenomen. 

En re ct i f i ca ties (sprak de redactie met nederig gebogen hoofd). 
Zoals daar zijn: in het vorige nummer is per abuis het Paddestoelenwerkgroepjaarverslag over 

hetjaar 1999 voor de tweede maal opgenomen. Nu staat het goede verslag er in: over 2000. 
Voorts werd in Natuurklanken 2 op bladzijde 13, eveneens per abuis, de Franjestaart (nota bene een 
rode lijst soort), Franjevleermuis genoemd. Excuus aan de mensen die hun tandvlees hebben voelen 
opkrullen. Wij zullen deze fout nooit meer maken. 

Dan nog enige aandachtspunten waar de redactie geen verantwoordelijkheid voor draagt. 
Er zijn namelijk diverse wijzigingen in het programma opgetreden, die in sommige gevallen te maken 
hebben met de afschuwelijke MKZ-periode, die we nu - in de oppervlakkige zin des woords -min of 
meer achter de rug hebben. Als u gewend bent uw agenda op voorhand over een lange periode in te 
vullen, haalt u hem dan nog even tevoorschijn om te kijken of het allemaal nog wel klopt 

Het zal u opgevallen zijn dat deze Natuurklanken nogal fors is uitgevallen. Rechtstreeks ge
volg van het feit dat er stof voor vijf- in vier nummers gepropt moet worden, terwijl we op technische 
gronden ook nog gebonden zijn aan een maximum aantal pagina's. We vinden het erg vervelend men
sen voor het hoofd te stoten die zich ingespannen hebben om een goede bijdrage te leveren aan een 
gaaf en aantrekkelijk geheel, en hun inzet gehonoreerd zien met minder dan ze verwachtten, of zelfs 
met helemaal niets ........ We kunnen u slechts verzekeren dat alles wat aangeleverd is in portefeuille 
blijft en niet aan onze aandacht zal ontsnappen. 

Henk Menke kwam met een luisterrijk idee om bepaalde vondsten en/of waarnemingen te 
omlijsten met een kleine geschiedenis daaromtrent (zie zijn artikel "Groen praat 1 ") en zo een nieuwe 
rubriek te creëren. 
In principe staan we open voor alle suggesties, en we vinden het een prachtig voorstel, maar hoe zit 
het met ons "luxeprobleem": ruimtegebrek? 
We proberen tussen alle naar voren komende wensen te laveren op een manier die zoveel mogelijk tot 
ieders tevredenheid voert. Dat dit wel eens moeilijk is, zal iedereen die ons soort werk van nabij kent 
zich kunnen indenken. Wat voor de één hartverwarmend is, is voor de andere flauwe kost. En om het 
geheel nog gecompliceerder te maken heeft de redactie ook nog bepaalde ideeën en voorkeuren. Maar 
ons streven is er niet minder om; wees daarvan verzekerd! 

Voor het laatst hebben we een bedankje bewaard, dat niets met praktische of technische kanten 
van ons "werkterrein" te maken heeft, maar puur persoonlijk is. We kregen van één van onze leden, de 
Heer Van Dalen, een aantal verzen of gedichten- of hoe men het noemen wil- uit "de oude doos", 
die hij voor ons overgeschreven heeft om als eventuele bladvulling te plaatsen. Ze spreken ons bijzon
der aan en u zult ze in de loop van de tijd zien verschijnen, want ook die bijdrage houden wij zorgvul
dig in onze koesterende portefeuille. Meneer Van Dalen, hartelijk dank! 

En als u nu aan het lezen van deze Natuurklanken toe bent, mag u naar het volgende hokje. 

De redactie. 

~r/l/.l'/l/.l'/.l'/l"/l/1/..r/I..W/1/1~.141J:1.ol'/.l/l/.l"/l'/..14r/.I/1/.M'I4or."l/14r/l/l/1/l/.#'l'/l~.l,.',#'"/.l'/l'/.rX•P"/1Ali'?I~:.W.I/.I',".I/..r/I/~6'1/IX4Y/I/..r/."'"/I/I/.I'/.1/I/"""I/1'/.I/A':"I/.1/I/."'71..W/.I/I/~I'/.I/I'/1'/I/.r/.I'/.I'/I/1/IL.r.:1r'/.11 

I DriJtlget\de oproep Vat\ de peJtlJtliJtlgmeester I 
~ ~ 
~ Eind april hadden er ruim honderd leden hun contributie voor 2001 nog niet overgemaakt. ~ 
~ I ~ Hierbij dus het vriendelijke verzoek dit alsnog te doen vóór de vakanties beginnen en het geld op is. ~ 
~ Het gironummer en de overige informatie staan op het binnenblad van de omslag van dit blad. ~ 
I Zoals al eerder vermeld konden we nog geen acceptgiro's verzorgen.· I 
~ Voor het volgend jaar hopen wij dit wel te kunnen doen. ~ 
l ~ 
~l'/l/l'/.l'/l?..r/l/l'/l'/.1'41""/.l/l'/l/l/.l/l'/.l/l/1/lhll"'/1"/.,r,;tl'/.1'4'/..r/.l/..r/I/I.#/..V/..r/I/..V/I/.I'/.I'/I/I/A"/I/I/..r/.171/.oii"'/I'..W/IXr'I..W/.1~.1/I/I'/.I'/.1/.I,w-/l/l/l/l/~.:.o'/l/lhVAW/II'I/14r/17A'?I/I/..ri'~I/17A'?I/I/I/I""*" 



Het is volop zomer en de MKZ is voorbij, althans voor de niet (hobby)boeren onder ons, die 
nog steeds met de nasleep ervan zitten. 
En dat het wild het niet zou hebben (gehad) kan ik ook niet echt geloven. 
Hopelijk zullen de gesprekken die nu op hoog niveau plaatsvinden over een ander beleid resultaat 
afwerpen, zodat het allemaal niet nog eens gebeurt! 

En nu maar fijn van de natuur genieten. Helaas is de inventarisatie van de Bonenburg naar 
2002 opgeschoven, met het eindrapport in 2003. 

U vindt midden in dit mumner voor het eerst een blad met advertenties die het ons mogelijk 
maken om met name onze lezingen 's winters op een hoog peil te houden, en waarvan ik van harte 
hoop dat ook onze sponsors er de vruchten van zullen plukken. 

Verder heeft Harry van Diepen besloten geen Vozovar-coördinator meer te willen zijn. Het 
bestuur doet hierbij een oproep aan alle leden van de Vozovar om deze werkgroepen net zo goed te 
doen functioneren als ze tot nu toe gedaan hebben. We hopen dat er (deel)coördinatoren zullen opstaan 
die bereid zijn hierin een functie te vervullen. Alle hulde aan Harry voor het vele werk dat hij hier 
altijd voor gedaan heeft! 

Tot besluiten wensen wij u een fijne tijd toe, met vakantie of in onze eigen veelzijdige natuur. 

Het bestuur. 

BERICHT I 
Op zaterdag 16 juni jl. zouden de waterschappen de "Dag van het waterschap" georganiseerd 

hebben. Aan onze afdeling was gevraagd een excursie te verzorgen over het thema "Water in de 
buurt", om het publiek te informeren over het belang van goed water en een goed waterbeheer. 
Aan de KNNV de taak om dat belang voor flora en fauna aan te geven. Aan de werkgroepen is ge
vraagd ideeën aan te leveren. Helaas is deze dag geschrapt vanwege de commotie door MKZ. 

Volgend jaar beter. We hebben nu ook meer tijd ter voorbereiding. 

BERICHT U 
In de vorige Natuurklanken was een oproep geplaatst voor een coördinator van gegevens van 

de werkgroepen voor Natuursignaal. Gerrit Hartkamp, lid van de plantenwerkgroep, heeft zich hier
voor aangemeld. Fantastisch fijn! Hij zal samen met Margriet Maan een systeem opzetten om de ge
gevens per computer te verzamelen. 

Veel succes! 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid 

Mevrouw B. v.d. Vlugt, 

Le Chevalierlaan 11, Epe 

Het bestuur. 
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NOTA BENE!! 

Woensdag 
15 augustus 

VOOR UW AGENDA 

~J:Ot;lelffl'l 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOORDAT DIE PLAATSVINDT. 

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 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 au
gustus een gezamenlijke excursie te maken naar dit kasteel. Er zijn daar dan ook al 
verschillende 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 vaste tentoonstelling over "Beeld van de Natuur" die de relatie mens/natuur laat 
zien. Het kasteel ligt in een prachtig park in Engelse landschapsstijl,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 

1 van de consumpties wilt maken. 

Zondag 
9 september 

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 Reine 0578- 576628 of bij Marianne Faber 0578-627167. 

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

Verzamelen in Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om 09.00 uur. 
In Vaassen: hoek Dorpsstraat/Julianalaan om 08.45uur. 

TENTOONSTELLING IN KASTEEL GROENEVELD IN BAARN 

------ Deze tentoonstelling gaat over de KNNV en haar activiteiten gedurende een eeuw en 
ONGEVEER hij is geopend van 

19 september tot en met 17 december 2001 DRIE 
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 EXCURSIE NAAR DE MILLINGERW AARD BIJ NIJMEGEN 
22 september 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 
LET OP! houden is het beslist noodzakelijk dat u zich tevoren opgeeft. Dit kan gebeuren bij 
Datum is Mariet van Gelder, tel. (0578) 69 30 24 

=-"g"..e_WI=·J"_"z=ig;;;..d=- Om 9.00 uur verzamelen bij de buurtsuper in Epe. 

Donderdag 
27 september 

Zaterdag 
6 oktober 

Donderdag 
25 oktober 

Zondag 
4 november 

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 biofysische 
afwijkingen aan de gewassen. 
Met behulp van een overvloed aan beeldmateriaal 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. 

EXCURSIE NAAR HET LANDGOED OLDHORST o.l.v. Jan Kuijper 
De Oldhorst is een van de oudste landgoederen in de rij van landgoederen die langs de 
Zuiderzeeweg tussen Harderwijk en Zwolle liggen. 0/dhorst betekent "verhoogd 
bosland". Dat betekent dat het landgoed zelf wat hoger ligt dan het omliggende natte 
gebied. Goede schoenen zijn aanbevolen! 
Het is een parklandschap naar Engelse stijl met mooie bomen en waterpartijen. Het 
geheel is als park wat verwaarloosd maar daardoor spannender en wat natuurwaarden 
betreft waarschijnlijk rijker. 
In het landhuis (uit 17 51) is een organisatie (IVV) gevestigd, die internationale boe
ken, vooral op vogelgebied verhandelt. Maar hetis ook een KNNV -verkooppunt, dus 
misschien iets voor diegenen die nog een boek willen kopen. 
Het feit, dat het landhuis in het niet vrij toegankelijke gedeelte ligt, maakt het dubbel 
interessant daar een kijkje te gaan nemen. 
De parkeermogelijkheden zijn niet groot, dus afhankelijk van het aantal deelnemers 
moeten we het startpunt van de wandeling bepalen. 

Verzamelen in Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat 
Tijd : 13.30 uur 

DIALEZING OVER SPINNEN door de Heer J. Fokkema 
Deze lezing betreft spinnen in het algemeen en de meest bekende inheemse soorten. 
De Heer Fokkema brengt demonstratiemateriaal 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. · -r ", -~. 
Plaats Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. _ ....-~ ~ 

PADDESTOELENEXCURSIE met Janus Crum 
Opnieuw gaan we kijken naar de paddestoelen die er langs het Natuurpad te vinden 
zijn. Omdat vorige keer het Heerder gedeelte onder de loep genomen werd, lopen we 
nu over de natuurpadroute Epe. 

Aanvang 14.00 uur. 
Vertrekpunt Hertenkamp, Dellenweg, Epe. 

5 



6 

Donderdag 
MIDDAC~ 
22 nt'm-· .-

Donderdag 
13 december 

? 
• 

LEZING DOOR HANS STEUR 
Deze middaglezing wordt wederom gevuld door Hans Steur en gaat over Darwin. 
Het is min of meer een aanvulling van zijn lezing in januari over de Evolutie. De toe
hoorders waren daar erg enthousiast over en hij riep steeds: "Ja ,dit is eigenlijk een 
onderdeel van mijn lezing over Darwin", dus vandaar deze keuze. 

Aanvang 14.30 uur- einde± 16.30 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

LEDEN VOOR LEDEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN 
Tradtitiegetrouw zal de organisatie hiervan verzorgd worden door Dik Koopmans. 
Neem voor uw bijdrage vóór 25 november 2001 contact met hem op ~0578--612083. 

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

en vooruitlopend op hetjaar 2002: 
ZONDAG 13 JANUARI 

is de datum die we voor de nieuwjaarswandeling hebben gekozen . 

••• • •• 
Programma's van de werkgroepen 

9{.atuur6escfienningscommissie 
27 oktober Cursus motorzagen bij Adrie Hotttinga aan de Kerkweg 10 te Vorchten. 
24 november Inhaalcursus snoeien hoogstamfruitbomen op locaties in Oene en V aassen. 
22 december Wilgen knotten op locatie in Zuuk, samen met de vogel werkgroep. 
19 januari Opschonen Jeneverbesstruiken op locatie te Vaassen. 
23 februari Cursus snoeien fruitbomen; locatie nog niet bekend. 
23 maart Wilgen knotten met de Rotaryclub; locatie nog niet bekend. 

Over bovenstaand programma kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij: Dertos Hilberink 
~ 0578 - 572713. 

