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VOORWOORD 

. De lente is in het lmd, al is het op het moment dat dit geschreven wordt nog bar koud. Er zijn 
alweer een heleboel uitgebloeide bomen en heesters en laagbijdegrondse bloemetjes: dat is de trieste 
kant van het voorjaar - het gaat allemaal veel te vlug. 

U vindt hierbij weer de gebruikelijke invullijsten voor zomervogels en vlinders. Zoals u in de 
waarnemingenrubriek kunt zien zijn er al een heleboel gesignaleerd en hopelijk hebt u van uw eigen 
waarnemingen aantekening g e m k t ,  zodat ze alsnog opgegeven en verwerkt kunnen worden. t- 

Dan een verzoek om hulp bij een vreemde fout in de waarnemingenrubriek van vorige keer. 
Daar stond een dode Das in vermeld, gevonden aan de Mussenkampseweg in Heerde, met als naam 
van de vinder Hilary Jellema. Ze weet evenwel van niets. Vermoedelijk is de opgave per e-mail bij de 
redactie gekomen, maar het hoe en wat valt niet meer na te gaan. 
Mocht iemand wijlen deze Das thuis kunnen brengen, dan een vriendelijk verzoek dat te melden aau 
inickvi11arsinihli@p1met.nI - waarvoor bij voorbaat dank. 

Verder is ons door het bestuur gevraagd extra aandacht te vragen voor de website van de 
Landelijke KNNV. Het is een plezierige én nuttige bezigheid daar op gezette tijden in te bladeren, en 
van nu af aan kunt u op de keerzijde van het voorblad de aanduiding van deze site vinden 
(www.krln~.lll). 

Tenslotte willen we u ons excuus maken, omdat het ons niet gelukt is dit blad vóór Pasen af te 
krijgen. Jh het programma staan twee activiteiten die inmiddels tot het verleden behoren. U kunt alleen 
nog maar zien wat u gemist hebt - hls u het gemist hebt. 

Het volgende blad zal in juli verschijnen en de redactie maakt zich nu op om te genieten van 
de voor ons liggende zomer. Moge die voor ons allemaal zonnig en boordevol natuurbeleving zijn! 

Redactie. 

Kort na het uitkomen van ons vorig blad, waarin wij de 
gedenkwaardige gebeurtenis van zij11 honderdste verjaardag 
memoreerden, bereikte ons het bericht van overlijden van 

de Heer Johannes Bouchette. 

PIij zal bij velen van ons in herinnering blijven als een heel bijzondere mens met 
buitengewone gaven, voor wie we grote bewondering en genegenheid voelden. 
Vanwege zijn subliem gevoel voor vorm en conlpositie heb ik bij het uitkiezen van de 
omslag van dit blad aan hem moeten denken. Ik hoop dat het zijn goedkeuring had 
h e n  wegdragen. 
We hopen dat Betty veel kracht zal kunnen putten uit de goede herinneringen aan de 
vele, vele jaren die ze met hem deelde. 

Ook namens de andere redactieleden: 
Micky Marsman. 

De korij 
voor het volgende nummer moet uiterlijk 

I O  j ~ n i  a.s. binnen zijn. 
Liefst eerderl 



Op 28 februari van dit jaar leidde Marianne Faber voor de laatste keer als voorzitter de 
ledenvergadering van onze afdeling. Marianne heeft al lang geleden aangekondigd dat zij niet herkiesbaar is en 
aangezien er, tijdens de ledenvergadering, geen nieuwe kandidaten waren voor de functie van Voorzitter, heeft 
het Bestuur nu alle leden een brief gestuurd en gevraagd of het lid zelf deze functie kan en wil vervullen en zo 
niet of hij of zij iemand weet uit familie of kennissenkring. U zult de brief wel gekregen hebben, maar heeft u er 
ook op geantwoord?? 

Een ander punt dat ons bezig houdt is de discussienota: "De toekomst van de KNNV.. . . Servet of 
Tafellaken." In de vorige Natuurklanken heeft Marianne al gevraagd of de leden hierover schriftelijk hun 
mening wilden geven. Slecht twee leden hebben hieraan gehoor gegeven. Op de jaarvergadering was er niet 
voldoende tijd beschikbaar om uitgebreid over deze vraag te spreken. 
Wel bleek in de pauze, dat deze vraag de gemoederen bezig hield. Wat willen we als KNNV? 
Is samenwerking met het IVN eventueel een oplossing? Het bestuur nodigt u nogmaals uit om uw mening 
hierover schriftelijk naar het secretariaat te sturen. 

Tot onze vreugde kunnen we u meedelen, dat Hilary Jelierna na de zomervakantie bereid is in het 
bestuur te komen en dan in principe de functie van natuurhistorisch secretaris op zich te nemen. Misschien geldt 
nu: "Ais er één schaap over de dam is". . . .? 

Veel afdelingen van de K W  hebben een website en het Bestuur zou graag willen dat ook onze 
afdeling een website krijgt. Het is niet alleen handig voor de andere afdelingen om te zien welke lezingen en 
excursies onze afdeling organiseert, maar het zou ook voor onszelf van belang kunnen zijn om aan de eigen 
leden de laatste gegevens door te spelen. De vraag wederom aan u : wie ziet kans om zo'n website te maken èn 
actueel te houden?? 

Gelukkig hangt onze natuurbeleving niet af van al deze problemen. Vergeet u vooral niet om te genieten 
van alles wat er om deze tijd al bloeit en groeit! 
Misschien kunt u veel van al dit moois vastleggen op de gevoelige plaat en een prijs winnen met onze 
fotowedstrijd, waarvan u de gegevens elders in dit blad vin&. 
Een fijne Lente toegewenst door 

uw Bestuur. 

Welkom! 

,AI ieuw lid voor  d e  toekomst: 

Noah vafi Dijk. 

Ouders  e n  grote z u s  J r i s :  

Heel hartelijk gelukgewenst! 



Co de Brueijs overleden 

Op 24 januari j.1. overleed vrij onverwacht op 81-jarige leeftijd Co de Brueijs, tot voor kort lid 
va; onze afdeling. Alleen de oudere leden zullen zich Co en Ans nog herinnerei1 als actieve 
KNNV-ers. Co stond bijna aan de wieg van ons blad Natuurklanken en voerde jarenlang praktisch 

.alleen de redactie. Hij en zijn vrouw Ans vertelden in diverse interessante artikelen over hun 
ervaringen in binnen- en buitenland. Geologie en de plantenwereld hadden hun warme b~langstelling. 
Verscheidene malen namen ze deel aan de befaamde herfstvakanties in de Ardennen en ze waren 
trouwe bezoekers van lezingen en excursies. 

Na hun vertrek uit Epe woonden ze achtereenvolgens in Kallenkate (bij Steenwijk) en Havelte 
en toen weer in Epe. Ze overwinterden graag in Zuid-Europa, waar ook weer de natuur hun grote 
belangstelling had. Toen Ans in Epe door een beroerte getroffen werd die van deze actieve vrouw een 
niet ineer aanspreekbare patiënte van De Weildliorst maakte, ging ook Co snel achteruit. Gehoor en 
gezicht werden steeds slechter, waardoor het be oeken van lezingen niet meer mogelijk werd. 

Om dichter bij zijn zoon te kunnen wo en, verhuisde hij de afgelopen zomer naar Sneek, waar 4, hij ook voor Ans een goed verpleeghuis vond. elaas heeft zijn nieuwe woonplaats hem alleen ziekte, 
een verblijf in het ziekenhuis en uiteindelijk zijn overlijden gebracht. 

Wij wensen Ans, zijn zoon Robert en andere verwanten de sterkte om dit verlies te dragen. 

In 1998 ontvingen we van Co en Ans de volgende nieuwjaarswens: 

Geboorte is lang geleden 
Kijk liever naar het heden. 
Naar de vogels en het licht 
De ogen op de toekomst gericht. 
Blijf goed gezond, 
Dan komen we 1999 wel rond. 

En daarbij was de hieronder afgebeelde tekening: 



VAN WANDELINGEN, EXCUR51E5, LEZINGEN, ENZ. 

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 venanielplaats staat, omdat wij bij niet voldoende deelname een excursie 
annuleren. Mensen die zich wel 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 

Donderdag LEZING VAN CHIUS SCHENK OVER SIBERIË EN FLEVOLAND 
14 maart Chris Schenk zal voor de pauze een dialezing houden over Siberië, waar hij in 1999 de 

unieke gelegenheid kreeg om een expeditie naar de Indigirka rivierdelta in Noord- 
Oost Siberië bij te wonen. De reis van twee maanden door taiga en toendra, die gro- 
tendeels per boot ging, begint 600 km stroomopwaarts en eindigt aan de kust van de 
Oostsiberische Zee. Het doel van de expeditie was om de fauna van dit gebied globaal 
te inventariseren. Naast het waarnemen van vele unieke vogelsoorten was deze reis 
vooral een groot avontuur. 
Na de pauze blijven we dicht bij huis. Chris Schenk zal ons laten zien dat "Flevo- 
1and"meer is dan de Oostvaardersplassen alleen. 