1/ozovar 
•!• Tot en met augustus: Inventarisatie kerkuilen. 
•!• Maand juli: voortzetting Inventarisatie Huiszwaluwen o.l.v. Frans Bosch. 
•!• Vrijdag 14 september-Werkgroepavond met o.a. vakantieverhalen en inventarisaties. 
•!• Zaterdag 29 september- Bird Watch 2001. Vertrek ca. 06.30. 
•!• Zaterdag 20 oktober- Vogeltrek de Duintjes o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst 
•!• Donderdag 15 november- programma nog iet bekend. Suggesties? 
•!• Zaterdag 22 december -Wilgen knotten op locatie in Zuuk, samen met de NBC. 
•!• Zondag 30 december: Midwintertelling S 
•!• tamppottenbuffet onder leiding van Rudi Heideveld, Jeroen Haas, Harry van Diepen en Fred 

Broekman. Aanvang 10.00 uur; aanvang buffet 12.30 uur. 

Pfantenwerl(groep 
Maandag 2 juli 
Maandag 9 juli 

Woensdag 25 juli 

Woensdag 8 augustus 

Maandag 13 augustus 

Vorchterwaarden. Om 19.00 uur verzamelen bij de Rabobank 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 A' doorns kanaal. 
Nogmaals met de insectenwerkgroep naar de Bonenburg in Heerde. 
Verzamelen 10.30 uur brug Apeldoorns kanaal. 
Inventariseren bij de afslag van de ASO 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. 



Maandag 27 augustus Doel nog nader uit te werken. 
Verzamelen om 19.00 uur bij de Rabobank in Heerde. 

Zaterdag 22 september Excursie naar de Millingerwaard bij Nijmegen onder leiding van Egbert de 
Boer. Lunchpakket en koffie meenemen. Ook laarzen zijn heel belangrijk. 
Verzamelen om 9.00 uur bij de buurtsuper in Epe. Graag opgeven bij Mariet 
i.v.m. aantal auto's. 

Maandag 24 september Determinatie-avond. Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 
Maandag 29 oktober Onderwerp nog niet bekend. Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 
Maandag 26 november Onderwerp nog niet bekend. Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 

1nsecten~er~roep 
Zaterdag 14 juli 

Woensdag 25 juli 

Zaterdag 4 augustus 

Wie de excursies leiden zal is nog niet helemaal bekend. 
Egbert is in juli met vakantie en Mariet in juni. 

Voor informatie bellen naar Egbert tel. 0578 - 572292 
of Mariet tel. 0578 - 693024 

Excursie landgoed Oldhorst bij Wezep o.l.v. Bob van Aartsen. 
Verzamelen om 10.30 uur bij de ingang aan de Zuiderzeestraatweg tussen 
Oldebroek en Wezep, schuin tegenover de kwekerij Vollenhove (ongeveer 
halverwege tussen beide plaatsen. 
Inventarisatie landgoed Bonen burg, Heerde, met de plantenwerkgroep. 
Verzamelen om 10.30 uur bij de kanaalbrug. 
Bezoek aan de vlindertuin in Berg en Bos, Apeldoorn. 
Verzamelen om 10.30 uur bij de ingang van het park. 

Woensdag 8 augustus Inventarisatie landgoed Bonenburg, Heerde, met de plantenwerkgroep. 
Verzamelen om 10.30 uur bij de kanaalbrug. 

Zondag 26 augustus Excursie Tongerense heide. 
Verzamelen om 10.30 uur, hoek Tepelbergweg-Van Manenspad, Epe. 

Donderdag 6 september Inventarisatie landgoed Bonenburg, Heerde. 
Verzamelen om 10.00 uur bij de kanaalbrug. 

Nog niet vermeld zijn één of meer libellen excursies, waaromtrent de werkgroepleden te zijner tijd 
bericht zullen ontvangen. 
Hoewel het project "Bonenburg" een jaar is uitgesteld, willen wij onze geplande inventarisaties toch 
laten doorgaan. · 

r:r/.1/.iiiYI/I,W'/.I'/I/~.IX .... /I~.IAIWI/I'/17.1'/17.1'/ .... /.I'/.1/I/A"/.I/.1/,1'/I/1717.1/.ILI/I.W.WM"?~··oi"'411'Y...WI?.I/17.1.W/.I/.1/I/I/171?1/.I?I/I?I/.I/I/I'/.I'/.1/171;{1y#/.I/I/I'/.ILI/I/1/I/I/.-ILI/.17.1'/.I/.1/.I/I/17.1/IYI/I/.1'/IYI/I'/I'/11 

I d N I ~ 1 t-Iet twee e attAtA~sigl'laa - 2002 1 
I In een brief die wij van het hoofdbestuur kregen staat onder meer het volgende: I 
I "De kracht van de KNNV ligt in de kennis van de lokale natuur in het gebied van de afdeling en in het J 
I specialisme van werkgroepen. Voor het tweede Natuursignaal willen we terreininventarisaties van ~ 
i vóór 1980 of 1990 vergelijken met recente inventarisaties. i 
I KNNV-afdelingen en werkgroepen, en in het bijzonder de ervaren leden daarvan, wordt gevraagd om I 
i goede terreininventarisaties of excursies van vóór of rond 1980 of 1990 terug te zoeken en deze i 
~ inventarisatie(s) in 2002 te herhalen. Dit kan reuze-interessante resultaten opleveren, vooral als er I I bekend is op welke manier of door welke oorzaak het terrein is veranderd. " · I 
~ Hebben wij leden die over gegevens als hierboven bedoeld beschikken (ook op vogelgebied) i 
I en bestaan er suggesties over een manier waarop we daarmee aan het werk kunnen gaan? Zo ja, wilt u ~ 
~ dan even bellen met: I I Margriet Maan (0578-631244) of Marianne Faber (0578-627167) ~ 
~.1-".171/'I/ILILI/M'I/I..W/1'/17#LI/I/I/I/I/I/I/I'/ILILI/ .... /IY.I'~/I/I~A'Y.IY.I/I/I/I/IY.I'/I,;I/.#/I,W/ ..... ~•'X·'/A"YI/A'YI/.#,W/.#/.1/1/I~/_.y_.yi/I/I/I/ ..... /I/I'XI/I/.1/ ..... /I/1/I/,ol'~'..'/_.yA'YI/I/I/I/A'YI/I/I~I/1/I/I'/.#/I/.#/.#j 
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Jaarverslag 2000 van de Werkgroep Paddestoelen. 

De werkgroep heeft dit jaar versterking gekregen en bestond eind 2000 uit: Lammert 
Bonhof, Menno Boomsluiter, To Crum-Hendriks, Janus Crum, Henk Dekker, Marga Dekker, Elja 
van Dongen, Micky Haselhoff-Marsman, Agnès Herweijer-Smit, Els Koopmans-Grommé, Gerard 
Plat en An Westerweel. Van deze twaalf leden waren er zo tussen de twee en vier personen bij 
een excursie aanwezig. Hoewel het rooster in de periode september t/m november vrijwel elke 
week een activiteit vermeldde, lukte het door diverse oorzaken niet om met een grotere groep 
erop uit te trekken. De deelname aan de werkgroepavonden lag tussen de vijf en acht deelnemers. 

Een bijzonderheid van onze werkgroep is dat we ook twee "buitenleden" kennen: Bep en 
Albert Elich uit Amstelveen. Zij nemen doorgaans twee keer deel aan een werkgroepavond en 
dat was ook dit jaar het geval. Wij ontvingen van hen informatie over eigen vondsten en bijzon
dere vindplaatsen elders in Nederland. 

In het vorige verslag maakten we melding van een verzoek van de redactie van "Natura" 
om een artikel in te sturen naar aanleiding van onze bijdrage aan het rapport "Klooster Hulsber
gen". Door onvoldoende afstemming tussen de verwachtingen van de betreffende redactie en het 
beeld dat de schrijvers, Menno Boomsluiter en Janus Crum, van hun taak hadden, is het artikel 
als zodanig uiteindelijk teruggetrokken en is besloten dat er naar aanleiding van onze inbreng een 
redactioneel artikel in "Natura" zou verschijnen waarin mede aandacht werd besteed aan het ge
hele rapport. Inmiddels heeft iedereen kunnen lezen dat onze afdeling daarmee op een positieve 
wijze in beeld is gekomen. 
Door dit schrijfwerk was er opnieuw onvoldoende tijd om een oud idee vorm te geven, namelijk 
het maken van een soort tussenbalans voor wat betreft de inhoudelijke werkzaamheden van de 
werkgroep paddestoelen over de afgelopen jaren. 

Het afdelingsbestuur heeft op ons verzoek op zondagmiddag 8 oktober 2000 een padde
stoelenexcursie over het natuurpad Heerde op het rooster gezet, voorbereid door onze werkgroep. 
Ondanks een slechte weersvoorspelling en dito -omstandigheden, namen er zeventien volwasse
nen en negen kinderen aan deel. Het lijkt ons een goede traditie om elkjaar afwisselend over één 
van de natuurpaden zo'n excursie te houden. 

De aandacht van de werkgroep ging in 2000 vooral uit naar het Wisselsche veen en omge
ving. We zijn er tien keer naar toe geweest. Het veen zelf is qua paddestoelen weinig soortenrijk, 
maar Menno Boomsluiter heeft er eerder wel enkele zeldzaamheden gevonden. Het merendeel van 
de excursies heeft in de omgeving ervan plaatsgevonden. __ _ 
Verderis er één keer als groep gezo-cliiln-het monitoringgebied van de Nederlandse Mycologi
sche Vereniging in de omgeving van de "kleine" leemkuil in Tongeren. De verdere monitoring 
heeft individueel plaatsgevonden. 
Tenslotte zijn er twee zoektochten geweest naar het Kievitsveld, dat ook voor paddestoelen een 
interessant gebied blijkt te zijn. 

Ditjaar waren er weer drie werkgroepavonden: 22 februari als afsluiting en om plannen te 
maken, 10 oktober en 28 november om samen te determineren (de eerste in de Gemeentewoning 
en de laatste twee avonden op het gastvrije adres van Agnès Herweijer-Smit). 

Rest nog te vermelden dat ondergetekende samen met To Crum-Hendriks opnieuw de or
ganisatie verzorgde. 

Janus Crum. 



DEN~~~EL 
Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld: 

*een besloten familiediner, 
* een receptie en! of feestavond van uw leven, 

*een romantisch diner voor "2" en/ofmet uw vrienden, 
* party service, * of wanneer u geen zin heeft om te koken. 

Nog even een cadeautip: Met een dinerbon van Dennenheuvel heeft u altijd succes. 
Hotel restaurant brasserie Dennenheuvel 

Heerderweg 27, 8161 BK Epe 
tel. 0578-61 fax 0578-677699 

De paden op, de lanen in 
met functionele kleding van 

leren en rubberen laarzen 
wandelschoenen 

zitstokken - rugzakjes - tools 
watervast notitiepapier - enz. 

info@countrystore.nl 0578-615351 

Tuinmarkt v/d Mars 
Eperweg 34 
8162 RZ Epe 
Tel. (0578)627625 
Fax(0578)612386 

Voor al uw: 

-/Vaste planten -/Gereedschap 

-/Rozen 

-/ Sierheesters 

-/ Tuinhout 

./ Potterie 

-/ Rododendrons -/ Cadeau-artikelen 

-/ Perkplanten 

-/ Vijverplanten 

• ~Chipknip 

-/ Mexicaanse 

terraskachels 

DIERenTUIN 

Stationsstraat 7 
8161 CP EPE 
Tel.: 0578-612274 
Fax: 0578-627478 
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Wetens(w)aardigheden voor dejeugd. 
Büen. 

Een huisdier voor je verjaardag krügen, dat is niets büzonders. Wie heeft er 
nooit eens een hond, konün, cavia of goudvis gekregen? Maar de jongste imker 
van Neder\and (hü was pas 5jaar) kreeg voor zün verjaardag een büenkast met 
we\ 5000 huisdieren. En de koningin van a\ die huisdieren noemde hü Beatrix, want 
zo hoort een ec..hte koningin te heten. 
Een bij a\5 huisdier \ükt ongewoon. Maar de bü en de züderups zün de enige 
insecten die tot huisdier gemaakt zün. De züderups wordt gehouden voor de 
productie van natuurzüde. Hee\ \ang ge\eden ontdekte de mensen de bü a\ a\5 
\everanc..ier van honing en was. 

De honing werd verzame\d in ho\\e 
bomen of rotssp\eten. Later werden 
stukken van ho\\e bomen bü de huizen 
gep\aatst en afgedekt met strooien 
kapjes. Dit waren de voor\opers van 
de büenkorf, die van stro of buntgras 
gev\ochten werd. Om de honingraten 
gernakke\ü k te kunnen pakken, wonen 
de bü en niet meer in korven, maar in 
kasten met \osse houten raarnpj es 
Hierdoor kan de honing vaker per 
jaar geoogst worden. 

Er zün büen die so\itair (a\\een) \even.Z.ü rnaken een ho\\etje in de 
grond, \iefst in zand of verrno\mde boornstornpen. Daarin wordt 
een eitje ge\egd en een voedse\ voorraad voor de \arve, die uit 
dat eitje komt. Die \arve wordt verder aanzün \ot overge\aten. 

Z.o niet de \arven van een georganiseerde staat (dat is solitaire bü 
een groot aanta\ bü en met een goed gerege\de taakverde\ing). 
In een staatworden de \arven verzorgd en gevoed tüdens hun ontwikke\ing. Een 
büenvo\k bestaat uit drie versc..hmendesoorten büen: 

1. koningin (de grootste bü:) 
:2. werkster (in een voedster- bouw- vliegbg stadium, waarvan er tiendui

zenden in een vo\k zitten:) 
3. de dor (een mannetjes bü, de k\einste, waarvan er enke\e honderden 

in een vo\kzitten:) 
Zo'n vo\k bestaat uit we\ ~0.000 büen en e\ke staat heeft zün 
eigen geur, zodat de weg naar de kost terug
gevonden kan worden. 
De taak van de koningin bestaat a\\een uit het 
\eggen van eieren, soms we\ 1500 per dag. Een 
gewe\dige prestatie, die a neen rnoge\ü k is 
omdat zü vo\op voedse\ van de werkbü en 
krügt. 
Werksters moeten a\ het werk doen. De eer-

koningin ste tien dagen van hun \even houden zü werksters 



zic.h bezig met het poetsen van de c.e\\en, voordat de koningin er een eitje 
in \egt. 

Vanaf de derde dag voeren zü de olfdere larven en vanaf 
de zesde dag ook de jongste \arven. 
Van de e\fde tot de twintigste dag wordt a\\e tüd besteed 
aan het bo11wen van de raten, wat gebelfrt met was, 
dat de bü ze\f afscheidt lfit waskliertjes aan de onderkant 
van het ac.hter\üf. Met deze was worden prachtige raten 
met zeshoekige c.e\\etjes gebol.fwd. In een dee\ daarvan 

\egt de koningin haar eitjes en een dee\ wordt gebrl.fikt om nectar (die binnen 
enkele dagen in honing omgezet wordt) en het stlfifmee\ op te bergen. Daarbü 
hoort ook het van de v\iegbüen in ontvangst nemen van de nectar. Vanaf .21 da
gen beginnen de haalvltJchten. Doordat de büen van bloem tot bloem vliegen 
om nectar op te Zlfigen, brengen zü het stlfifmee\, dat aan hlfn behaarde \üf 
k\eeft, over van de ene bloem op de andere en zo wordt de ontwikke\ing van za
den en vrlfchten moge\ük gemaakt. B\oemen zün dl.IS even afhanke\ük van büen 
als omgekeerd.De werkbü wordt's zomers maar acht tot negen weken ol.fd. 
De bü en die van alfgliStliS tot en met oktober geboren worden \e
ven tot het voorjaar, als de jonge büen hlfn taak overnemen. 

Darren hebben niet zo vee\ te doen.Zü bevrl.fc.hten de konin
gin en holfden de temperatlflfr in de kast op pei\. f egen het eind 
van de zomer worden ze door de werksters weggejaagd en 
sterven. 

Als een bü een rüke nectar- of stlfifmee\bron gevonden heeft, dar 
dan ste\t ze de andere werksters hiervon op de hoogte door een soort 
dons t~itte voeren.Zü \oopt daarbü over de raten en besc.hrüft een soort acht. 
Het dansritme geeft informatie: hoe langzamer de dans hoe groter de afstond 
van de stl.fifmee\bron. Wi\ de bü medede\en dat ze bloemen met vee\ nee. tar ge-
vonden heeft, dan besc.hrüft ze een c.irke\, die ze te\kens in tegengeste\de rich
ting door\oopt. Ook de gelfr van de meegebrachte nee. tar of stlfifmee\ vertelt de 
andere büen waar ze heen moeten. Er moet hard gewerkt worden om in korte 
tüd (de bloemen b\oeien niet zo \ang) hee\ vee\ voedsel te verzamelen. Er moet 
ook een voorraad voor de winter komen.Zo'n büenvo\k kan per jaar we\ veertig 

ki\o stl.fifmee\ nodig hebben. 
Een frlfitte\er heeft vee\ bü en nodig om zü n gewas 
te \aten bevrlfc.hten. Die büen kan hü hlfren van een 
büenholfder (imker). In het voorjaar, als a\\es weer 
in b\oei staat, zet hü de kasten met de büen in de 
boomgaard. Dat gebelfrt vroeg in de morgen als het 
nog koe\ is. Büen hol.fden niet van kolf en b\üven dan 
rl.Ptig in de kast. Als de temperatlflfr bl.fiten stügt, 
kl.Innen de büen l.fitv\iegen en hlfn voedsel binnenha

len. Een imker kan we\ honderden kasten hebben. De meeste imkers holfden de 
büen gewoon als hobby. Er zün er maar een paar die hlfn brood verdienen met 
het verhl.fren van hlfn bü envo\k. 
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binnenha\en. Een imker kan we\ honderden kasten hebben. De meeste imkers 
houden de bijen gewoon a\s hobby. Er zijn er maar een paar die hun brood ver
dienen met het verhuren van hun bij envo\k. 

A\s er vee\ bijen geboren worden, wordt het te vo\ in de kast. Dan neemt 
de koningin de he\ft van het vo\k mee en voor de andere he\ft \oot ze één eitje 
achter. De achterb\ijvers kunnen van dit ei weer een koningin maken door 
spec.iaa\ voedse\ ( koninginnegè\ei) te geven. 

Nu is zo'n imker natuur\ijk niet b\ij a\s hij de he\ft van zijn bijen kwijt raakt. 
Dat probeert hij te voorkomen door een koningin er ze\f op tijd uit te ha\en en in 
een andere kast te zetten. Om de koningin straks goed te kunnen herkennen zet 
hij a\vast een wit stipje op haar rug. Dat moet hee\ voorzichtig gebeuren. De bij
en wi\\en niet gestoord worden en kunnen dan gaan steken. Daarom b\aast de 
imker rook in de kast, daar v\uc.hten de bijen voor. Een spec.iaa\ hoofddekse\ 
voorkomt ook dat hij in zijn hoofd gestoken wordt. 

A\s je nu eens wi\t zien hoe het er in zo'n bijenkast aan toe gaat, dan moet 
je eens gaan kijken in de Bij ens ta\ in Heerde. Be\ even de beheerder om een af
spraaktemaken.fe\: 057B_-6'114.:26 

0.5\ot 

************************* 
IMPRESSIES VAN EEN 5-DAAGSE VOGELREIS NAAR DE ELBE 

Van 23 tot en met 27 mei 2001 waren Landgasthofund Pension Lindeu
krug en Gästehaus Lindenhof in Pevestorf de voortreffelijke basis voor 
een grote groep leden van de Vogelwerkgroep (inclusief enkele "gasten": 
achttien personen), ten behoeve van een vogelreis naar het Midden-Elbe 
gebied. Aangestoken door het enthousiasme van de reisgenoten van vo
rig jaar (= 2000) was er ook dit jaar gekozen voor Pevestorf, schitterend 
gesitueerd aan de overgang van het bosgebied Höhbeck en de Pevestorfer 
Wiesen. En ook dit jaar weer "nevelwandelingen", dagexcursies en 
avondwandelingen. 
Houdt een mens dat vijf dagen vol? 
Jawel hoor! Dankzij het prima culinair aanbod van Lindenhof (buffe
tontbijt en à la carte diner); dankzij ook het-met-elkaar-optrekken van de 

KLAPEKSTER reisgenoten en- vooral- dankzij de grote vogelrijkdom van de gebieden 
================:..I langs de Elbe. En rijkdom dan vertaald in kwaliteit (soorten) en kwanti-

teit (hoeveelheid exemplaren per soort). 
Evenals vorig jaar zal ook van de reis 200 1 een uitgebreider verslag worden samengesteld. 
Vooruitlopend daarop voor de lezer(es)s(en) van Natuurklanken hierbij alvast enkele grepen uit de 
vele opmerkelijke waarnemingen. Waarnemingen welke mogelijk werden door schitterend weer, de 
rust in het gebied en de oplettendheid van de groep. Het totaal aantal waargenomen soorten bedroeg 
honderdachtenveertig. 
Opvallend daarbij was dat vrijwel alle vertegenwoordigers van de zangersfamilie werden waargeno
men, waaronder de Sperwergrasmus, Krekelzanger, Withalsvliegenvanger, Buidelmees, vijf spechten
soorten, Klapekster, Grauwe klauwier e.v.a. Maar ook twaalfroofvogelsoorten! 
Hierover straks meer. 



En mde Pevestorfer Wiesen (dus zeg maar vanaf het hotelterras) twee paar Kraanvogels met 
kleine jongen. Nou is dat daar al enige jaren een gewone zaak; toch hadden wij de indruk dat er meer 
Kraanvogels werden gezien (enige tientallen in de door ons bezochte excursiegebieden) en een groep 
van ± honderdvijfentwintig op de terugweg bij het natuurgebied ... 

Bepaald een ongewone zaak was het plotseling even uit het riet komen vliegen en vrij snel 
weer invallen in het Rambower Moor van een ... Roerdomp. En dat vlak bij roepende Waterrallen, 
zenuwachtige Rietgorzen, Kleine karekieten en de alom aanwezige Grauwe klauwier. 

Een merkwaardig fenomeen heeft zich deze reis voorgedaan, met name voor de vogelaars in 
de "bus". Aanvankelijk gekscherend de eerste keer "gingen wij voor" de ... En dat gebeurde dan ook 
nog. Bijvoorbeeld: 

./ Vandaag gaan wij voor de Slechtvalk - en binnen een kwartier werden twee exemplaren 
waargenomen op de Funkstelle Höhbeck (evenals overigens vorig jaar) . 

./ Vandaag gaan we voor de Zwarte ooievaar: en na wat geduld bij Schnackenburg, met pontje 
over en twee kilometer oostwaarts, gezeten op de Elbedijk, jawel hoor! 
Overigens, boven Elbe en uiterwaardenbos was een kennelijk prima thermiek: heel normaal 
om in één kijkerbeeld vijf, zes, zeven schroevende roofvogels te "vangen": Zwarte wouw, Ro
de wouw, Buizerd. Tientallen in de loop van een uur. En intussen kwam een witte Ooievaar 
recht op ons aanzeilen en streek op nog geen vijftien meter afstand neer om doodgemoede
reerd te gaan foerageren! Nou ja! 

./ Vanavond gaan we voor de Bever. We liepen nog maar net over het toegangsbrugggetje van 
het Gartower Elbmarsch of een zwemmende tak met beverkop. Later het dier gedeeltelijk op 
de wal. Ik bedoel maar . 

./ Vanmorgen gaan we voor de Zeearend. Nou, dat hebben we geweten! Bij de Laascher See (op 
loopafstand van het hotel) op een soort landtongelje, geplaagd door een Buizerd: een Zeearend 
op de grond! Stapte naar de waterkant, graaide met één poot een grote vis uit het water, "hin
kelde" op de andere poot Ue hebt er als Zeearend ook maar twee!) landinwaarts, en probeerde 
de prooi te doden. Op een bepaald moment besloot de "vliegende deur" zijn prooi maar in een 
boom te nuttigen. Hèt moment voor Jan van Dijk (een professioneel fotograaf) om met zijn op 
een bazooka lijkend toestel plaatjes van het dier te schieten. Datzelfde moment was door een 
foeragerende Visarend uitgekozen om langs te komen en een waar luchtgevecht aan te gaan. 
Recht boven Jan: wij op de tribune! Adembenemend, zo dichtbij, 's morgens 06.30 uur. 
De beide vogels verdwenen. Visarend kwam "fly past" terug. Rudi: "Vogels houden niet van 
tegen de zon in vliegen; die draait wel." Visarend draaide. Rudi: "Gaat nu vissen." Visarend, 
alsof radiografisch bestuurd, plonsde naar beneden in het water en kwam met flinke Brasem 
tevoorschijn, waarmee "fly past" werd langs geparadeerd. Ik bedoel maar. 

Bij terugkomst in het hotel (voor het. .. ontbijt!) bleek Jan Kuiper op een andere locatie drie Zeearen
den bij elkaar te hebben waargenomen. Ik bedoel maar. 

Wellicht dat deze momentopnamen de lezer(es)s(en) een beetje sfeer meegeven van vijf dagen 
intensief vogelen, met nog veel meer spectaculaire, fraaie, ontroerende ontmoetingen met de avifauna 
van dat prachtige Elbegebied. 

Een uitgebreider verslag is al in de maak. 

Omdat dit nummer van Natuurklanken toch al zeer lijvig mag heten 
heeft de redactie de bij dit artikel behorende volledige waarnemings
kaart niet afgedrukt. Wie hem in zijn bezit wil hebben moet even bellen 
met Micky Haselho.ff (62141 0); die zorgt voor een kopie. 

Wim van Waveren Hogervorst 
16/06/01 

ll ~k~-1!-IUJ""k~H-~UJ!k~,(AMI ~~

(10~2001) 
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FLUITENKRUID 

Groenpraat I 
Mei 2001 · 
Inleiding 
Natuurklanken kent sinds tientallen jaren uitgebreide waarnemingenlijsten. 
Heel waardevol - wie gegevens over een soort of groep verzamelt, kan er 
soms extra gegevens uit putten. (Wel vind ik dat de redactie wat strengere 
opnamenormen voor die rubriek zou mogen hanteren). 
De vele waarnemingen moeten natuurlijk wel overzichtelijk blijven en 
daarom is er in de rubriek geen plaats voor meer dan een enkel regel~e 
toelichting per vondst. 
Dat is jammer, want bij veel vondsten of waarnemingen zijn best aardige 
aantekeningen te maken. 
In dit artikel~e (misschien de aanzet tot een nieuwe rubriek?) wil ik daarom 
proberen om wat commentaar te geven bij een aantal plantenwaarnemingen 
die ik de laatste weken in mijn directe omgeving deed. Het zijn notities over 

vondsten die mijn aandacht trokken. Sommigen gaan over heel gewone soorten - maar toch soorten waarvan 
je zegt: hé, staat die hier ook (of nog); anderen horen wel degelijk ook in de waarnemingenlijst thuis. 
Fluitenkruid 

Uitbundig bloeide het Fluitenkruid dit jaar. Om een oud cliché nog maar weer eens te gebruiken: 
zomen van wit kant langs de wegen. Veel boeren dachten er, zeker vroeger, minder romantisch over, 
beducht als ze waren dat hun weiden onder het Fluitenkruid zouden raken. In het verre verleden toen de 
gemeente nog rayonwegwerkers kende, werden die mannen door aanliggende boeren wel eens onder druk 
gezet om die Fluitenkruidweelde vroegtijdig te maaienof-nog erger- "die giftige planten uit te steken". 
Maar Fluitenkruid is een ijzersterke plant en als hij z'n geschikte biotoop heeft, moet je echt geweld gebrui
ken om hem uit te roeien. Maar waarom zouden we? 
Roomse kervel 

Wandelend langs de·Wisselseweg in Epe vond ik tussen de Fluitenkruiden een andere soort, die er 
sprekend op lijkt. Dat was de Roomse kervel. Door de dichte beharing is het blad iets grijzer, maar de 
doorslag geeft de sterke anijsachtige geur. 
Roomse kervel is in feite een verwilderde cultuurplant. Hij stond vroeger praktisch in elke boerenhof 
Egbert de Boer schrijft er in zijn onvolprezen Flora van Epe dit over: "Roomse kervel werd/wordt gebruikt 
in Kruudmoes, in deze omgeving een erg populair gerecht van kamemelkse gortpap met rozijnen, worst, 
spek, kervel en kruizemunt". Lekker? Nou, nee. Maar het zal in de warme oogstweken wel uitstekend 
voldaan hebben als koel krachtvoer voor de boeren die op het land ploeterden. 