Zaterdag VOGELEXCURSIE NAAR ONTWIKKELINGSPROJECT met Rudi Heideveld 
30 maart Onder leiding van Rudie Heideveld gaat de vogelwerkgroep naar het natuurontwikke- 

lingsproject nabij het Engelse Werk bij Hattum. 
De vogelaars hopen steitlopers, eenden, ganzen en roofvogels te zien. 
Deze excursie is ook bedoeld voor onze leden die geen lid van de vogelwerkgroep zijn. 

Vertrek om 7.00 uur W te Epe 

Zaterdag EXCURSIE NAAR RET VON GLMBORN ARBORETUM IN DOORN 
13 april Dit is een excursie van de plantenwerkgroep die tevens een excursie is voor alle leden 

van onze vereniging. Er moet voor eigen vervoer gezorgd worden. 
U kunt zich opgeven bij Mariet van Gelder 0578-693024 
Let op! De verzamelplaats is deze keer in Epe aan de Klimtuin, bij de Supermarkt. 

We vertrekken om 9.30 uur. 

Zaterdag GEVVESTELIJKE THEMADAG 
20 a p d  Dit jaar organiseert afdeling Zwolle de gewestelijke themadag voor het gewest IJssel- 

streek. 
's Ochtends verzorgen de excursieleiders korte inleidingen over de gebieden die 's 
middags bezocht gaan worden. De excursies gaan naar het Zalkerbos, een oud rivier- 
begeleidend bos met een bijzondere vegetatiepaar de Vre~gderijkenvaard~de Koppe- 
lerwaard en Scherenwelle. De laatste twee gebieden zijn niet alleen rijk aan riet- en 
moerasvogels, maar in het voorjaar zijn er Kievitsbloemen, libellen en andere insecten 
te vinden. 
Als u mee wilt gaan en u heeft zich nog niet opgegeven dan kunt u zich alleen nog 
rechtstreeks opgeven bij Tjdling v.d. Meer B' 0341-420199 of per e-mail: 
tjalling.ellen@wxs.n1 

Donderdag DIALEZING: LA PALMA door Hans Grotenhuis 
25 april La Palma is één van de Canarische Eilanden. Het is een vukanisch eiland met zeer 

oude en piepjonge vulkanen. Het eiland rijst steil op uit zee; de hoogste top is ruim 
2400 m. De hoogte in combmatie met de bijzondere MimatoIogische omstandigheden 



zorgt voor een boeiende flora met veel endemische $oorten. De oude en jonge vul- 
kanische landschappen vormen het decor voor deze flora.Hans zal aandacht beste- 
den aan de flora en vegetatie in relatie met de vulkanische landschappen en het 
Mimaat. 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe. 
AANVANG 20.00 UUR -EINDE 22.00 UUR. 

Zaterdag VROEGE VOGELS met Wim van Waveren Hogervorst 
4 mei Ook dit jaar is Wim weer bereid om voor de afdeling een vroege vogelexcursie te 

houden. Als u de vogelgeluidencursus van de vogelwerkgraep op 18 april heefk 
gedaan is dit beslist een mooie gelegenheid om eens te toetsen of u de vogels nu in 

.. het veld echt herkent! En anders is er de deskundigheid van Wim van Waveren. 
De excursie wordt gehouden in het Kievitsveld en begint om 5.00 uur. 

Vooropgave bij Wim van Waveren is verplicht! 

Zaterdag I DAGJE WISSELSCHE VEEN en FORTNIONIP 
25 mei De afdeling Amsterdam van de KNNV komt een dagje bij ons kijken. 

Verzamelen om l0.uur bij de Berghoeve, Boerweg in Wissel. 
's Morgens bezoeken wij het Wisselsche veen en 's rniddags wandelen we bij 
Fortmond in de Duursche Waarden. 's Middags wordt er geluncht in de Berghoeve. 
Zelf voor een lunchpakket zorgen. 

Woensdag 
17 juli 

EXCURSIE NAAR KATERSTEDE 
De plantenwerkgroep houdt een excursie naar Katerstede, een uiterwaard van de 
LTssel bij Welsum. Dit is weer een excursie die voor iedereen van onze afdeling 
bedoeld is. 

Verzamelen om 9.30 uur bij de Rabo in Heerde. 

! 
! SEPTEMBER: DE "GROENEWMAAND. 
i 
i I 

Zondag NAAR HET SPIJKERBOS BIJ BOSKAMP niet Dik en Els Koopmans 
22 september Vorig jaar stond deze excursie ook op het programma, maar door slecht weer was 

de belangstelling zo gering dat hij niet doorging. 
Het Spijkerbos ligt in de gemeente Olst "aan de andere kant" van de IJssel. Het is 
een landgoed met statige lanen, gemengd bos en een, aardig kasteeltje, dat zich bij 
mooi weer in een ruime plas kan spiegelen. Oude stobben met paddestoelen zijn 
voorhanden en de afwisseling van bos en wei zorgt voor een zekere vogelrijkdom. 
De paden zijn goed begaanbaar. Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om er een 
fijne excursie van te maken 

Vertrek Vaassen: om 9.00 uur,hoek Dorpsstraat/Julianalaan. 
--- . . . Vertrek Epe: 9.15 uur V W  Epe 

Donderdag DIALEZING LAPLAND EN NOORD-ZWEDEN door Bauke Terpstra 
26 september De vakanties zijn voor de meesten van u achter de rug en misschien doet u ideeën 

op voor de volgende zomervakantie als u deze reis "meemaakt". 
Lapland is niet het vakantieland van de platgetreden paden en op gebied van flora 
en fhuna is het niet alledaags. Voeg daarbij de grote kennis van Bauke van stenen 
en de landschappen waaruit deze stenei1 afkomstig zijn, en u beleeft weer een fijne 
avond! 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe 
Tijd : 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur 

zondag GEWESTELIJKE VOGELEXCURSIE LAUWERSIWEER 
29 september Over deze excursie is uitvoerig geschreven op pagina 14 van dit blad. Wie mee wil 

gaan moet contact opnemen met b u s  Heine (B 0578 - 576628 en kan van haar de 
nodige details over verzamelplaats en -tijd te horen krijgen. 



Zondag PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum 
20 oktober De wandeling voert langs het Heerder gedeelte van ons Natuurpad. 

Donderdagavoild DIA LEZING AFRIKA (een nieuwe serie) EN IJSVOGELS 
24 oktober van Jan van Duinen 

Donderdag 
MIDDAG PADDESTOELENLEZING door Janus Crum 
21 november 

Donderdagavond ONZE LEDEN VOOR LEDENVERGADERING o.l.v. Dik Koopmans 
19 december 

Van de lezingen en excursies in oktober en november krijgt u in de volgende Natuurklanken de uit- 
gebreide beschrijving. 

P r g r a m ' s  van a2 werQroepen 
Vazouar 

donderdag Cursus vogelgeluiden. Training in het determineren van vogels op het geluid. 
18 april Eper Gemeentewoning, Brhikzaal, 20.00 uur. 
Week 20 Noord-Beveland met name omgeving Breskens. Voorjaarstrek. 
t/m 27 april Inlichtingen via Wirn van Waveren Hogervorst. 
woensdag IJsseluiterwaarden. Avondexcursie, o.a. Kwartelkoning, uilen. 
12 juni Vertrek 21 .O0 uur bij het Olsterveer. Fietsexcursie! 
juni 2002 Vleermuiskolonies tellen. Eén kolonie laatvliegers wordt al meerdere jaren geteld. 

Andere kolonies zijn vaak van plek veranderd en daardoor uit het oog verloren. 
Voor 2002 lijken er nieuwe mogelijkheden om een telreeks te starten. 
Inlichtingen Frans Bosch. 

Zomerhalfjaar Batdetedoronderzoek op De Bonenburg en andere gebieden. 
2002 Met de batdetector worden vleermuiswaamemhgen gedaan in het begin van de avond 

of aan het eind van de nacht. Wanneer het onderzoek plaats vindt hangt onder meer af 
van de weersomstandigheden. Inlichtingen Frans Bosch. 

donderdag Werkgroepavond "Plaatjes en praatjes", met resultaten van inventarisaties, vakan- 
19 september tie-impressies, de plannen voor 2003 enz. 