Egbert vond de plant nog in 5 km-hokken. Daar komt er nu een~e bij. Van nature is het een berg
plant: wild komt hij voor in het Alpengebied. Wat er Rooms aan is, moet ik toch eens uitzoeken. 
De leemkuil in Tongeren; Grote keverorchis 

Eind mei werd de MKZ-afsluiting van de natuurgebieden opgeheven. Ik vierde dat door naar een 
plek te fietsen, waar ik in geen jaren was geweest de Tongerense leemkuil. Teruggaan naar rijke stukjes 
natuur van vroeger doe ik altijd met schroom: wat zal er van over zijn? Maar in Tongeren viel dat mee. 

Zou de Grote keverorchis er nog staan? Sinds vijfentwintig jaar was het de laatste groeiplaats in de 
verre omtrek. In topjaren stonden er enkele tientallen, maar bij orchideeën kan dat wisselen. Ik had al wel 
gehoord dat de groeiplaats sterk achteruit was gegaan. 
Ik had het zoeken al bijna opgegeven, toen ik toch nog twee niet-bloeiende exemplaren vond. Het is te 
hopen, dat de plant zich er weet te handhaven. Naar de oorzaken van zo'n achteruitgang kun je alleen maar 
raden. Aan 't beheer zal het niet liggen: plas en oevers worden zeker niet verwaarloosd. 

Maar Bosaardbei, Kruipend zenegroen, Bleeksparig bosviool~e, Tormentil en Kruipganzerik stonden 
er nog volop. Ik ben nieuwsgierig of de Kleinste egelskop (een rode lijstsoort) nog in het plasje staat. En of
een faunistisch zijsprong~e - de Grote watersalamander er nog is. 
Margrieten, AddeJWortel 

Terugfietsend langs de Tongerenseweg - geen pretje tijdens spitstijd - genoot ik nog van een weiland 
vol Margrieten, dicht bij Tongeren. En vlak bij de kruising met de Paalbeek-weg staken er rose aren op hoge 
stengels boven het gras uit: Adderwortel. Hij staat daar wel meer in de buurt, langs de Eper Dorpsbeek, 
maar dit is kennelijk een nieuwe vestiging. Dat is leuk. Groeit de Adderwortel ergens ruin houdt hij uitste
kend stand, maar zich uitzaaien heb ik hem zelden zien doen. 



Schubvaren 
De bijzonderste - zeg maar gerust onwaarschijnlijkste - vondst deed ik in onze eigen tuin. Ik had 

jaren geleden eens een polletje Eikvarens in de tuin gezet. Die deden het goed. Vorige herfst vond ik een 
varenachtig kiemplantje op ons terras aan de voet van de keukenmuur. Leuk dacht ik, een jong Eikvarentje. 
In de laatste mooie meiweek zaten we van de zon te genieten, toen m'n oog toevallig viel op die jonge varen. 
Groeit aardig, dacht ik nog. Ik keek nog eens. Hè, Eikvaren?? Het bleek een Schubvaren te zijn! Dat is een 
van de zeldzaamste varens van ons land! 

Nu moeten spontane bijzondere vondsten in tuinen van plantenliefhebbers natuurlijk met groot 
wantrouwen worden bekeken. Dat zal ook in mijn geval wel terecht zijn. We zijn vorig en voorvorigjaar 
met vakantie in Griekenland geweest, op de Ionische eilanden. Daar hebben we de Schubvaren veel gezien. 
Maar herbariummateriaal heb ik niet meegenomen. Tja, er zijn maar twee mogelijkheden: óf de varenspore 
is afkomstig van een van de Westeuropese groeiplaatsen,óf de spore is meegereisd uit Griekenland- in de 
rand van een broekspijp bijvoorbeeld. Dat laatste is wel het meest waarschijnlijk. Blijft het toch een onwaar
schijnlijk toeval dat de spore van een varen die gezien zijn zeldzaamheid in ons land nogal eisen stelt aan 
zijn biotoop, hier een plek vond om te kiemen. Het zal ook wel niet om één spore gaan: varensporen zijn 
microscopisch klein. Misschien lagen er wel duizend sporen in huis en tuin - dat maakt het toeval dan een 
beetje minder onwaarschijnlijk. 

HenkMenke. 

Een ron,~e Naardermeer 

Zaterdag 21 maart hebben vier leden van KNNV-Epe/Heerde 
deelgenomen aan deze excursie, die georganiseerd was door het 
gewest. Er waren, inclusief de excursieleider Hans Grotenhuis, 
achttien belangstellenden. Het weer was prima: redelijk wat zon, 
de wind voelde eerst nog wat guur aan maar aan het eind van de 
tocht werd het zelfs nog lekker warm. 
Wat was het heerlijk om weer lekker door de natuur te kunnen 

SNOR struinen. Het enige wat aan de MKZ herinnerde waren de bakken 
met water waar we onze laarzen in moesten ( ont)smetten. 
Het Naardermeer was voor kort alleen nog maar onder begelei

ding per boot te bezoeken. Door een aantal aankopen aan de randen heeft Natuurmonumenten een 
buffer kunnen realiseren tussen het centrale, kwetsbare gedeelte en de omgeving. Hydrologisch bete
kent dat een grote verbetering. De grote waterbehoefte kan nu veel beter worden geregeld met het 
water uit de buffergebieden. Een aangepast beheer zorgt daarna voor aanzienlijk minder verontreini
ging van het water door mest en andere stoffen. 
Door deze randgebieden heeft Natuurmonumenten nu ook een wandelroute uitgezet, die een goede 
indruk van het gebied geeft zonder te veel verstoring aan het kerngebied. 

Hierbij een korte impressie van de zeer afwisselende route: 
Onze start was via een oude laan en enige fraai gelegen huisjes, met al snel links zicht op de plassen. 
De Snor liet zich nadrukkelijk een aantal malen aan ons horen. 

Na een bosgebiedje dat het geraas van de snelweg probeert te dempen kwam een polderland
schap. Hierin slingerenden kleine dijtges met veel laagtes, waarin plassen en moerasjes steeds voor 
een fraaie overgang naar het natte bosgebied van het Naardermeer zorgen. Een paar oude bunkers, 
waarvan er een met zand bedekt is en nu als uitzichtpunt fungeert. Ongeveer halverwege de route is dit 
een prima punt om te lunchen, met een goed overzicht van dat gedeelte van het gebied. 
De trein komt regelmatig vlak voor langs, ook leuk. Een mannetje Bruine kiek liet ons in de verte zijn 
vliegkunsten zien. 

Daarna richting Weespertrekvaart waar aan de andere kant, mooi aansluitend, de natuur van 
de Ankeveense plassen begint. Hier veel natuurontwikkeling. Ook de eigenaren van de woningen, die 
lang~_ het aa.l!_de~~kant_~~l_e_gen fi_etspad wonen, lijken zich goed aan ~e passen met him groenaanleg. 
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Tussen de Weespertrekvaart en het Naardenneer liggen nu talloze plassen en natte, schrale weilanden. 
Wij hadden met mooi zonlicht prachtige beelden van de fraaie kleuren van de grote aantallen Slobeen
den en Wintertalingen, die daar foerageerden. Er waren veel vogels, waaronder Pijlstaarten, Bergeen
den en op de randjes Bontbekplevieren. 
Roei Pannekoek meende ook het boeren van een Zomertaling te horen. De Petersons noemt dat 
"droog" ratelen van het mannetje, maar geeft aan dat het vrouwtje van de Wintertaling ook ratelt. Dat 
leverde enige discussie op, maar vanuit een andere positie liet zich gelukkig toch de Zomertaling zien. 
Dus boeren is niet nat- maar droog ratelen; goed om te weten. 

Via een zeer nat gedeelte bos en weiland- met veel mossen- voert een plankenpad daarna 
naar een vogelkijkhut Hier krijg je een goed beeld van het centrale gedeelte. Die ochtend was daar 
nog een Visarend gezien; nu zagen we o.a. Brandgans en Canadese gans. 

Terug op de route liepen we verder, met links mooie eisenbroekbossen en rechts kleinschalig 
boerenland. Via weer een planken pad door het bos en kleine weitjes met Galloways kwamen we 
langs een idyllisch huisje. 
De meesten van ons hadden langs een slootje de grootste moeite om hun laarzen uit de soppige grond 
te krijgen; een aantal moest echt met hulp uit de grond getrokken worden. 
Uiteindelijk bereikten we een aardig gelegen waterfort aan de rand van Naarden. 
Het laatste stukje van circa vijftien minuten ligt helaas in de bebouwing. 

Totaal is de wandeling zeventien kilometer. Wij waren 's morgens om negen uur gestart en in 
de middag om vier uur weer terug. Er zijn geen afkortingen dus je moet het traject uitlopen, of via 
dezelfde wandeling terug. 
De route is goed aangegeven. Het leuke is dat er vaak geen echt pad is, maar dat je gewoon door de 
weilanden loopt. Het nadeel is dat het soms goed nat/glibberig en vooral modderig is. Er waren dan 
ook diverse uitglijers: de meerijders van Margriet Maan hadden de broek niet meer schoon. Die veen
grond ruikt ook zo lekker in de auto! 
Al met al was het een zeer fraaie wandeling, die verder in het seizoen ook voor plantenliefhebbers 
zeer de moeite waard zal zijn. 

Een dergelijke wandeling zo dicht onder de rook van Amsterdam trekt natuurlijk wel veel 
liefhebbers. De opmerking die ik in het gesprek tussen twee vrouwen bij het langslopen toevallig op
ving was ook veelbetekenend. "Goh, kijk eens het seizoen is weer begonnen." 
Al die backpackers met verrekijkers vallen natuurlijk gelijk op. 

Ik heb de volgende soorten genoteerd. Het begon al aardig op de parkeerplaats: Kleine- en 
Grote bonte specht met een Staartmees die, heel apart, een nestje precies in de holte van een taksplit
sing had gemaakt. 
Vogels: Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Boomkruiper, Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, 
Glanskop, Heggenmus, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Kramsvogel, Spreeuw, Roodborst, Winterko
ning, Vink, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Holenduif, Houtduif, Putter, Ringmus, Huismus, Zwarte kraai, 
Ekster, Grauwe gans (ook enkele tientallen jongen), Nijlgans, Brandgans, Canadese gans, Soepgans, 
Knobbelzwaan, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kokmeeuw, Rietzanger, Snor, Riet
gors, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Fuut, Meerkoet, Wilde eend, Krooneend, Pijlstaart, 
Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Bergeend, Bontbekplevier, Buizerd, To
renvalk, Sperwer, Bruine kiekendief, Veldleeuwerik, Graspieper, Kievit, Grutto, Tureluur, Scholek
ster, Witte kwik, Gele kwik. 
Opvallend was, vooral in de poldergebieden, het zeer geringe aantal weidevogels. Geen slechte totaal
score van zesenzestig soorten voor een niet echt fanatieke telling. 
Zoogdieren: Ree, Haas, Spitsmuis. 
Vlinders: veel Dagpauwogen 

Bereikbaarheid: met de auto goed. 
Onze parkeerplaats was aan de Meerkade en dat is vlak bij de torenflat, die al sinds jaren het begin van 
Naarden markeert (vanaf Amsterdam via de oude rijksweg naar Naarden). Wel opletten: na de flat 
rechts en dan weer naar rechts voordat je bij de spoorwegovergang komt. De route naar de parkeer
plaats staat (nog) niet aangegeven. 

Jan Knijper. 



BOOMKLEVER 

/3054 EN HEIDEWANDELING 
Zondag 11 maart 2001 - 9.15- 13.40 u. 

Mijn wandeling begint op de parkeerplaats op de hoek Elspeterweg
Enkhoutweg in Niersen. Het is bewolkt weer; de zon zal zich maar 
weinig laten zien, maar het is droog en er is weinig wind: ideaal wan
delweer. 
Op de parkeerplaats hoor ik al de heldere roep van Boomklever. 
Via de asfaltweg loop ik richting Elspeet door het Kroondomein. De 
weg is eerst omzoomd door Beuken en verderop door Grove den en 
Berk. Op dit gedeelte zie en hoor ik reeds een groot aantal vogelsoor
ten, o.a. de Koolmees, de Pimpelmees, de Zwarte mees, de Kuifmees, 
het Goudhaantje, de Vink, de Roodborst, de Merel, de Zanglijster, de 
Vlaamse gaai, de Buizerd, de Winterkoning, de Bonte specht en de 
Geelgors. 

De weg loopt langzaam glooiend omhoog. Onderaan de tweede helling sla ik rechtsaf het bospad in, 
richting Cannenburgergat. Het bos bestaat hier voornamelijk uit Berk en Grove den. Naast een aantal 
van de al genoemde soorten zie ik een paar Houtduiven en enkele Staartmezen. Verderop hoor ik het 
zeurderige liedje van een Matkopmees. 
Voorbij het Cannenburgergat gaat na enige tijd het Grove dennen/Berkenbos over in Beuk en Eik. 
Hier laat de Boomklever zich weer horen en een paar Grote bonte spechten zijn aan het bakkeleien in 
een Beuk. Vanuit de verte klinkt de roep van de Holenduif. 