Eper Gemeentwoning, Brinkzaal, 20.00 uur. 
zaterdag Vogeltrek De Duintjes o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst. 
12 oktober Vertrek 7.30 uur VVV Epe. 
zaterdag 16 tot Klapekstertelling. 
en met zondag Ook in 2002 worden de heidevelden van de Noord-Veluwe op de aanwezigheid van 
24 november Klapeksters onderzocht. 

Inlichtingen en opgave bij Gert Prins. 
donderdag Het verzamelen van vogelgegevens op wetenschappelijke basis, onder meer in onze 
21 november directe woonomgeving, door Stef van fijn, bioloog bij het RIZA (onderzoeksinstituut 

fijkswaterstaat) . Eper Gemeentewoning, Brinkzaal, 20.00 uur. 
zondag Punttransecttelling en 
29 december Stamppottenbuffet. 

Plnnenwer@oep 
Voor het natuursignaal gaan we nogmaals het landje van Jonker inventariseren, om zo tot een 

vergelijking komen. 
Het gezamenlijk project van onze afdeling is landgoed Bonenburg in Heerde, eigendom van het Gel- 
dersch Landschap. 
Voor Staatsbosbeheer gaan we verder met de monitoring in de uitenvaarden van de IJssel. 
Uiteraard gaan ook al onze gegevens naar Floron. 

Verzamelplaats is, tenzij anders vermeld, in Epe bij de supermarkt aan de Klimtuin of bij de 
Rabobank, in Heerde, om 19.00 uur voor de avondexcursies,09.30 uur voor dagexcursies 



zaterdag 
13 april 
maandag 
29 april 
maangag 
6 mei 
maandag 
13 mei 

woensdag 
22 mei 
maandag 
27 mei 
maandag 
3 juni 
maandag 
10 juni 

maandag 
17 juni 

maandag 
24 juni 

maandag 
l juli 
maandag 
8 juli 
woensdag 
17 juli 
maandag 
12 augustus 
maandag 
19 augustus 
maandag 
26 augustus 
maandag 
2 september 
maandag 
30 september 
maandag 
28 oktober 
maandag 
25 november 

Excursie naar het arboretum Von Gimborn in Doorn. 
Verzamelen om 09.30 uur in Epe aan de Klimtuin, bij de supermarkt. 

Inventarisatie Bonenburg Heerde. 
Verzamelen 19.00 uur Rabobank, Heerde. 

Excursie naar het Zalkerbos. ii 

Verzamelen 19.00 uur, h b o  Heerde. i 

Inventarisatie Kortebroek, een terrein van het Geldersch Landschap in Vaassen. 
Om 19.00 uur verzamelen bij de supermarkt aan de Klimtuin in 

Excursie naar de Vreugderijkerwaard bij ~ e l s u m .  
Verzamelen -- om 09.30 uur bij de Rabobank in Heerde. 

-- - 
Inventarisatie Landje van Jonker, ~ isse lscqe  Veen. 

Verzamelen om 19.00 uur in Epe. 
Monitoring Welsummerwaarden. 

Verzamelen in Ileerde. 
Inventarisatie km. hok 27-24-52, hier liggen de sprengen van de Middelste 
Heerderbeek. 

Verzamelen Rabo Heerde. 
Inventarisatie km. hok 27-14-45, Leemculeweg Hattem. 

Verzamelen 19.00 uur Rabo Heerde. 
Via de Kamperweg rijden we naar de plaats van bestemming. 

Inventariseren aan de Bovenweg iii 't Harde. Km. hok 27-22-52. 
Verzamelen 19.00 uur Epe en om 19.1 5 uur aan de Bovenweg op het 

kmispunt naar "de Nolle". 
Inventariseren Landje van Jonker 

Verzamelen om 19.00 uur in Epe. 
Bonenburg Heerde. 

Verzamelen om 19.00 uur bij de Rabobank -- -- -_ _ 
Excursie naar Katerstede, een uiterwaard van de IJssel bij Welsum. 

Verzamelen om 9.30 uur bij de Rabo in Heerde. 
Inventariseren km hok 27-34-12 Elburgerweg Heerde. 

Om 19.00 uur verzamelen aan de Sprengenweg bij Mariet. 
Nogmaals naar de Bovenweg in 't Harde. 

Verzamelen zie 24 juni. 
Bonenburg Heerde. 

Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank. 
Reserve 

Determinatieavond in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 
Aanvang 20.00 uur. Flora en loep meenemen. Ook graag planten meenemen, 
Wie heeft een idee om deze avond te vullen? 

Een avondje theorie. We gaan ons bezighouden met botanische termen. 
Egbert en Mariet zullen de avond voorbereiden. 

Aikoof Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 
Voor nadere informatie bel Maijiet 0578-693024. 
In juni ben ik met vakantie; bel dan voor vragen naar Egbert 0578-572292. 

. - -  - - a - -  - 

Znsectenwergq 

Voorjaars- en zomerprogramma 2002: 
Dinsdag Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
23 april Verzamelen 10.00 u bij de kanaalbrug. Bertus l!-Ii%&&k. 
Zaterdag Excursie naar het Kievitsveld in Vaassen. 
I l mei - Verzamelen 10.30 u op parkeerplaats bij de slagboom. Bertus of Jan Polman. 
Dinsdag Inventarisatie landgoed Bonenburg Meerde. 
21 mei 



Zondag Om 11.00uur: Excursie naar het Engelse ,Werk Zwolle. 
9 juni Verzamelen in Epe om1 0.15 bij het VW-kantoor 

of in Heerde om 10.30 op parkeerplaats gemeentehuis. Gerard Plat. 
Dimderdag Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. ' 

. . 
i b j d i  ~er_2ann.e!ennI0.~OP_.u.b~.dek_aflaaIbru~~ Etienne van Dissel. 
Donderdag Excursie naar 't Harde. 
l l juli Verzamelen 10.30 op carpoolplaats bij het AC-restaurant. Jan Kuijper. 
Dinsdag Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
23 juli Verzamelen 10.00 u b$ de kanaalbrug. _________ Joke ____ en Wenk de Heer. 
Zaterdag Bezoek aan $e vlindertuin in Berg en Bos te Apeldoorn. 
10 augustus Verzamelen 10.00 uur bij EperVVV-kantoor of 

om ca. 10.20 u bij de ingang van Berg en Bos. Cintia Wedemeijer. 
I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zondag Inventarisatie landgwd Bonenburg Heerde. 
18 augustus Verzamelen 10.00 uur bij de kanaalbrug. Els Koopmans. 
Zaterdag Uitwijkdatum bezoek Berg en Bos, als 10 augustus niet doorgegaan is. 
24 auypstus (Zelfde tijd.) Cintia Wedemeijer. 
Dinsdag Excursie Wisselse Veen en Tongerense Heide. Joke en Henk de Heer 
27 augustus Verzamelen 10.30 uur parkeerplaats Boerweg. en Els Koopmans. _I 

Donderdag Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
5 september Verzamelen 10.00 uur bij de kanaalbq. _____ Bertus Hilberink. 
Zondag Excursie Renderklippen. 
15 september Verzamelen 10.30 uur bij de kiosk aan de Dellenwpg. Hilary Jellema: 

Wij hopen ook nog twee of drie libellen-excursies te kunnen inlassen. Meerdere informatie 
volgt zodra afspraken gemaakt zijn en de data dus bekend zijn. 

De namen achter de data verwijzen naar degenen die verantwoordelijk zijn voor deze excursie. 
Bij twijfel hen bellen, of een van de coördinatoren: 

i 

0578 612083 -+ ElsKoopmans, 
0578 5727 13 -+ Bertus Hilberink, 

038 4479616 -+Etienne van Dissel. 

Gaat iemand individueel edof met ken andere werkgr- op excursie naar het landgoed Bonenburg, 
dan gaarne de waargenomen insecten noteren en aan ons doorgeven. Bij voorbaat dank ! 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
gehouden op Dunderdag, 2 1 februari 2002 in de Eper Gemeentewoning. 

Er waren zesentwintig aanwezigen. Afwezig met kennisgeving: Eric Murris, Mariet van Gelder, 
Agnès Herweijer, Wim Bijlsma en Hany en Ineke van Diepen. 
i. Opening 

De voorzitter spreekt een welkomstwoord. Zij memoreert de grote betrokkenheid met de 
KNNV, ondanks zijn physieke belemmeringen, van de onlangs overleden honderdjarige heer 
Bouchette.We zullen hem missen. 

2. Notulen vorige Jaarvarvergadering. 
onder nr 4 punt 1: Traditioneel grondgebruik veranderen in Traditioneel Landgebruik. 
onder nr l l : Frahje vleemt~is veranderen in Franjestaartvleermuis 
De notulen worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

4. Mededelingen 
Mevrouw Oeti Slot en de heer Jan Sterenberg hebben zich aangemeld als nieuwe bliothecaris 
in een duobaan! Zij zijn alvast enthousiast aan het werk getogen en hebben voor iedere 
werkgroep een boekenlijst gemaakt op soort. 
Het bestuur puzzelt over een eigen web-site voor de afdeling. Wie wil de site actueel houden 
en zijn er wel genoeg surfers die al dat werk rechtvaardigen? 
Basis Logboek. De data-base gaat uit van een gebied of terrein, een berm, een ven, een 
monitoringroute, enz. i.p.v. inventarisaties in kilometerhokken. Je kunt excursiegegevens 



- invoeren met de bijbehortmde waarnemingen voor een bepaalde periode bijv. voor h& jaar 
2002 tot 2005. Gegevens kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden, zodat een goed 
overzicht ontstaat van de inventarisaties van de hele afdeling in een bepaalde periode, De 
werkgroepen verkeren m g  in de verkennende fase wat betreft de mogelijkheden van Basis 

. Logboek, i 

0 De Bijenverenighg heeft, de KNNV om een kraan~pje gevraagd op de zomerse bijenmarkt in 
Epe. 

e DLG( Dienst Landelijk Gebied ) heeft wat b&r& de kavelmiIcommissies de eis gesteld dat er 
vertegenwoordigers uit de sector natuur en mimilieu in de commissie zitting ilemen. Voor het 
westelijk gebied in Epe zal Marianne Faber dat zijn en voor h& oostelijk gebied Guido V 

Nijland. Voor de kavelmilcommissie HeerdeAVapenveld wordt nog iemand uit de goene 
sector gezocht. Men heeft prachtige kaarten tot zijn beschikking, maar enige gebiedskennis is 
gewenst. Lijkt het u interessant om eens over de heg bij de agraritjrs te kijken, dan kunt u zich 
aanmelden bij het secretariaat. 
Richtlijnen voor de aangekondigde fotowedstrijd zult u in NatuurMariken kunnen vinden. Dik 
Koopmans is bereid gevonden de wedstrijd te organiseren. 
Het Recreatieschap heeít onze afdeling gewaagd om inventarisatiegegevens van het 
Kievitsveld. We komen daar regelmatig en dus waren het er heel wat, We hebben er 450,- 
mee verdiend. 
Correspondentie van de werkgroepen en individuele leden naar instanties buiten onze afdeling 
moet op officiëel papier met ons logo en mede ondertekend word011 door het bestuur. 
De secretaris verstout zich door op te merken dat ze niet alles van de werkgroepen hoeft te 
weten. Ze ziet in haar achterhoofd het secretariaat al uitgebreid met dat van de werkgroepen. 
De werkgroepen reageren niet dus de regel blijft onverkort gehmdhaafd. 

* Op de waag KNNV: servet of tafellakm (Stuurpraat Natuurklnnken nr l) zijn twee 
schrillelijke reacties binnengekomen. De Beleidsraad heeft dit onderwerp via' een vragenlijst 
(die op de tafels ligt) nogmaals aan de orde gesteld. Het is ook een leidraad voor de dicussie. 
Maar als we de discussie nu gaan voeren zitten we hier om middernacht nog, want je kunt er 
uren over bomen, Dus geeft de voorzitter de aanwezigen een kwartier en zij is streng. Zij 
begint met te vertellen dat het bestuur opteert voor een kwaliteitsservet. 

Jan Bolman vraagt of bij "servet of tafellaken" liet alleen gaat over ledenaantallen en of ook het 
imago van de KNNV wordt bedoeld. 

Els Koopmans vraagt zich af, waarom er bij de excursies van het 16rN wel volk komt opdagen en 
bij ons niet 

Janus Crum: Hoe bereik je jonge1 mensen ? Via biologie-onderwijs of studie? 
Gerrit Jan van Dijk: Wat doen andere afdelirigen aan het teruglopend ledenamtal? 

Op deze vraag antwoordt de voorzitter dat één afdeling heei3 gemerkt dat veel cursussen geven 
nieuwe leden aantrekt. 

'Henk Menke: We doen veel dingen hetzelfde als het N N .  Samenwerking zou zinvol zijn. Maar 
hoe houd je je identiteit binnen dat instituut dat aanmerkelijk groter is dan de KNNV? 
Natuurstudie is ons eerste doel. Het kennisniveau in de werkgroepen is over het algemeen 
grder dan dat van de algemene leden. BWien de werkgroepen steek je het meeste op. 
Natuurstudie hangt samen met Natuurbescherming, waar gegevens worden verstrekt aan de 
grote belanghebbende natuurbeschermingsorganisatios, 
Veel van de aanwezigen vinden natuurbescherming op lokaal niveau zeer belangrijk, Dat moet 
zeker ook een doel zijn. Erbij zijn waar de beslissingen worden genomen, Je stern laten horen 
in het belang van de bedreigde natuur en met degelijke argumëntm komen. 
Honk M e d e  geeft als voorbeeld het rapport Vossenbroek, dat een perfacte onderbouwing gaf 
van h& felle verzet van onze afdeling tegen de aanleg van de A50 door het Vossenbroek, 

Jan Polman onderschrijft dat het goed is om in alle lokale commissies te zitten ( zie onder het 
punt Vertegenwoordigingen), maar je moet er niet alleen in zitteui, je moet optreden, , 

Hilary Jellema pleit ervoor om onze nieuwe leden actiever te introduceren M onze vereniging. 
Alleen een welkomstpakket en een praatje lijkt niet  voldoende,^ Er zijn meer mogelijkheden, 
bijvoorbeeld elk jaar eens een Nieuwe-leden-avond te houden om kentiis te maken en te 
luisteren of de verwachtingen die de nieuwe leden van de vereniging hadden wel zijn 
uitgekomen en wat daar aan te verbeteren valt, 

Na deze gedachtewisseling vraagt de voorzitter de aanwezigen de wagenlijst thuis in te vullen te 
zenden naar het sacretariixat, 



Jaarverslag secretaris 
Blz. 10 onder Leden: er zijn zesendertig huisgei~oot~edei~ in plaats van zeven. Het aantal leden is 
dus honderdachtentachtig. 
Onder Vertegenwoordigingen : Vereniging Milieuzorg Epe: Jan Polman schrappen. Hij is voorzit- 
ter van de Vereniging Milieuzorg Epe. 
De secretaris verbetert de fouten en het Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting. De situatie ziet er goed uit, omdat er extra gelden zijn 
binnengekomen door contributieverhoging en het innen van achterstallige contributie. Er zijn boe- 
ken verkocht en een groot aantal "Plant en Dier op uw pad" als relatiegeschenk. De NBC draait 
met winst! Natuurklanken is minder duur geworden door de advertenties en door de uitgifte van 
(maar) vier nummers. Bovendien is het bestuur heel zuinig geweest. 
De kascommissie uit zijn bewondering voor de perfecte boekhouding en de vergadering beloont de 
penningmeester met Applaus. 
Benoeming nieuwe kascommissie. 
De voorzitter bedankt de lascommissie voor l m  prima werk en déchargeert Wout Boomsluiter. 
Henk Menke wordt benoemd als zijn opvolger en Dik Koopmans als tweedejaars commissie-lid. 

stuurvacatures 
We nemen afscheid van Marianne Faber als voorzitter. Lous Heine bedankt haar hartelijk voor 
haar grote betrokkenheid en voor haar enorme inzet en daadkracht. Tijdens haar elfjarig voorzitter- 
schap zijn er steeds meer taken bijgekomen, terwijl het aantal bestuursleden verminderde. Ze was 
vaak de onmisbare schakel. Als we de bestuursactiviteiten van de afgelopen jaren nog eens de re- 
vue laten passeren, zien we hoe groot het aandeel van Marianne daar in was. 
Margriet Maan biedt Marianne een feestelijke bloementaart aan om onze dank luister bij te zetten. 
Het bestuur overlegt met haar over een mooi afscheidscadeau. 
Daarna richt Lidy Kramer, secretaris van het Gewest IJsselstreek het woord tot de scheidende 
voorzitter. Zij herinnert aan de tijd dat Marianne en zij de enige vrouwen in de vergaderingen van 
het Gewest waren. Lidy karakteriseert Marianne als een zeer positief ingestelde wouw: ze probeert 
altijd de goede kanten van een voorstel naar boven te halen. Maar zij vindt ook dat nieuwe ideeën 
moeten gedragen worden door de afdeling. Lidy bedankt Marianne hartelijk voor haar inbreng in 
het Gewest IJsselstreek en denkt daarbij nog even terug aan de Natuurmanifestatie op Flevoland 
het afgelopen jaar, waar onze afdeling zorgde voor een behoorlijk aantal activiteiten. Namens het 
Gewestelijk bestuur krijgt Marianne een prachtige ruiker met daarin bijzondere rozen verwerkt. 
Marianne blijft als gewoon lid voorlopig in het bestuur om lopende zaken af te ronden. 
Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Hilary Jelleina heeft zich bereid verklaard om bestuurslid te worden en de voorzitter wil haar 
graag benoemen. Wegens andere werkzaamheden zal Hilary in augustus daadwerkelijk kunnen 
toetreden. Zij zou in principe het gedigitaliseerde natuur-historisch secretariaat op zich willen ne- 
men. 
Helaas heeft zich geen nieuwe voorzitter gemeld. Het bestuur zal alle leden persoonlijk aanschrij- 
ven en een beroep op heil doen het roer eens een tijdje over te nemen. 
Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering. 
Lous Heine en Wirn Bijlsma zullen onze afdeling vertegenwoordigen. Cintia Wedemeijer is reser- 
ve. 
Werkgroepen , bibliotheek en natuurpad. 
» Etieiine van Dissel heeft een kleine aanvulling op het jaarverslag van de insectenwerkgroep: de 