Ik kom uit op de Langeweg, ga hier rechtsaf en op de splitsing Langeweg!Boshuisweg blijf ik 
de Langeweg volgen. Op het eerste stuk van bovengenoemde weg geeft ook de Glanskopmees acte de 
présence. Achter de boswachterswoning zit aan de rand van een vijvertje een paartje Wilde eenden. 
Een paar honderd meter verderop schiet plotseling een roofvogel rechts van mij door het lage hout en 
even later hoor ik zijn kenmerkende roep: een Havik! Wat een verrassing! 

Vlakbij het parkeerterrein tussen Langeweg en Vierbouterweg hoor ik achtereenvolgens vanuit 
de richting van het dorp Gortel een Groene specht, een Grote lijster en dichterbij een Groenling. 
Op de parkeerplaats rust ik even uit op een bank en een en drink wat. Boven mij cirkelt een Buizerd. 
Het is nog stil; er zijn maar weinig mensen op pad en zo hoor ik vanaf de heide tegenover mij de tril
lers van de Veldleeuweriken en wat verder weg het geluid van Zwarte kraaien. 

Ik vervolg mijn weg en loop richting Gortelseweg. Hier linksaf over het fietspad richting Van 
Manenspad. Spiedend over de heide ontdek ik rechts van mij in het topje van een Grove den een 
Roodborsttapuit, de eerste van dit jaar. 
Op de hoek van de Gortelseweg/V an Manenspad loop ik eerst over een ruiterpad en halverwege verder 
over een fietspad richting Oranjeweg. Links ·en rechts van het ruiterpad zie en hoor ik in Grove den 
enkele Matkopmezen. 
Op de Oranjeweg rechtsaf tot aan de grote parkeerplaats en hier linksaf het dorp Gortel in. Bij een 
grote boerderij in het dorp gaat een stelletje Huismussen te keer en even verder zitten rechts in de tuin 
van een weekendboerderijtje twee Goudvinken. 
Op de hoek van de Oranjeweg!Boshuisweg houd ik een tweede stop en dan gaat het weer verder over 
het rooster in de Boshuisweg, vervolgens het eerste bospad links in en dit pad helemaal uit tot aan de 
Elspeterweg. Het is nu veel rustiger in het bos; ik zie en hoor nog maar weinig vogels. Een paar bonte 
spechten verstoren even de rust, een mestkever steekt het pad over, wild laat zich niet zien. 

Vanaf de Elspeterweg loop ik weer richting parkeerplaats. In totaal heb ik dertig vogelsoorten 
gezien en/ of gehoord, en één insect. 

lJrotger slingerde een r'witr~e 
omdat een riuitr~e dat wolf. 
1\lt omdat het ltJatersthap dat wa 

ltrotger l, ter een l}suogdije 
oadanks d ttmsm. 
ltu daakll. mtnSt~ll. 

Bertus Hilberink. 

ltrotger symboliseerde: dat nuitrijt 
OllU bepttftthtid. 
~lt Olllt gltlhtid. 
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BERICI-ITEN UIT l-IET VOORJAARSKAMP 2001 
NAMEN 

Wie nog niet zo bekend is met namen van wilde planten kan 
vreemde ervaringen hebben. Het was tijdens een excursie op het 
kalkplateau van de Fondries-des-chiens, tijdens de interessante 
meivakantie van onze afdeling. Dan komen er allerlei namen 
aan de orde als Kogelbloem, Voorjaarsganzerik, Wollige 
sneeuwbal- allemaal nog niet zo schokkend. 

Wildemanskruid Tot er enthousiast werd geroepen: "Wildemanskruid!" Het 
bloeide er nog net met enkele bloemen. Er werd geknield, gefo- 1 ri madam 

tografeerd ... je kent dat wel. Tot iemand zei: "Kijk, hier staat ook Tripmadam." 
De reactie van een van de deelnemers, die daar nog nooit van gehoord had, was komisch! "Tripmadam 
zei je? En Wildemanskruid? En dat groeit hier vlak bij elkaar? Wát een combinatie!" 

De plantenmensen voor wie elke naam vooral met een plant in verband wordt gebracht zou dat 
nooit zo opgevallen zijn. 
Voor mij droeg die opmerking bij tot de kennis van wat naast elkaar op zo'n kalkgrasland bij Nismes 
in Zuid-België kan groeien. Zo draagt een opmerkzame leek op plantengebied toch nog bij aan de 
voorstelling die je hebt over mogelijke lentevondsten in dit kostelijke gebied! 

Een plantenjager. 

P.S. Later schoot me nog een plantennaam te binnen, namelijk Brave Hendrik. 
Maar die hoort echt niet in dit gezelschap thuis! 

SLIJMERDS OP DE BERKENSTOBBEN 

De tweede avond in Nismes (Viroinval, Zuid-België) gingen we nog even naar het stuwmeer van de 
Ry de Rome. Ry is het Waalse woord voor beek of riviertje. Daar was het jaar daarvoor vermoedelijk 
een Zeearend gezien. Nu was er alleen één eenzame Aalscholver die daar in het laatste vleugje zon zat. 
Wat doet een Aalscholver nu midden in die bosrijke Ardennen? 

Er waren deze keer echter andere interessante zaken: Het had veel geregend en alles was nat 
en modderig. Een aantal Berken langs de weg naar de stuw was kortgeleden afgezaagd. Ze bloedden 
nog, dat wil zeggen, het suikerhoudende sap maakte het zaagvlak vochtig. Verbazingwekkend was het 
aantal naaktslakken dat daarop af was gekomen. Vrijwel al die verse stobben waren "versierd" met 
hun lijven. Het slijm uit hun slijmklieren, onmisbaar voor het voortglijden van hun pootloze lijven, 
blikkerde hier en daar nog op de schors. 
Versierd lijkt een raar woord in dit verband, maar hier zagen we allerlei kleuren naaktslakken bij el
kaar: oranje, pikzwarte, roodbruine, gelige, lichtgrijze, donkergrijze, soms met donkere strepen en 
vlekken. Er waren zelfs groene naaktslakken bij met zwarte horentjes. We 
vroegen ons af hoe deze schemeringdieren, in grootte variërend van één cen
timeter tot anderhalve decimeter, deze zoete lekkernij hadden gevonden. Ze 
moeten een goed reukvermogen bezitten! 
Hoe al die slijmerds heten weet ik niet, maar dat maakte de ervaring er niet 
minder interessant om. 

NaW\en 2 

Els Koopmans-Grommé. 

Brave t-lendrik was van stand - helaas 'n wat kale jonker-' 

W\e+ in zijn hart een kooltje VIA!Ar1 gloeiend bij dag en donker. 

é.en Faja lobbi droeg hij daar (vertaald: brandende liefde) 
die echter niet beantwoord werd, '+geen heW\ niet weinig griefde. 

t-loe hij ook sW\eekte1 '+ baatte niet: nog niet één klein W\eizoentje 

kreeg hij van die pedante griet, die jrAffev- in het groentje. 

Mt-IM. 



I..Jf' iL. meij.l. hield ons hoofdbesruur samen met de ook honu~;;roJaar bestaande afdeling Haar
lem et~n receptie met tentoonstelling in het Bloemendaalse gemeentehuis. 
De tentoonstelling was goed verzorgd door de zeer actieve afdeling Haarlem. Ook de veldwinkel was 
er. De locatie was heel mooi, zowel de grote zaal in het gemeentehuis, met de prima verzorging als de 
(op loopafstand) gelegen excursieterreinen. En het weer kon niet mooier. 

Als afgezant van onze afdeling was ik aanwezig en liep de excursie naar Thijsse's hof mee. 
Zelfs erheen lopende door het zeer mooie oude gedeelte van Bloemendaal, op de duinen aangelegd en 
met mooi oud geboomte, viel het al op hoeveel stinsenplanten hier in de tuinen voorkomen. Nu bloei
de er nog veel vogelmelk. 
We kwamen ook langs het voormalige huis van J.P. Thijsse en dat van Godfried Bomans (van Brik of 
het klein insectenboek; ook Brik is in Thijsse's hof vertegenwoordigd.) 

Thijsse's hof is in 1925 aangelegd op twee hectaren voormalige aardappelakkertjes, ter gele
genheid van de zestigste vetjaardag van Dr. Jac.P. Thijsse. De grond werd hem als dank voor zijn ver
diensten (ik noem alleen bijvoorbeeld zijn Verkade albums) door de gemeente geschonken. Voor het 
onderhoud zorgt een inwonend hovenier, geassisteerd door vele vrijwilligers, ook voor het rondleiden 
van de schoolklassen en de andere bezoekers. Thijsse noemde het "instructief plantsoen". 

Het gebied lijkt groter dan het is door de vele paadjes, gescheiden door het inmiddels opge
groeide loofbos (o.a. veel Zomereik, Berk, Beuk, Iep, Esdoorn, Inlandse vogelkers, Spaanse aak, kor
noelje, kardinaalsmuts en hazelaar; Eenstijlige meidoorn, Berberis en Duindoorn.) 
Langs de paadjes stond de Daslook nog volop in bloei, evenals de vogelmelk en de aronskelken. De 
naambordjes zijn goed leesbaar. Van de anemonen, Sneeuwklokjes en Winteracenieten en de drie 
soorten sleutelbloem zagen we alleen nog het blad. 
Heel leuk is het om het zeldzame Haarlems klokkenspel in bloei te zien, naast de Knolsteenbreek die 
er familie van is. Waar de bermen wat opener lagen stonden fraaie grassen als Zachte haver en Trilgras 
maar ook Knoopkruid, Margriet, Gele morgenster en drie soorten boterbloemen (mooi met elkaar te 
vergelijken). 

We werden, hoewel het al middag was, begeleid door vele 
zangertjes als Zwartkop, Winterkoning, Roodborstje en vele me
zen. Ook de Nachtegaal komt hier nog veel voor. Leuk was het om 
een Holenduif te zien die voor een uilenkast zat. Een paartie Meer
koeten had hun nest verplaatst onder een overhangende wilg. Soms 

moeten ze wel, omdat hun drij
vend nest wel eens zinkt. 
Onze algemeen voorzitter 
Meindert Wildschut toont hier 
even hoe warm het was, door 
onder de parasol bij de bijenstal 
van Natuurmonumenten het 
verhaal van de gids aan te ho
ren. 
Op de aangelegde stukjes on
kruidakker en in de kleine vijver 
bloeide behalve het Waterdrieblad nog niet veel. Wel werden ons 
vol trots wat vetbladplantjes getoond, onder gaas vanwege het ge
krab van de kraaien. 
Tussen de bloeiende Muurleeuwenbekken zat een dikke Wijngaard

slak ons zijn mooie huis te tonen en de kikkers waren ook luid present. 
Bij regenweer worden schoolkinderen hier in een zeshoekige houten schuur ontvangen, vlak bij het 
pannenkoekenhuisje. 
Na ongeveer een uur in de heemtuin wandelden we terug om de rest van de officiële ontvangst bij te 
wonen. Ook dat was zeer de moeite waard. 

Ile openingstijden van Thijsse's Hof zijn van 1 april tot 1 november van 09 - 17.00 uur, 
maandag gesloten De rest van het jaar geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 09- 16.00 uur. 
's Zondags, na 13.00 uur, alleen voor donateurs. 

Marianne Faber. 
(Foto's Ditte Vethaak.) 
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SeKLIMMING VAN r;;e SeLT 

In de frisse morgen van de lOe juni zijn we met z'n veertie
nen naar de voormalige vuilstortplaats in Ernst gereden. 
Henk Menke had die in de wandelgangen "Mont d'Ordure" 
(vuilnisberg) genoemd, maar voor mij was het meer een 
"Mon Torture" (mijn kwelling), omdat de onregelmatighe
den in het beheer niet van achter je bureau konden worden 
voorkomen. 
Er is veel veranderd in de laatste jaren: de weelderige plan
tengroei is drastisch gewijzigd na de afdekking van de belt 
met een soort klei, die betonhard wordt. Daarmee wordt 
voorkomen dat het regenwater de mogelijk giftige stoffen in 
de grond meevoert. Dat regenwater wordt nu via drains af
gevoerd en geloosd op de zuivering. 
Maar het is niet alleen gebleven bij die kleilaag: daarover is 
een laag grond gestort, afkomstig van het Wisselsche veen 
en uit de omgeving van Uddel, waar nu magnifieke natuur
gebieden aan het ontstaan zijn. En op de ontworpen toppen 
van de belt zijn zanden gestort ter vermeerdering van de 

BRANDNETEL mogelijkheid van gevarieerde begroeiing. 
Toen onze excursieleider het grote hek voor ons opende 

dacht Els dat ze in het paradijs werd binnengelaten. Het bleek een stekelig en prikkeiig paradijs met 
massa's Akkerdistels en brandnetels. 

Na een deskundige inleiding van Erik Murris en een korte uitleg van de ontwerper, de Heer 
Ing. R.L.F. Harleman, over het afwerkingsplan, klommen we de berg op. 
De Grote klis bij de ingang zat vol luizen en onmiddellijk ervaar je dat de mieren hier wel hun luizen 
kunnen melken, maar dat in de wijde omtrek geen koe meer is, die zou moeten worden gemolken. 
Want op de top heb je een fraai uitzicht over die omtrek. 

Boven de horizon vloog een Aalscholver, dáár boven een Havik, een Sperwer schoot voorbij 
en ook een Buizerd liet zijn miauwen horen. Nog meer vogeltjes opnoemen? Grasmus, Koolmees, 
Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Boerenzwaluw, Fazant. 

Het leuke van de plantenweelde was Echte koekoeksbloem en andere typische waterminners 
als Gele lis, Moeraswalstro, Pitrus en Biezenknoppen, en riet, afkomstig uit opgebrachte grond en 
vermoedelijk water vindend in de oneffenheden van de harde klei: een ven-situatie dus! 