monitoringroute voor libellen in het Kloosterbos betreft inet name de korenbout. Verder is er 
een route langs het Apeldoorns kanaal en niet alleen langs het gedeelte in Heerde. 

>> Janus Crum meldt dat zijn computer door virussen gekweld is geweest. Het jaarverslag van de 
paddestoelenwerkgroep verschijnt in Natuurklanken nr 2. 
Oeti Slot deelt ons als kersverse bibliothecaris mee, dat er een nieuwe boekenlijst is gemaakt, 
met andere rubrieken. Ook is er een lijst van boeken die nu te koop zijn. 
Er zal een artikeltje in Natuurklanken verschijnen over de bibliotheek. Els Kooprnans wil 
graag al het werk voor de bieb neerleggen. 

Redactie NatuurManken 
De redactie heeft geen mededelingen. Bertus Hilberink brengt hulde aan Micky voor de lay-out! 
Een geweldige prestatie om Natuurklanken steeds op tijd klaar te krijgen. 
Wederom een hartelij k applaus. 



13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
Henk Menke is dankbaar voor het ere-lidmaatschap van de afdeling en voor het feest dat we 
hebben gevierd omdat hij 50 jaar ! lid is. 

14. Suggesties voor het komende seizoen. 
3 We moeten eens excursies voor de camping-bewoners organiseren . 
> En in de herfstvakantie. 
> Landgoedexcursies zijn ook aan te bevelen omdat er zoveel te vertellen valt. 
> Cursussen, zoals de NBC ze geeft, zorgen voor publiciteit. Je moet de ons 

welgezinde media er veel meer bijhalen. 
> De introductie van nieuwe leden dient een ruimere plaats te krijgen. 

15. Rondvraag 
Janus Crum heeft het gemeentebestuur een brief geschreven over de kaalslag in het gemeente- 
lijk groen. Onze afdeling heeft daarvan een afschrift gekregen. 
Niet alleen Janus, het blijkt dat ook andere leden worden aangesproken. Met name de Hoge 
Weerd is een ramp. Ook voor de plantsoenverzorgers, die hun werk zagen verpest en zelf te- 
gen de voorgenomen "bezuinigingen" waren. Mensen genieten enorm van het groen dichtbij 
huis. De gemeente heeft in deze kwestie een behoorlijk scheve schaats gereden. Er was een 
open opstelling naar de bewoners beloofd en er zou op de reacties worden ingegaan. Els 
Koopmans, Henk Menke en Jan Polman leggen uit dat onze afdeling heeft ingesproken op alle 
hoorzittingen. Er zijn brieven naar de fracties gestuurd, artikelen zijn in de pers verschenen. 
Margriet Maan vraagt de leden die het interesseert, te willen nadenken over de consequenties 
van de maatschappelijke veranderingen voor de KNNV (vergrijzing, druk bestaan van zowel 
jongeren als ouderen met minder tijd voor vrijwilligerswerk .) 
Je kunt de maatschappij niet veranderen. Is het mogelijk de KNNV te veranderen? De afde- 
ling? Vooral in organisatorisch opzicht. Reacties graag op de vragenlijst van "servet of tafella- 
ken" of gewoon via de telefoon. 

16. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de prettige vergadering en bedankt met name Lidy Kra- 
mer van het Gewest voor de belangstelling voor het afsluiten van jarenlang voorzitterschap. 
Marianne heeft ten afscheid haar prachtige stenenverzameling tentoongesteld en daarvoor menige 
loodzware doos naar de Eper Gemeentewoning gezeuld. Zij zal ons na de vergadering demonstre- 
ren hoe ze stenen slijpt in een slijptrommel, een proces dat zes weken duurt voor een mooi resul- 
taat. 

Margriet Maan. 

Wat ik k a n  z e g g e n  v a n  d e  z o n  

is a l l e m a a l  z0 na le f  

al vind ik wel es e e n  z inne t j e  dat  zonn ig  is e n  l i e f  

Wat za1 ik z e g g e n  v a n  d e  z o n  

zo g r o o t s  z o  C J O M ~  zo rijk 
ik weet al niet m e e r  w a t  ik zie als ik h a a r  k a n t  op  kijk 

hoe zeg ik het  h o e  noem ik h a a r  

e e n  VRLAP e e n  h e m e l b ~ o n  

ik weet  nog  altijd niet wat  ik moet  z e g g e n  v a n  d e  z o n  

T o o n  H e r m a n s  



Krant (THER) 5.880,20 5.850 5.783,OO 3.120 
Natuurgidspad 74,40 50 11,50 

K.N .N .V afdeling EpeIHeerde 
Verslag van de penningmeester 2000 en begroting 2001 
Omschrijving rek.1999 begr.2000 , rek.2001 begr.2001 

ONTVANGSTEN 
Rente 
Contributie 

Boekjes 
Natuurklanken 

431,38 
6.570.00 

Subsidies 
Cursus./Lezingen 
NBC 

UITGAVEN 

441,90 
160.00 

Projecten 
Klooster.Hulsb. 
Elbe 
Bonenburg 
Diversen 
Kapitaalafname 

Ruim f 4500,- over lijkt prima, maar geeft helaas geen garantie voor de toekomst. 
Belangrijke wijzigingen aan de inkomstenkant zijn de posten NBC en de krant (TEER). 
De NBC heeft ruim f 2000,- positief in de balans. Dit zal echter niet als zodanig beschouwd kunnen 
worden. De vervangingswaarde van hun gereedschap staat op f 10.925,- . 
Voor vervanging zal dus een behoorlijk bedrag gereserveerd moeten worden en dus als kapitaals- 
verhoging geboekt moeten worden. 
Het minder plaatsen van THER levert vanaf 2001 een behoorlijke iiIkomsteiiderving op. 
Er zijn 153 leden en 35 huisgenootleden. De verhoogde afdracht in 2001 aan de KNNV zal worden 
gecompenseerd door de verhoogde contributie. 
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Overige maatregelen om onze kosten te drukken zijn het gaan van vijf naar vier Natuwklanken per 
jaar en het vragen van een bijdrage van 5,- gulden voor niet-leden bij lezingen. 
Voor het Bonenburg-project is ons door de eigenaren totaal f 3500,- toegezegd. 
Voor de komende twee jaar zullen deze extra inkomsten de balans weer enigszins in evenwicht bren- 
gen., Voor daarna zijn alle suggesties welkom. r '  

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Vereniging voor veldbiologie 

Gewest IJsselstreek 

Zondag 29 september 2002: 
GEWESTELIJKE VOGELEXCURSIE LAUWERSMEER. 
Opgave door de afdelingsbesturen vóór 22 september bij Tjalling van der Meer, 

telefoon 420199. 

Deze excursie wordt georganiseerd door het gewestelijk bestuur en staat onder leiding van 
Hans Grotenhuis en Tjalling van der Meer. Omdat we op de zaterdag vaak allerlei andere dingen te 
doen hebben, is in de onlangs gehouden gewestelijke vergadering afgesproken een proef te nemen met 
een dagexcursie op zondag. 
De excursie vertrekt om 10.00 uur vanaf de verzamelplaats bij het begin van de weg die door het 
Lauwersmeergebied loopt. Dit is de eerste weg links komende vanuit Zoutkamp de dijk op. Bij de 
afslag staat een handwijzertje. 