Er is in het ontwerp ook voorzien in de aanplant van niet diepwortelende struiken en bomen, 
zoals Gelderse roos- nu spectaculair bloeiend- brem, berk, Bos- en Geoorde wilg en Vuilboom. 
Veel soorten grassen, Pinksterbloem en Perzikkruid, Kruipende boterbloem, Hazenzegge en Ruwe 
bies vormden een afwisselend tapijt buiten de velden distels en brandnetels. 

Ondanks het feit dat de zon pas op het laatste moment kwam en de echte insectentrekkers als 
distels nog niet bloeiden, ving een van de kinderen een Zilverstreep. Een Icarusblauwtje vloog op een 
warm plekje onderaan de helling. 
Op brandnetels leven interessante kevers; de Brandnetelboktor liet zich bewonderen. Jonge sabel
sprinkhanen sprongen overal door het gras. Opvallend waren de veelkleurige bladhaantjes en snuitke
vers, en een Rozenkevertje. In deze natte biotoop vierden de slakken feest: honderden heesterslakken 
moeten we gezien hebben. 

Nog vele andere ontdekkingen moeten in dit korte verslag achterwege gelaten worden. Het zal 
de moeite waard zijn - zoals onze excursieleider meldde - om deze gang naar de berg over enige jaren 
te herhalen om te zien of de natuurlijke vegetatie zich in positieve zin ontwikkelt door verschraling 
van de nu voedselrijke bodem. 

NOCH ANGST NOCH HOOP 

KLINKT IN HET KORTE ZINGEN VAN 

DE EENDAGSKREKEL 

( HAIKDEl 

Dik Koopmans. 
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De wintertijd is een periode waarin de aandacht voor de algemene veldbiologische bij

zonderheden even op een laag pitje worden gezet. Gedurende die tijd gaat de natuur voor een 
belangrijk deel in winterslaap. 
Planten en insecten hebben hun eigen manieren om kou en andere ongemakken te overleven. Bladeren 
worden afgeworpen, bovengrondse plantendelen sterven vaak af En eenjarige planten overwinteren 
slechts als zaad, in afwachting van betere tijden voor de kieming van nieuwe planten. 

Insecten brengen de winter soms in eivorm of als pop door, goed beschermd in de bodem. De 
Sleedoompage zet haar eitjes af in de omgeving van jong hout, waar in het vamjaar de jonge rupsjes 
zeker zijn van voedsel. Ze overwinteren dus in het eitje. 
En wie kent niet de Kleine vos en de Dagpauwoog, die in holle bomen, schuurtjes of op zolder over
blijven. Enkele pijlstaartvlinders, zoals de Windepijstaart en de Doodshoofdvlinder, hebben het nog 
beter bekeken. Ze trekken in het vamjaar en de zomer vanuit Zuid-Eltropa en A:fiika naar het noorden 
toe en houden helemaal niet van de Nederlandse winter. 

Ook sommige zoogdieren overwinteren. Denk maar eens aan de vleermuis en egel. Die hou
den een echte winterslaap. Ademhaling is dan niet meer zichtbaar; alle lichaamsprocessen verlopen 
zeer traag en de lichaamstemperaturen liggen nog maar enkele graden boven die van de omgeving. 
Vooral insecteneters overleden zo de winter als er geen voedsel te vinden is en ze voornamelijk op hun 
vetreserves moeten teren. 

Toch is er voor de doorgewinterde liefhebber altijd wel wat te beleven. We kunnen onze aan
dacht ook eens op iets anders richten. Op toevallige waarnemingen buiten de natuur bijvoorbeeld. Dat 
hoeven zeker geen zeldzame verschijnselen te zijn. Waar we normaal gewend zijn onze directe omge
ving af te speuren naar alles wat ons voor de voet komt, richten we nu wat vaker de blik naar boven, 
vooral bij helder weer. 

Zoals ook op eerste kerstdag 2001, toen zich zo'n mogelijkheid voordeed. Nederland werd 
toen op diverse plaatsen blij verrast door een pak sneeuw en vooral in de ons omringende bossen 
zorgde dat voor schoonheid: sneeuw tegen een bijna staalblauwe lucht. Tussen de prachtig besneeuw
de boomkruinen werd ons een blik gegund op een bijzonder fraaie cirrusbewolking, ook wel veer- of 
ijswolken genoemd, omdat ze vrijwel altijd uit ijskristallen bestaan. Dit is de hoogst voorkomende 
bewolkingsvorm. Ze komt voor op hoogten tussen de vijf en dertien kilometer, gemiddeld op acht 
kilometer. 
Deze cirrusbewolking is gemakkelijk te herkennen aan de ijle witte vegen langs de hemelboog, al of 
niet voorzien van één of meer kleine of grote krullen. Ook de naam paardenstaarten is treffend. Als 
nu de ijskristallen in deze cirrusbewolking een bepaalde vorm hebben en gelijkgericht zijn, werken ze 
als een prisma en splitsen het zonlicht in een spectrum van kleuren, zoals we dat van de regenboog 
kennen. We noemen het een halo. 

Onder deze naam worden echter meer licht
verschijnselen begrepen. Ze spelen zich af rond zon en 
maan. "Een kring om de maan dat zal nog wel gaan, maar 
een kring om de zon, daar huilen vrouwen en kinderen 
om", zo luidt een oud en bekend gezegde, waarmee men
sen hun weersverwachtingen onder worden probeerden te 
brengen. Vroeger waren ze vaak aanleiding voor angstaan
jagende verhalen. 
De ijskristallen in deze kringen om zon en maan zijn klei
ner en minder goed geordend, waardoor niet de prachtige 
regenboogkleuren verschijnen. Bij raakbogen en bijzon
nen, die soms zichtbaar zijn langs een zonnehalo, is daar 
wel sprake van, zij het dat ze niet altijd even helder zijn. 
De bijzonnen zijn het makkelijks herkenbaar als kleurrijke 
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vlekken op bepaalde afstand links en rechts van de zon. Deze bijzondere lichtverschijnselen zijn onder 
bepaalde omstandigheden in alle seizoenen zichtbaar. 
Zo zien we dus dat er meer is tussen hemel en aarde. Interessant genoeg om nog eens wat vaker het 
uitspansel voor af te speuren en ons te verwonderen over deze opmerkelijke bijzonderheden. 

Bauke Terpstra. 

33 



34 

IMPRESSIJE EXTREMADURA 

Dit jaar zijn we in Spanje op vakantie geweest. Op weg van Biaritz 
naar Salamanca zagen we veel roofvogels In de lucht zweven: Rode 
wouwen en arenden. Er was zelfs een arend die rechts van ons aan 
kwam vliegen terwijl we op de rechterhelft van de snelweg reden. We 
hebben snel vaart geminderd. De arend dook naar de linkerbaan van de 
snelweg draaide zich om en pakte zo een prooi van de weg. Hij vloog 
gelukkig ongedeerd weer weg. Dit hebben we op korte afstand kunnen 
bewonderen. 

BIJENEIER In Salamanca hebben we een cursus Spaans gevolgd. We kennen nu 
enige woorden in die taal en weten waar ze het over hebben in de win

kel, het café, de straat, het huis en in de tuin. In Salamanca hadden we temperaturen van 35 tot 40° C. 
's Nachts kon je nog heerlijk in je zomerkleren buiten zitten op het terras van de Plaza Mayor, onder 
het genot van een pilsje. En heerlijk mensen observeren. 

Overdag is de lucht gevuld met Gierzwaluwen. Het lijken soms hele muggenzwermen, zoveel 
zijn het er. Tussen de Gierzwaluwen zweven valkjes. Verder zitten er op de daken van oude middel
eeuwse gebouwen en de kathedraal ooievaarsnesten. Die welke wij zagen hadden· vrij grote jongen; 
sommigen stonden op uitvliegen. Wanneer de klok heel hard luidde (overigens een oud blikkerig ge
luid) bleven de ooievaars ongestoord gewoon zitten. 

Na de cursus zijn we naar Caceres gegaan. Een oud middeleeuws plaatsje in de Extremadura. 
Op een heel grote oude kerk zaten op elke steunbeer twee ooievaarsnesten, twaalf aan elke kant. In 
totaal vierentwintig ooievaarsnesten met elk ongeveer drie jongen en daarbij twee oudere Ooievaars, 
dat geeft een tototaal van honderdtwintig op de grote oude kerk! 
Ook hier weer Gierzwaluwen met daartussen jagende valkjes en erboven grote roofvogels zwevend op 
de thermiek. 

Van Caceres zijn we naar Trujillo gegaan, maar daar zijn we alleen 's ochtends geweest. 
Trujillo is nog authentieker dan Caceres. We waren er gelukkig vroeg in de ochtend, want's middags 
kwamen er bussen met veel Spaanse toeristen. 
Als je boven het kasteel bent heb je een schitterend uitzicht over de steppen van Trujillo; daar lopen de 
Grote trappen. De Grielen hebben we overigens niet gezien. 
Het aantal ooievaarsnesten in Trujillo viel me vies tegen. Waarschijnlijk had ik dit niet goed vernomen 
van de uitzending op WDR. Er zouden hier meer ooievaarsnesten moeten zijn dan inwoners. Mis
schien was het in het verleden zo, en was de film op de WDR niet recent? Meestal zijn natuurfilms die 
je op TV ziet niet gedateerd. 

Van Trujillo zijn we naar Monfrague gereden. In Torrejon el Rubio vonden we onderdak. 
Dit kleine witte plaatsje ligt dichtbij het park Monfrague. Als je het park binnenkomt zie je de grote 
rotspartijen waar veel Vale gieren, Aasgieren- en misschien ook andere soorten zoals Zwarte gier en 
Manniksgier - rondzweven en op de rotsen zitten. Magnifiek gezicht om deze dieren in hun natuurlij
ke habitat te bewonderen. De Blauwe rotslijster zat ook hoog op de rotsen en op de grond scharrelde 
het mannetje van de Grijze gors. 
Dankzij de telescoop van de Engelse vogelaars hebben we het nest van de zwarte ooievaar gezien. Er 
zaten twee oudere vogels op het nest; zo te zien geen jongen. 
Volgens aanwijzingen van het informatiecentrum in het park hebben we een prachtige route gereden. 
Kurk- en Steeneiken met daartussen het goudkleurige gras en schapen, een fantastisch gezicht. Ook 
was er een oude dode boom met veel takken en hierop zat een hele groep Bijeneters. Hun vleugeltjes 
zijn bijna transparant. De pikzwarte fokstieren liepen eronderdoor. Het schijnt dat deze stieren ook 
gefokt worden voor de stierengevechten. 
Verder hebben we pata negras gezien. Dat zijn kastanje bruine varkentjes met zwarte pootjes. De ham 
pata negra is beroemd: één ons kost f 15,--
Het was heerlijk toeven in dit bijzondere oude landschap met een zeer rijke flora en fauna, een kost
baar bezit. 

Op deze route hebben we nog een ooievaarsnest gezien van de Zwarte ooievaar met drie grote 
jongen en ook weer rotsen met gieren en vele Zwarte wouwen. 

In een kort tijdsbestek, slechts twee dagen in Monfrague, hebben we aan vogels het volgende 
genoteerd: Kuifleeuwerik, Roodborsttapuit, Blauwe ekster, Hop, gieren (Vale gier en Aasgier), Zwarte 
ooievaar, Bijeneter, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, Blauwe rotslijster, Roodkopklauwier, Wielewaal, 



Nachtegaal, Zilverreiger, Zandhoen of Patrijs, Grijze gors, Zwarte roodstaart, Puttertje en in de lucht 
waarschijnlijk een Slangenarend. Hij had veel wit van onderen; ik heb hem vergeleken met het opge
zette exemplaar in het informatiecentrum. 
Verder een reptiel, een grote hagedis, volgens een Duitse natuurliefhebber de Parelhagedis. Dit is de 
grootste hagedis die in Europa voorkomt. Hij was lichtgroen met blauwe streep bij de slaap. 
Aan vlinders: de graslandvlinders zoals Bruin zandoogje, Hooibeestje en andere endemische soorten 
die ik niet ken. 
In Trujillo: Kleine valk in de oude stad, een luzernevlinder. 
Tussen Bllbao en Salamanca: veel Rode wouwen, zwevend in de lucht 
In Caceres aan vlinders: Keizermantels in park Caceres, Atalanta, Citroenvlinder met oranje van bin
nen 

Ik kan me voorstellen dat als je daar met een vogelreis naar toe gaat, je vogellijstje snel op
loopt tot honderd soorten vogels. Wij hebben eraan geproefd. Het was heerlijk. De prachtige vogels en 
het schitterende landschap staan in mijn geheugen gegrift. 

Fred en Resie, bedankt voor jullie waardevolle informatie over de Extremadura. 

Cintia Wedemeijer. 

WAARACHTI6 WAARtiENOMEN 

Overal waar wij gewoond hebben mochten de Paardebloemen blijven staan. Wij vinden de 
planten prettig om naar te kijken: esthetisch uitgebalanceerd en harmonisch, van kleur en van vorm. 
Bovendien zijn de jonge blaadjes - gestoofd met andere groente en rauw door de sla - lekker en ge
zond, en wie in het voorjaar en de vroege zomer over de dag gespreid dagelijks tien bloemstengeltjes 
opknabbelt, is daarmee zijn spijsvertering tot grote steun en hulpe. 

In de tijd dat de nesteldrang onder het vogelvolk hoogtij vierde kreeg ik er nog een reden bij 
om de Paardebloem tot beschermde plant in onze tuin uit te roepen: Twee schitterend oranje Goud
vinkmannen waren aan het struinen tussen de inmiddels ontstane pluizenbollen, hier vlak voor mijn 
raam. Ik had een vrouwtje nestmateriaal zien vergaren en dacht dat de heren voor de stoffering moes
ten zorgen, maar de vermeende stoffering bleek gewoon consumptie. Eén van de twee mannen kwam 
elke keer met de snavel vol pluizen nog dichter bij me op het hekje zitten om de zaadjes op te smikke
len, en toen - op krap twee meter afstand - zag ik opeens dat zijn verenkleed inderdaad een beetje bob
belig om zijn lijf zat. Zo zie je Goudvinken dikwijls afgebeeld en ik heb me daar altijd met enige wre
vel over verbaasd. Nu weet ik dus dat het wel klopt. 