Het Lauwersmeergebied is bij ons voornamelijk in de winter ín trek door de aanwezigheid van 
veel ganzen, maar ook in deze tijd van het jaar is het gebied voor een bezoek beslist de moeite waard. 
Het Lauwersmeergebied is immers in alle seizoenen een bijzonder vogelgebied. 
In de nazomer vindt onder andere de steltlopertrek plaats. Voor onder andere de waarneming van stelt- 
lopers zullen we een aantal vogelhutten bezoeken. 
Een absolute must is hierbij de vogelkijkhut Jaap Deensgat, een absolute toplocatie in Nederland. Het 
begin van de kade die naar de vogelkijkhut leidt geeft een goed uitzicht over de Kazernewei, een be- 
roemde plek voor zeldzame steltlopers. Hier is een goede kans op waarneming van onder andere Stelt- 
kluut en Grote Zilverreiger. 

Mochten we nog voldoende tijd over hebben dan kunnen we nog steltlopers bekijken aan de 
wadkant van de Bandpolder, die ten noorden van Anjum ligt. De Bandpolder is een fraaie oude polder. 
Deze polder is één van de rijkste weidevogelgebieden van ons land is. Vanaf de hoge zeedijk, waar we 
dan een wandeling zullen maken, is zowel het wad als de polder goed te overzien. 

De excursie begint om 10.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Neem koffie en lunchpak- 
ket mee. Vergeet ook vooral niet laarzen mee te nemen. 
Bij slechte weersomstandigheden gaat de excursie niet door. Mocht dit het geval zijn dan besluiten we 

b 

dat enkele dagen van te voren aan de hand van de weersvooruitzichten. 
Opgave door Ieden van onze afdeling, die aan deze excursie willen deelnemen, moet gaan via 
Lous Heine, B (0578) 576628, en wel vóór 20 september 2002. 

Nog wat waarnemingen: 
Bosstrook Burgerenk, Epe: Op 3 maart zag Lenny Menke daar vier Goudvinken, 
3 d e n  1 Q. 
Pelzerpark, Epe: Op 23 maart had Agnès Hemeijer een koppeltje Appelvinken 
in haar tuin, en die kwamen gewoon op haar voerplank foerageren. 
Belvédereweg, Epe: Op 3 april zat Micky Marsman met gemengde gevoelens toe 
te kijken hoe drie echtparen Goudvink de knoppen uit haar appelboompje pikten. 
En toen ontdekte ze ook nog een spannetje Zwartkoppen dat nestmateriaal aan het 
verzamelen was. 



FOTOWEDSTRIJD VAN DE (NNV AFDE6IAíG EPE/#EgRPr 
Het bestuur van de KNNV afdeling EpeIHeerde schrijft een fotowedstrijd uit, waaraan 
de leden van de afdeling deel kunnen nemen. Het onderwerp moet zijn een FOTO UIT 
DE NATUUR dat kan zijn een onderwerp uit onze natuurstudie, uit onze natuurbele- 
ving of een wat algemener onderwerp als bijvoorbeeld een landschap. Voor de wed- 
strijd is het volgende reglement samengesteld: 

ken van negatieffilm als van dia's kunnen worden ingeleverd. 
De aheting van deze foto's is minimaal 13 x 18 cm en maximaal 18 x 24 cm. 

De foto's moeten zijn kleurenfoto's, gemaakt op ouderwetse manier of digitaal. Zowel afdruk- 

= Per deelnemer mogen er niet meer dan drie foto's ingeleverd worden. 
De foto's moeten worden ingeleverd in gesloten enveloppe, waarop een code- of schuilnaam 
staat aangegeven. In een andere gesloten enveloppe sluit de deelnemer de code- of schuilnaam 
en zijn werkelijke naam in. 
De uiterste datum van inlevering is gesteld op 1 november 2002. 

= De inleveradressen zijn: in Vaassen bij Lous Heine, Berkenoord 68 en in Epe bij Marianne 
Faber, Officiersweg 127. 
De foto's kunnen alleen door de afdeling gebndct worden in publicaties. 
Alle foto's worden aan de deelnemers teruggezonden. 
Van de ingezonden foto's kan de afdeling een tentoonstelling samenstellen. Op de ledenvoor- 
ledenavond in december kunnen de leden van de afdeling kennis nemen van het ingeleverde 
werk. Er zal dan worden gestreefd naar het uitreiken van een publieksprijs. 
Het bestuur wijst een jury aan. De prijzen uit te r e i k  door de jury zullen bestaan uit een eer- 
ste en tweede prijs. 
Het bestuur zal streven naar publicatie van de uitslag van de wedstrijd in de plaatselijke pers. 

Aan de deelname van deze fotowedstrijd zijn geen kosten verbonden. 

VLIIVPERS OM DIT JAAR SPECIAAL OP TE L ETTEN 
Geelsprietdikkopje (grasgebieden) 
Kommavlinder (heideranden) 
Aardbeivlinder (bij Tormentilbermen, etc.) 
Luzernevlinders (Gele- en Oranje -, trekvlinders) 
Sleedoornpage (ook eitjes aan Sleedoorn en kers) 
Eikenpage 
Bruine vuurvlinder 
Heidegentiaanblauwtje (eitjes op Klokjesgentiaanbloemen) 
Kleine parelmoervlinder (zwerver) 
Distelvlinder (trekvlinder) 
Hooibeestje 
Heivlinder 

Verder twee nachtvlinders: 
Kolibrievlinder 
Doodshoofdvlinder -r rups 
(deze rups is meeste1 geel met 
lilalpaarse of blauwe tekening) ~ o o d s  hoddvlind 

Wilt u bij aantreffen van één van deze soorten s.v.p. onmiddellijk 
contact opnemen met de hsedenwerkgroep? 

(B 0578 - 612083 of 0578 - 613703) 



DAGVL IìVDERS IN 2861 IN ONZE REGIO 
NAAR WAARNEMINGEN VAN LEDEN VAN DE ~ N S E C T E N  WEKGREP EN ANDEREN 

In totaal ontving ik meldingen van dertig soorten. Ze volgen hieronder met enkele bijzonderheden. 
1. " Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris - Een moeilijk te determineren soort. Eén waar- 

neming (Anca Ebens) en de familie De Heer, Tongerense hei. 
2. Zwartspriet dikkopje Thymelicus lineola ,- Matige aantallen, voornamelijk in buiten- 

gebieden. 
3. Groot dikkopje Ochlodes venata - Wisselsche veen, o.a. van Mia Leurs. Hooilandvlindertje. 

Rups leeft op grassen. 
4. Citroenvlinder Gonepterp rhamni - Als vlinder overwinterende soort. Daardoor vroege 

waarneniiiigen. Als eersten worden altijd de gele mannetjes waargenomen. Rups op Vuil- 
boom. Mobiele soort. 

5. Groot koolwitje Pieris brassica - Veel minder gezien dan Klein koolwitje Klein geaderd 
witje (bestrijding door tuinders?) Rups behalve op kool ook op O .I. Kers. 

6. Klein koolwitje Pieris rapae - Algemeen overal. Rups op koolsoorten en op O.I. kers in tui- 
nen. 

7. Klein geaderd witje Pieris napi - Zeer algemeen. In niet-agrarische gebieden het meest al- 
gemene witje. Rups leeft op allerlei kruisbloemigen. 

8. Oranjetipje Anthocharis cardamines - Beperkt tot de typische Pinksterbloenienweiden en 
bosranden met Look-zonder-look. Ook in tuinen (rups op Judaspenning, en wel op de jonge 
vruchtbeginsels van deze planten.) 

9. Groentje Callophgm rubi - Vooral bij luwe plekken met Blauwe bosbes, bosranden, enz. 
Rups o.a. op bosbes, Dopheide, brem. 

10. Sleedoornpage Thecla betulae - Enkele waarneiningen in Apeldoorn (Cintia Wedemeijer) en 
één in 't Harde. Rups leeft op Sleedoorn en andere prunussoorten. 

11. Eikenpage Neozephyrus quercus - Eenmalige waarneming. Rups leeft op Eik. 
12. Bruine eikenpage Satyrium ilicis - Eén waarneming van dit moeilijk te observeren vlindertje 

(Els Koopmans.) Veel in Eiken rond de toppen vliegend. Rups op Eik. 
13. Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas - Algemene soort, ook wel in tuinen maar vooral in 

heidegebieden. De rups leeft vooral van schapezuring. 
14. Bruine vuurvlinder Heodes tityrus - Deze moeilijk te herkennen soort is tot nu toe alleen in 

het Wisselsche veen waargenomen. Hij hoort tot de kwetsbare soorten en verdient algemene 
aandacht. Rups leeft op zuring. 

15. Weideblauwtje Plebejus argus - Vooral veel op heide bij Renderklippen; ook enkele exem- 
plaren op de Tongerensche heide. Nieuwe locatie gevonden in 't Harde bij snelweg. Ook in 
Kroondomein gezien. Rups leeft op Struikheide, Dopheide en klaver. 

16. Icarusblauwtje Polyommatus icarus - Ik heb de indruk dat dit vroeger zo algemene blauwtje 
achteruitgaat. Aardige populatie in het Wisselsche veen (Els Koopmans.) Rups leeft op o.a. 
Rolklaver. 

17. Boomblauwtje Celastrina argiolus - Het blauwtje van bosranden en tuinen (eitjes op Hulst 
en Klimop en Vuilboom.) Algemeen. 

18. Atalanta Vanessa atalanta - Pas in tweede helft. van augustus wat liieer waarnemingen van 
deze trekvlinder. Hoogtepunt in September. Een waarneming van Anca Ebens op 17 februari 
lijkt op een geval van overwinteren. Opmerkelijk was de trek naar 'riet zuidwesten, waargeno- 
men op 29 septebmer (91 exx.) in Stokkun en op 13 oktober (29 em.) bij Gortel, door de Vo- 
gelwerkgroep bij vogeltrektellingen. 

19. Distelvlinder Vanessa cardui - Slecht jaar voor deze trekvlinder uit Noord-Afrika en Zuid- 
Europa. Weinig waamemingen. Rups leeft op o.a. distel. Een waarneming van 25 mei (Anca 
Ebens) is voor de Distelvlinder heel vroeg. 

20. Kleine vos Aglais urticae - Zeer slecht jaar voor deze normaal talrijke soort. Eind van het 
seizoen wat beter. Rups op brandnetel. 

21. Dagpauwoog Inachis io -Zeer slecht jaar voor deze normaal talrijke soort. Zelfs eind van het 
seizoen slechts sporadisch gezien. Rups op brandnetel. 

22. Gehakkelde aurelia Polygonia C-album - Normaal waarnemhgspatroon in twee generaties. 
Ook in tuinen. Rups vooral op Hop. 

23. Landkaartje Araschnia bvana Vrij algemeen, vooral tweede generatie. Rups leeft op brand- 
netel. 



1. Bosparelmoervlinder Melitaea athaliu\ - Waarnemingen alleen vaai Bertus Hilberink, uit 
Kroondomein bij Gortel. Weinig exemplaren. Rups leeft op Hengel en weegbree. 

2. Bont zandoogje Pararge aegeria - Overal heel algemeen, zowel in tuinen als buitengebied. 
Rups leeft op grassen. 

3. Argusvlinder Lasiommata megera - Weinig exemplaren maar lijkt niet algemeen in onze re- 
gio. Slecht herkend? Rups leeft op grassen. 

4. Koevinkje Aphanfopus hyperantus - MUider algemeen in de geschikte biotopen (wat voch- 
tig) dan andere jaren. Rups leeft op grassen. 

5. Hooibeestje Coenonympha pamphilu - Terug van weggeweest. Verscheidene locaties, o.a. 
bij de dijk bij het Kloosterbos (Etienne van Dissel) en ook in 't Harde (Jan Kuijper) en in 
Heerde (Hdary Jellema en Mevrouw De Ridder.) 

6. Bruin zandoogje Maniola jurtina - Zeer talrijk, voornameiijk in bermen en andere grazige 
gebieden buiten de dorpen, vaak in grote aantallen bijeen. Rups leeft op grassen. 

7. Heivlinder Hipparchia semele - Schaars. Enkele waarnemingen in de heidegebieden. Gaat 
de soort achteruit of is er niet op gelet? Jan Kuijper zag er één bij Elburg; Hilary bij Heerde. 
Rups leeft o.a. op Schapegras. 

8. Juliavlinder - Een exoot die ergens ontsnapt moet zijn. Heerde, in tuin. Gemeld door Harry 
van Diepen. 

Over het algemeen was het jaar arm aan dagvlinders. Het weer - koud en nat in de voorzomer - kan de 
oorzaak zijn geweest. We hopen dat de vlinderstand zich dit jaar weer zal herstellen en dat we weer als 
vanouds kunnen genieten van de kleurige soorten die normaal gesproken in de tweede helft van augus- 
tus op de Buddleja's pronken. Maar ook de interessante soorten dagvlinders van de buitengebieden 
zijn onze aandacht waard. 

NOTEER DE SOORTEN, DATA EN VLIEGPLAATSEN. 

Insectenwerkgroep KNNV EpeMeerde, 
pla Els Koopmans-Gromrné, 

Bongerdplein 1, 8 162 AW, Epe. 
0578 - 612083. 

Jan Sterenberg en Beti Slot hebben zich aangemeld om de KNNV bibliotheek weer een beetje 
op orde te brengen. De werkgroepen hebben inmiddels een lijst ontvangen met de voor hen beschikba- 
re boeken. Wist u dat wij ruim 500 boeken, rapporbn en inventarisaties in onze bibliotheek hebben? 
Ondergebracht in de rubrieken: Algemene onderwerpen=A, Amfibieën en reptielen=A.R., Geolo- 
gideo, Historie=Hist. Inseden=I , Landschappen en Terreinen=L.T., Landslakken=L.S., Mili- 
eu=Mi, Paddestoelen=Pa, Planten=P, Tuinen=T, Sterrenkunde=St, Vogels=V, Zee+Strand=Z.S., 
Zoetwater=W, Zoogdier&. 
Al deze rubrieken zijn nu op een lijst gezet, die voortaan tijdens de lezingen in te zien is. 

Alle leden van de K M W  hebben de beschikking over deze boeken. Bent u van plan om met 
vakantie naar het buitenland te gaan en een boekje over planten in dat bepaalde gebied aan te schaffen, 
kijk dan eerst eens in onze bibliotheek. Wij noemen: Alpenflora v.h.Europese Bergland, Wilde planten 
van Midden- en West Europa, Orchideeëngids, Flowers of the Meditereanean enz. 

Ook staan er boeken met verrassende titels in onze bibliotheek. b.v.: "Het woordenboek in 
Eper dialect", code A 40, of "Het liefdesleven van Enge beestjes", 
code I 59, of voor de Friezen onder u, "Friesland it beste lân fan d7ierde".code L.T.66. 

Rapporten en inventarisaties vallen onder de rubriek Landschappen en Terreinen, afgekort 
L.T. Vanwege de onstabiliteit (slappe kaft) van sommige rapporten zijn deze opgeborgen in een doos 
die in de rechter bibliotheekkast staat. In die doos ligt een lijst van de aanwezige inventarisaties, op 
volgorde, zodat het vinden van een bepaald werkstuk heel simpel is. De anderen staan op de planken 
onder L.T. 



Om ruimte te winnen op de boekenplanken, zijn minder gangbare boeken onder de noemer, 
met rode stip, ondergebracht in dozen. Ook van deze boeken is een lijst beschikbaar, te vinden in één 
van de rode stip dozen, rechterkast. . . 

. Helaai hebben wij moeten constateren dat er nogal wat boeken ontbreken. De volgende b&- 
kenmissen wij nog: 
Algemeen I Mens ] Sterrenkunde 
. Grasduinen en Vossen A1 8 I Biologie v.d.mens M 1 x l Weike ster is dat St l x 

1 Ik wrak met viervoeters A20 I Milieu I Vogels 1 

I Tiere und Wasser 
- 

A36 x 1 ~ g z e  der Schweiz dl.1 Pa 22 I Zondagsvogel V3 

Vergiftigingen planten A37 
Wat vind ik daar p.stoel . A30 x 

18 rapporten en tijdschriften ( Birds of the Neth. Antilles V14 
Paddestoelen I Atlas Ned.broedvogels V1 11 

De wereld der dieren A87 x 
Amfibieën en Rept. 

Edelstenen Ge07 I Flora in Meur P26 O I Zee en strand 
Grondboor en Hamer Ge015 alg I Nwe bossen in Nederl. P32 O I Onbekende wereld v.d.zee Z.S.lx 

~ k e n s w .  over R.en A. AR4 
A. en R. in Nederland AR13 
Onderz.Hemetofauna AR1 8 

Planten 
Verborg.Paradijzen P8 1 x 

" - 
Reeent geleende boeken zijn niet vermeld. 

Vogels kijken + cassette V5 
Braakbalinhouden V 25 of Z1 1 

Het nwe bloemenboek P82 x 
Spectr.Wilde bloemen P85 x 
Korstmossentabel P5 O 

Tabel Nedmineralen Ge01 8 
Historie 
Oude werkt.boomkwe. Hist 2 
Veluwse Papiermolen Est 1 x 

Kijk eens of er gemerkte boeken in jullie bezit zijn. Mogeti wij erop rekenen dat de boeken da.n snel 
weer op de plek komen te staan waar ze thuis horen? Zo kunnen anderen er ook weer van profiteren. 
Let er goed op dat de boeken in de juiste rubriek geplaatst worden. (zie boven). 