Maar de feitelijke moraal van dit verhaal is en blijft: lief zijn voor Paardebloemen. 

En nu een verhaal uit de tweede hand. Het waarom wordt u vanzelf duidelijk. 
Agnès Herweijer heeft in haar tuin een vijvertje, waarvan zij zelf al jaren zegt dat het "zo dood is als 
een pier." Niettemin voelt het Eendekroos zich er heel erg op zijn plaats en er zijn episodetjes dat de 
vijver een voortzetting van het gazon lijkt. Op een dag ip zo'n episode streek er een Blauwe reiger in 
haar tuin neer. Hij stond aan de rand van de vijver, met de rug naar Agnès toegekeerd, en tuurde in het 
groen overtogen vijveroppervlak Toen, in een flits, schoot zijn kop het water in en kwam weer te
voorschijn met een vis van zeker een decimeter lengte. Een blanke vis. Niet één van de oorspronkelij
ke gouden, die al sedert jaren gestorven waren, of geëmigreerd per reigerpost 
Had deze vis in de vijver-zo-dood-als-een-pier gewoond? Of was de reiger even langs gekomen om 
hem afte spoelen, of van een toefje groen te voorzien? 

Agnès zegt: "Als ik dit verhaal vertel gelooft niemand me." 
En daarom heb ik het maar opgeschreven. 

Micky Haselhoff-Marsman 
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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 da~ waren deze keer: . . 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; BB=Betty Bouchette; DK=D1k Ko~pmans; FB=Frans Bosch; FW=Fnts. Wltkamp; 
GJvD=GerritJan van Dijk; HD=Henk Dekker; HvD=Harry van D1epen; HM=Henk Menke; MF.=Mananne Fa
her; MvG=Mariet van Gelder; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; ML=Mia Le~rs; JP=Jan Polman; LW=Louk 
Witkamp; en verder: Sjoerd Radstaak; Mevrouw Henriëtte Gorter; Mevrouw Tjada Amsterdam; Mevrouw 
Groothedde; de Heer Groenenveld; de Heer Bos. -:-fb; 

1
;.. 1 i.J Bosrietzanger ··~- ·. -,~ 
:voge"'' 15/05 Bosjes achter Bongerdplein, Epe. EKG. · · 
Appelvink Bosuil 
30/03 4 exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW. 09/04 Takkelingen, uitgebroed in holle Beuk bij 
Arendbuizerd bushalte Apeldoornseweg, Wapenveld en uit 
08/04 Adult. 's Morgens 11.00 uur boven huis --_:.. het nest geklommen. Het kleinste jong lag 

Kruisakkerweg 28, 't Harde De vogel vloog naast zijn/haar platgereden broer/zus. HvD. 
samen met een Buizerd, was iets groter en 22/04 Gehoord. Een aantal jongen 
had verder de duidelijke kenmerken van een aan de Bonenburgerlaan, 
Arendbuizerd. (Bekend uit Griekenland.) De net westelijk van de ingang 
vogels verdwenen na enige tijd in noordwes- naar het huis. FB. 
telijke richting. Dit zou de derde waarne- Braamsluiper 
mingvan deze vogel in ons land kunnen 22/04 Bij het Emstergat de 1e Braamsluiper. HvD. 
zijn. Sjoerd Radstaak. · -- 23/04 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Bergeend Brandgans 
14/03 ± 100 exx. bij Veluwemeer, 15/03 1 ex. De Mijntjes. EKG. 

Nunspeet. EvDT. Casarea 
20/03 5 exx. Hoenwaard bij Klooster- 05/06 3 exx. Hoenwaard nabij 

bos, Wapenveld .. EKG. nieuw gemaal. J. Groenenveld 
Blauwe reiger Fitis ---~,-=~~ 
20/03 7 exx. dagen achtereen in bosjes bij Hout- 31/03 Eerste maal. Tongerensche heide, Epe. 

weg, Oene. Hoogwater. EKG. 
20/04 3 exx. boven Tepelberg, Tongerensche hei-

de, Epe. EvDT. ~ 
Boerenzwaluw 
04/04 Welna, Epe. Henriëtte Gorter. 
05/04 Idem. ---~ 
02/05 3 exx. boven Tepelberg, ---- ·-

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Bonte vliegenvanger 
24/04 Tuin Norelholtweg, Epe. 

Blijkbaar geen blijver. LW. 
27/04 Vecht met Koolmees om 

nestkast Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
20/5 Opvallend lichtbruin ex. Hopelijk geen blij

ver, want alle plekken zijn bezet! Tuin Bel-
védèreweg, Epe. MHM. ~ 

Boomleeuwerik ~ 
27/05 Eerst mogelijke waarneming · -;:<. 

i.v.m. MKZ. Meerdere exx. ~··· 71 

Renderklippen, Epe/Heerde. LW. 
Boompieper 
27/05 Eerst mogelijke waar

neming i.v.m. MKZ. 
Meerdere exx.Render
klippen, Epe/Heerde. LW. 

Boomvalk 
09/05 1 ex. jaagt boven Tepelberg, Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 

EvDT. 
09/04 Eerste keer gehoord in Apeldoorn (Malken

schoten). HvD. 
Fluiter 
07/05 Passant. Eigen terrein 

Norelholtweg, Epe. LW. 
Fuut 
14/03 Grote groep baltsende dieren. Veluwemeer, 

Nunspeet. EvDT. 
Geelgors 
16/04 5 exx. op Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Gekraagde roodstaart 
02/05 Paartje dat gaat nestelen. Ernst. EvDT. 
Gierzwaluw 
03/05 Onbekend aantal aan 

de zwier in Elburg. MHM. 
09/05 1 e ex. boven Tepelberg, 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Goudhaantje 
16/03 Heel tam beestje 

dat ik bijna kon 
aaien. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

Goudvink 
24/03 Schitterend paartje. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
09/04 2 a 1 9 in tuin Pelzerpark, Epe. ARS. 
18/04 In de tuin, Officiersweg, Epe. MF. 



Grauwe gans Kleine karekiet 
07/03 ± 50 exx. in vogelreservaat Oosterwolde. 26/05 Kanaal Bonenburg, Wapenveld. EKG 

EvDT. Knobbelzwaan 
Grauwe vliegenvanger 07/03 ± 100 exx. Vogelreservaat 
30/04 a Weer "thuis". Belvédèreweg, Epe. MHM. EvDT. 
02/05 a terug in de tuin, en op Koekoek 
03/05 waren ze al met z'n tweeën, maar op 30/04 Voor de 1 • maal gehoord. MF. 
24/05 dus heel wat later waren ze pas gesettled in 31/05 Deze dag sloeg de roep steeds over. Over-

oud lijsternest Norelholtweg, Epe. LW. vermoeid! Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
04/06 Zit op eitjes in zwaluwkom. 13/05 In de verte gehoord. Norelbos, Epe. LW. 

Van Manens-pad, Ernst. EvDT. 25/06 Gehoord op de Render-
15/06 a heeft nu pas een maatje - klippen, Heerde. MHM. 

of heb ik het eerste broedsel Koperwiek 
gemist?? Belvédèreweg, Epe. MHM. 26/03 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 

Groenling .. ~ 22/04 Nog volop aan het schranzen van de klimop-
04/06 op eigen terrein. Hier een zeldzame verschij- bessen. Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 

ning. Norelholtweg, Epe. LW. Kramsvogel 
09/06 Moeder met jong in parkje Korte Enkweg. , 12/03 Meerdere exx. ~ 

Epe. BB. ~- in Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Grote lijster 22/04 Groenstraat, Vaassen. EKG. , 
18/04 Baddert in regenplas. . •, ~ Kuifmees ~ 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. · --18/04 2 exx. jagend achter elkaar. Tongerensche--
Grutto heide, Epe. EvDT. 
14/03 Honderden exemplaren. Veluwemeer, Mandarijneend 

Nunspeet. EvDT. 15/05 a Nieuwe vijver Dellenweg, Epe. DK. 
20/03 Honderden. Marlerwaard, Marle. EKG. Matkopmees 
23/04 Nest in maïsstoppels. MF. 11/04 1 ex. met nestmateriaal. Tongerensche heide, 
Havik Epe. EvDT. 
17/04 Gezien. Tongerenseweg Middelste bonte specht 

bij 't Soerel, Epe. MF. 12/06 Heeft zich doodgevlogen tegen het raam. 
Heggenmus Officiersweg 127, Epe. MF. ~ 

30/04 5 exx. vliegen in groepje rond. Tongeren- Nijlgans ~~\ 
sche heide, Epe. EvDT. 14/03 2 exx. Veluwemeer, Nunspeet. EvDT. ... 

21/05 broedt op eigen terrein. Norelholtweg, Epe. 01/04 Met vier jongen. IJssel, ...:.;.- .. 
Terug van heellang weggeweest. LW. Hattem. J. Groenenveld. - _ 

Houtsnip Ooievaar 
20/03 Kwam uit grondbegroeiing, Tongerensche 29/04 2 exx. in weiland en 1 ex. op het ooievaars-

heide, Epe. EvDT. nest nabij de veerpont naar Wijhe. MHM. 
25/03 Idem. EvDT. Patrijs 
Huismus 
20/03 Verspreide exx. in de haag 

bij de IJssel, Marle. EKG. 
22/03 6 exx, tuin Epe. Nestel-

poging in Klimop. EKG. 
26/04 2 broedpaartjes. Bongerdplein, Epe. EKG. 
Huiszwaluw 
20/05 Achterkant huis Pelzerpark, Epe (bij Eilan

der). Vorigjaar was hij er ook. AHS. 
Indische gans 
01/04 3 exx. Engelse Werk, Zwolle,+ 1 ex. brug 

Zwolle. J. Groenenveld. 
Kauw 
15/03 Trekken in een flinke groep mos uit het 

grasveld om insecten te zoeken (wormen?) 
Geen moshark nodig! EKG. 

(04/04 Ze zijn er nog steeds!) ~ 
Keep . 
01/04 a Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM ... 
Kleine bonte specht __ _ 
02/04 Roffelt. Eigen terrein Norelho!tw., Epe. LW. 

Kievit ~ 
07/03 Veel baltsende exx. ll / 

Vogelreservaat Ooster-
wolde. EvDT. 

22/04 2 exx. Groenstraat, Vaassen. EKG. 
Pimpelmees 
29/05 Nest met 5 jongen. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Pijlstaart 
14/03 3 a 2 9 Veluwemeer, Nunspeet. EvDT. 
20/03 1 a Hoenwaard, Kloosterbos. W'veld. DK 
Ransuil 
21/05 4 exx. gelijktijdig roepend uit verschillende 

richtingen. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Rietgors 
07/03 3 exx. Vogelreservaat Oosterwolde. EvDT. 
23/05 Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Ringmus 
12/04 Sedert december 2000 geregeld 

6 exx. in de tuin. aan vetbol en -~ 
op voerplank Pelzerpark, Epe. AJis·:

Roodborst 
03/04 3 exx. druk in stapel takken. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
08/06 Ouder met jong. Tuin 

Korte Enkweg, Epe. BB. . 
08/06 Drie gave gespikkelde jungen op hekje ve-:>r 

mijn raam. Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
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Roodborsttapuit 
17/03 5 exx. op landgoed Welna, Epe. EvDT. 
27/05 1 ex. Renderklippen, Epe. LW. 
24/06 bovenop de heuvelrug van de Renderklippen 

vermoedelijk drie nesten. LW. 
25/06 a Duidelijk verontrust door onze aanwezig

heid. Renderklippen, Heerde, bij locatie van 
de bijenkasten. MHM. 

Slobeend 
20/03 2 a en 1 9, Hoenwaard, Kloosterbos. EKG. 
Smient 
20/03 Grote groepen Marlerwaard. Marle. EKG. 
Spreeuw 
20/03 Heel grote groepen langs IJsseldijk in gras 

(hoog water) EKG. ~ 
Staartmees 
09/03 Paartje in tuin Epe. EKG. 
09/06 Met jongen in tuin Epe. EKG. · .. 
Tjiftjaf 
26/03 Zingend op eigen terrein, 

26/03 6 exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Zilverreiger 
07/03 2 grote exx. Práchtig! Vogelreservaat Oos

terwolde. EvDT. 
Zomertortel 
10/05 Eerste maal gehoord. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Zwarte specht 
I 0/04 Het is steeds genieten als ik dit dier zie. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Zwartkop 
31/03 9 Nog vóór er een a te zien was. 

Uitzonderlijke situatie, maar mis-
schien was het een passantje op weg naar 
"eigen home". Norelholtweg, Epe. LW. 

juni Broedpaartje in onze tuin. Sprengenweg, 
Heerde. MvG. 

08/06 Broedpaartje in tuin Korte Enkweg, Epe. 
BB. 

Norelholtweg, Epe. LW. 111 :I 
3 1/03 "Eigen" ex. weer in de tuin !Lnsecte"1 

Norelholtweg, Epe. LW. Aspergehaantje Criaceris asparagi 
23/04 Zingt niet mooi maar wel 22/05 Op Asperge die net omhoog komt. Tuin 

hard. Tongerensche heide, Epe. EvDT. Epe. EKG. 
Tureluur ~ Atalanta Vanessa atalanta 
20/03 2 exx. Marlerwaard, Marle. EKG. · ; 09/05 1 ex. Vemderweg, Epe. AHS. 
Veldleeuwerik .. }· ·; Avondrood Deilephila elpenor 
07/03 Tongerensche heide, Epe. EvDT. -·~( 10/06 Vlinder. Epe. Mevrouw Groothedde. 
Vlaamse gaai ' - Bont zandoogje 
06/05 Zat boven in Den een kikker te eten. Naar 08/05 op eigen terrein Norelholtweg, Epe. LW. 

gezicht. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 09/05 5 ex. Tongerense heide. EvDT. 
Watersnip Boomblauwtje Celastrina argiolus 
07/03 8 exx. Vogelreservaat Oosterwolde. EvDT. 08/05 a vloog rond het huis. Van Manenspad, 
08/04 5 exx. gaven een schitterende show weg aan Ernst, EvDT. 

de Schraatgravenweg in Wapenveld. HvD. Brandnetelboktor Agapantha vil/oso viridescens 
Wespendief 20/06 Op voormalige vuilstort, Ernst. EKG. 
12/06 Boven eigen terrein, Norelholtweg, Epe. Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 

LW.+FW. 01/04 2 exx. rond het huis. Van Manenspad, Ernst. 

14/06 Opnieuw gehoord en gezien boven Norel- EvDT. 
holtweg, Epe. FW. ~-'· 01/04 a Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Wielewaal . ·· 01/04 1 t:i?en I a in tuin Veenweg, Vaassen. JP. 
25/05 Paartje heel nadrukkelijk aanwezig bij Berg- -.. 01/04 a Ie maal in tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 

hoeve in Wissel, Epe. FB. "'" · Dagpauwoog Inachis io 
Winterkoning 01/04 1" maal in tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
05/06 3 jongen uitgevlogen. Pelzerpark, Epe. AHS. 01/04 Stationsstraat, Epe. MHM. 
Witte kwikstaart 02/04 1" maal. Van Manenspad, Ernst. EvDT. 
22/05 Nest. Vier kleintjes uitgevlogen. Vemder- Gehakkelde aurelia Polygonia C-album 

weg, Epe. AHS. 01/04 Tuin Veenweg, Vaassen. JP. 
04/06 Paartje op Tongerensche heide, Epe. EvDT. 02/04 1 ex. tuin Epe. EKG. 
Wulp 22/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
14/03 1 ex. Veluwemeer, Nunspeet. EvDT. 22/04 Zonnend op houtstapel Tonge-
IJsvogel rense heide, Epe. EvDT. 
08/04 2 exx. om 19.20 bij De Kopermolen in Epe 12/05 Op eigen terrein, Norelholtweg, Epe. LW. 

(Zuuk). HvD. Groentje Callophrys rubi 
22/04 Vanmiddag om 16.00 uur tijdens fietstocht 08/05 Veel exx. op Tongeren 

weer 2 IJsvogels bij de Kopermolen te Zuuk. sche heide, Epe. EvDT. 
Kennelijk blijvers. HvD 27/05 Renderklippen, Epe. LW. 

11/05 Bonenburger brug, Wapenveld. Hr. Bos. 12/05 op eigen terrein, Norelholtweg, Epe. LW. 
05/06 2 exx. kanaal bij Hezenberg. J. 05/06 Renderklippen, Epe. LW. 
Zanglijster 23/06 Ex. van 12/05 is nog steeds present. Eigen 
24/03 Zingt al sedert die datum tot 11 juni luid bij terrein, Norelholtweg, Epe. LW. 

ons huis (geen partner gevonden?) Bongerd- Grote voorjaarsspanner Agriopis marginaria 
plein, Epe. EKG. I2/03 Op raam, Epe. EKG. 
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Rageheld Lasiocampa Quercus 
31/05 Rups. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Hommelmotje Aphomia sociella 
26/05 Tuin Epe. EKG. 
Kleine vos Ag/ais urticae 
01/04 I" maal in tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
02/04 Tuin Pelzerpark, Epe. Heel klein! AHS. 
06/04 I ex. rond het huis. Van Manenspad, Ernst. 

EvDT. 
Kleine vuurvlinder Lycaena ph/aeas 
27/05 Op eigen terrein Norelholtw. Epe. LW. 
Landkaartje Araschnia levana 
13/5 Op eigen terrein Norelholtw. Epe. LW. 
Langsprietmot Adela reaurnure/la 
12/05 ± 15 exx. rond zonnige haag. Tuin Epe. 

EKG. 
12/05 Twee grote zwermen in de tuin, Belvédère

weg, Epe en ook op diverse plaatsen in het 
Norelbos, Epe. MHM. 

Langsprietmot Nemophora degeerella. 
01/06 ± 10 exx. Tuin Epe. EKG. 
Leliehaantje Li/ioceris lilii 
14/05 Op Kievitsbloem, tuin Epe. EKG. 
Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum 
31/05 Tuin Epe. EKG. 
Meikever Melolontha melolontha 
13/05 I • ex. dit jaar. Tongerensche heide, 

Epe.EvDT. 
Muntvlindertje Pyrausta aurata 
02/05 2 exx. Burg. Van Walsumlaan, Epe. AHS. 
09/05 ± I 0 exx. Vemderweg, Epe. AHS. 
31/05 Dit jaar veel in tuin Epe. EKG. 
Narcisvlieg Merodon equestris 
07/06 Zweefvlieg die op hommel lijkt. 

Tuin Epe. EKG. 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
24/04 De eerste. Tuin Officiersweg, Epe. MF. 
01/05 9 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
02/05 2 aa Burg. Van Walsumlaan, Epe. AHS. 
08/05 a Ongewoon dat hij later was dan 9. Op 

eigen terrein Norelholtweg, Epe. LW. 
09/05 10 exx. 9 en a Vemderweg, Epe. AHS. 
Rood weeskind Catoca/ajraxini 
04/06 Op plant in de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
Rosse metselbij (Osmia ? ? ? ) 
23/04 Tuin Epe. EKG. 
Speerpuntspanner Rheumaptera hastata 
12/05 1 ex. dwarrelt rond het huis. Van Manen-

spad, Ernst. EvDT. 
Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia 

bipunctata 
27/03 Bij huis Van Manenspad, Ernst. EvDT. 
Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje 

Thea vigintiduopunctata 
07/05 Geel met zwarte stipjes. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 
halfjuni bij vennetje op eigen terrein Norelholtweg, 
Epe. LW. 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 
07/05 (Libellensoort)- tuin Epe. EKG. 
Zestienstippelig lieveheersbeestje Tytthaspis 

sedecimpunctata 
17/04 Zeer klein. Tuin Epe. EKG. 

Zilverstreep De/tote bankiana 
10/06 Klein uiltje. Voormalige vuilstort Ernst. 

EKG. 

jZoogdiere3 
Bunzing 
22/04 2 dode exx. A 50 Beemte en Al Terschuur 

HvD. 
Das 
03/03 Een mooi spoor op landgoed 

Welna, Epe. EvDT. 
22/04 Zogend 9 - dood. Heerde, Grote Weg bij 

Groot Stokkert. HvD. 
Edelhert 
24/03 12 exx rustig lopend 

op Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Mol 
13/03 10 dode exx. netjes op rijtje gelegd. Polsma

ten Nunspeet. (Te lastig op het surfstrandje?) 
EKG. 

Ree 
10/06 2 exx. Voormalige vuilstort, Ernst. Excursie 

KNNV. 
Wild zwijn 
I 0/03 Met vijf pasgeborenen (2 dagen oud?) bij de 

schuur. Van Manenspad, Ernst. EvDT. 
26/04 3 groten en 11 jongen bij landgoed Duyve

land, Epe. EvDT. 

jP1ánte3 
Brede stekelvaren Driopteris dilatata 
22/05 Spontaan onder heggen. Bongerdplein, Epe. 

EKG. 
Brede wespenorchis Epipactis he/leborine 
21/05 Kamperweg Heerde vanaf afslag Heerder

strand tot en met op- en afiitten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Dalkruid Maianthemum bifo/ium 
20/05 Bloeiend langs Van Manenspad, Ernst. 

EvDT. 
Dwergviltkruid Filago minima 
28/05 Heerderstrand, Heerde. Plantenwerkgroep. 
Eenbloemig parelgras Melica uniflora r.I. 4 
22/05 Spontaan in tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
Eenjarige bardbloem Sc/eranthus annuus 
28/05 Heerderstrand, Heerde. Plantenwerkgroep 
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 
21/05 Massaal in open weilanden (zonder vee!) bij 

Terwolde. EKG. 
Gehoornde kJavenuring Oxa/is comicu/ata 
15/05 Emmastraat, Epe. (donkere vorm) EKG. 
Gewone vogelmelk Omithogalum umbellaturn 
02/06 Tongerenseweg Noord hoek Paalbeekweg. 

27.43.15=194-484. Rijkbloeiend. HM. 
Groot streepzaad Crepis biennis 
20/05 Massaal, bloeiend aan de IJsseldijk tussen 

militair terrein en Welsum. EKG. 
Grote keverorchis. Listera ovata. 
06/06 Leemkuil Tongeren. 27.33.42=191-486. Er 

resteren van deze oude groeiplaats 2 niet
bloeiende exx. HM. 
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Hertshoornweegbree Plantago coronapus 
21/0S Kamperweg Heerde vanaf afslag Heerder

strand tot en met op- en afritten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Hondsviooltje Viola canina 
21/0S Kamperweg Heerde vanaf afslag Heerder

strand tot en met op- en afritten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis 
07 /OS Oudste begraafplaats Heerde, Zuppeltseweg. 

MvG. 
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 
07 /OS Oudste begraafplaats Heerde, Zuppeltseweg. 

Plantenwerkgroep 
Kruipend zenegroen Ajuga repfans 
31/0S Blekersweg Epe, onder weilandhek 

27.43.14=193-484. Waarschijnlijk. oude 
groeiplaats. HM . 

Kruipwilg Salix repens 
21/0S Kamperweg Heerde vanafafslag Heerder

strand tot en met op- en afritten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis 
21/0S Kamperweg Heerde vanafafslag Heerder

strand tot en met op- en afritten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Maarts viooltje Viola odorata 
02/04 Op vele plaatsen verwilderd uit tuinen. 

EKG. 
Moeraswolfsklauw Lycopodiel/a inundata (r.l.-3) 
12/03 Eerste plantjes in Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Muizenoor Hieracium pilose/la 
Oudste begraafplaats Heerde, Zuppeltseweg. Plan

tenwerkgroep. 
Muizestaart Myosoris minimus 
1S/OS Meer dan 200 exx. Varelseweg, Hulshorst 

HD. 
Oranje havikskruid. Hieracium aurantiacum 
10/06 Burgweg Epe, schrale berm. 27.43.2S= 

194-483. Verwilderd uit tuin. HM. 
Rietorchis Dactylorhiza majalis 
08/06 Wisselsche veen, Epe, ML. 
Roomse kervel Myrrhis odorata 
31/0S Wisselseweg Epe. 27.43.24=193-484. Ver

wilderde vroegere cultuurplant. HM. 
Schubvaren Ceterach officinarum 
20/0S In eigen tuin Schotakker Epe. 27.43.1S= 

194-484. Zeldzame varen. Waarschijnlijk 
verstekeling uit Griekenland. HM. 

Stekelbrem Genista anglica 
OS/OS Op verschillende plaatsen, Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
21/0S 7SO exx. Breidt zich uit in bermen ASO. 

Kamperweg Heerde vanaf afslag Heerder
strant tot en met op- en afritten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Tandjesgras Triticurn decurnhens 
21/0S Kamperweg Heerde vanafafslag Heerder

strand tot en met op- en afritten ASO. Plan
tenwerkgroep. 

Veenpluis Eriophorum angustifolium 
OS/OS Een mooie vroege pluk in ven. Tongeren

sche heide, Epe. EvDT. 
IJle dravik Bramus steri/is 
21/0S Berm ringweg Epe. 27.44.11= 19S-484 

Adventief? HM. 
Zandmuur Arenaria serpyllifolia. 
21/0S Industrieterrein Hammerstraat, Epe. 

27.44-12=196-484. Adventief? HM. 
Zevenster Trientalis europaea 
2S/OS Bloeiend langs pad op Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Zwarte bes Ribes nigrum 
22/04 Veel exx. in bloei langs Groenstraat, Vaas

sen. EKG. 

jPaddëstoelé~ 
Grote schotelkluifzwam Helvel/a queletii 
16/0S Kievitsveld Flevoland. H. Dekker. 
Nonnenkapkluifzwam Helvella spadicea 
02/0S SO exx. Abbertstrand. H. Dekker. 
Vingerhoedje Verpa conica 
02/0S 1 ex. Abbertstrand. H. Dekker. 
Voorjaarskluifzwam Gyromitra esculenta 
02/04 40 exx. Dellenweg, Epe. Tjada Amsterdam. 
16/04 79 exx. Espeterweg, Nunspeet. H. Dekker. 

i'Vissen, JZLmfWieën, ~ptieté3 
Groene kikker Rana esculenta synklepton 
20/04 De eerste maal, een aantal. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Heikikker Rana arvalis 
20/04 1 9 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Gewone pad Bu.ffo bu.ffo 
31/03 Ontzettend veel! Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 

HOE NU? VLOOG EEN BLOESEM TERUG NAAR HAAR TAK? 

NEEN, 

HET WAS EEN VLINDER! 

Ook dit is een haikoe en het is ook nog waar gebeurd, nog wel in onze vlinderarme tuin! Niet 
dat ik het zelf gezien heb, maar tientallen rupsjes zijn het duidelijke bewijs. Een kleine greep uit de 
grote familie wandelt nu door een oude weckfles op de vensterbank achter mijn p.c. Over stukjes 
waardplant in een vaasje. 
Niets is zo rustgevend als het kijken naar rupsjes die methodisch knabbelend, heel rustigjes het ene 
bladzoompje na het andere laten verdwijnen. Gek dat sommige mensen er kouwe rillingen van krijgen. 

Gelukkig is deze Natuurklanken hiermee afgerond. Ik gakijken hoe de baby's groeien. 
MHM. 

,. 
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