Wordt er een boek geleend? Dan even inschrijven in het uitleenboek. 

Vogels van.. . 10 dln. V 48/66 x 
Vogels die men kennen V27 x 
Voaeltiidschr. V 1051617 x 

Te bevragen bij Els Koopmans, tel 6 12083. 

x Boeken met rode stip O wel in kaartsysteem, niet in uitleenboek, verblijfplaats onbekend. 

Redwoods P34 O 
Trees, shrubs P35 O 
Wilde planten 3 P3713 
Planten en hun naam P 10 1 

Onderstaand afgeschreven boeken, die voor een Mein prijsje te koop zijn. 
TE KOOP: AFGESCHREVEN BOEKEN UIT DE KNNV BIBLIOTHEEK. 

Alperneen 

Zoogdieren 
Zoogd.tijdschrift 6 nrs. Z2 alf 
Determ.schedelrest in braakb. Z3 
De das in Epe/Heerde Z6 

Het leven v.d. mens di I 
De wonderen v.h. dierenrij k 
Wonderen der Wereld 1966 
Op het spoor v.d. Aapmens 1960 pocket 
Economie en milieu 1975 pocket 
Evolutie pocket 
De biologie in nieuwe banen pocket 
Geen plaats voor wilde dieren 80 foto's 
Straling, Mag 't ietsje meer zijn? 
De woestijn leefk 
World of Nature vogels/zoogd.lvlind./nat. 
Tropisch zeewateraquarium 
Wild Life illustrated 
ARTIS dieren-encyclopedie zoogdieren 

Dr.Fritz Kahn 
Prof.Dr.J.E.WIhle 
Wak Disney7s 
A.A.Manten 
RamsayIAnderson 
Prof. J.C.Dorst e.a. 
Prof.Dr.A.Portmann 
Dr.Bernh. Grzimek 
Els de Groen 
Walt Disney 
V.J. Stanëk 
Fr. de Graaf 

H.v.d. Werken 

Contact 
Elsevier1950 
Geïllustr. Pers 
Elsevier 
Spectrum 
Aula boeken 
Agon Elsevier 1965 
Boekenkring 
Aktie Strohalin 
Geillustr.Pers 
Spring Books Lond. 
Strengholt's 
Odhams Press Ltd 
Ploegsma 1959 

£ 0.45 
€ 0.45 
€ 0.45 
£ 0.25 
f: 0.25 
£ 0.25 
-€ 0.25 

-- -- 

(3: 0.45 
€ 0.25 
£ 0.25 
€ 1.10 
€ 1.10 verk. 
£ 0.25 
£ 1.10 



Natuur. 

Rock Gardens through the year z.g.a.n. 
Het wonder der Natuur dl.1. hemellaarde 

Heemparkwandelingen 
Het nieuwe kamerplantenboek 
Handb .Natuurmonumenten 199 1 
Het wonderland der natuur 1948 

Vogels. 

Heeft u belangstelling voor één van deze boeken, of wilt u weten of een door u gezocht boek in onze 
bibliotheek staat, belt u dan met 

Jan Sterenberg tel. 038-4478738 
of Oeti Slot tel. 0578-69282 

gem.Amstelveen 
Zomer/Keunings 
Naturnnonmenten 
Thieme 

G. Kromdijk 

Niklitschek 
Kar1 Foerster 
Fritz Kahn 

In het Zwols Natuurtijdschrift (afd. KNNV + IVN Zwolle) 
las ik over een waarneming van Wirn van den Berg van twee 
Bijeneters bij het Vossenmeer op 6 juli 2001. 
"Dus toch?" dacht ik toen. 

Mijn eigen Bijeneterverhaal begint in Drente waar ik op 14 
juni zat te tekenen bij de Drentse Aa. Een Gronings echtpaar 
vertelde me daar dat er sinds kort Bijeneters broedden in een 
zandafgraving in het Groningse Harkstede. De vogels kwa- 
men uitgebreid in het nieuws. En.. . . de nesten werden ver- 
stoord, hoorden we & begin juli. 
Op 5 of 6 juli hoorde ik zelf in onze bu~~rtuin naar ik stellig 
meende het geluid van Bijeneters. "Maar dat kan natuurlijk 
niet," dacht ik, en omdat ik geen Bijeneters kon ontdekken in 

het dichte groen van o.a. een enorme Thuja, liet ik liet maar zo. 
Maar het liet me niet los. Het Bijenetergeluid kende ik van vakanties in zuidelijker oorden toch 
goed. . . . . . . . . . 
Enige dagen later hoorde ik dat de Bijeneters van Harkstede weggegaan waren. Dus toch? 
En nu weer dit bericht van de waarneming van Wim van den Berg, en wel in precies dezelfde periode 
van mijn betwijfelde waarneniingen. 

Mijn vraag is nu dus: Waren er omstreeks 6 of 7 juli 2001 toch Bijeneters in onze regio? En 
wie zag ze? 

Els ICoopmans-Grommé. 

€ 0.25 verk. 
€ 0.25 verk. 
€ 0.2 5 
f: 0.25 

€ 4.50 verk. 
€ 2.25 
£ 2.25 
€ 1.10 

Elseviers Vogel Atlas 1975 
The compl. Birds of the World 563 illustr 
ARTIS dieren-encyclopedie vogels 
Wonderen der Voaels 

Zwervend over de wadden 71 foto's 
Kusten der zee 
Wad nu, juni 1974 
De Wereld v.d. Zee 

Macdonald Orbis 
Geïllustr.Pers 

Contact 
Becht , 
Techn.Hogeschoo1 
Contact 1967 

Jaap Kramer e.a. 
Ed. le Danois 

Rob. C. Miller 

€ 2.25 
€ 0.45 

Michael Walters 
H.v.d.werken 
Han Rensenbrink 

€ 1.10 
£ 2.25 
£ 0.25 
€ 2.25 

Nagekomen boeken 

Elsevier 
David & Charles 
Ploegsma 1960 
Geïllustr.Pers 1970 

& 2.50 verk. 
€ 2.50 verk. 
€ ll.-- 
€ l.-- verk. 
€ 4.50 verk. 

Trekvogels van rots tat rots 
Het Bomenboek 
Atlas v.d.Ned.vogels 
Christian Kröner sein leben 
Het vogelboek 

OinmenBrinkhof 
Johnson 

Carl Schröder 
BurtodHayman 

B&P 
Zomer &Keuning 
SOVON 
Bösendahl 
Zomer&Keuning 



DEN'ItJT-VEL 
Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld; 

* een Moten ~ ~ , ,  
* een receptie en/& feestavond-uan uw leven, 

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

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

Heerderweg 27,8 16 1 BK Epe 
tel. 0578-612326, fax 0578-677699 

De paden op, de lanen in 
met functionele kleding van 

SLalionsslr~iil 14. NL8161 CR Epe 

RE 

leren en rubberen laarzen 
wandelschoenen 

zitstokken - rugzakjes - tools 
watervast notitiepapier - enz. 
infe~@á;st~nt~store.rnB 0578-61 535 1 

Voor al uw 
BLQEUEN en 
PLANTEN 
bent u bij ons 
op het juiste adres 

Tevens verzorgen 
wij uw BRUIDS- en 
ROUWARRAPIGEMENTEN 

Wlldforstlaan 28 
8162 ER EPE 
Ta. 0578613986 

Stationsstraal 7 

Tel.: 0578-61 2274 
DIER en TUIN Fax: 0578-627478 



Een gemoedelij k en sfeervol 
Oost Ravenweg 8 - 8162 PJ Epe familiehotel, waar u zich als gast echt 

Telefoon (0578) 61 29 91 thuis voelt 
Fax (0578) 61 34 73 Er is veel mogelijk bij 

E-mail: "DE WITTE BERKEN" 
dc~ivit%ieberke~~~Ba01ila~dh0te1~.mal van een knus diner, een barbecue en 

Internet: www.geo.nitwitteberken een koud/warm buffet tot een receptie, 
familiefeest of conferentie. 

Wij zorgen ervoor dat uw verblijf hier onvergetelijk wordt! Onze prachtige tuin met vijverpartijen nodigt u uit: 
0 voor een kop koffie met heerlijk appelgebak 
0 voor een drankje met een hapje 
0 voor een met zorg samengest eld diner. 

Tevens iedere laatste zondag van de maand ons koud/warm/dessertbufFet. 

copyshop 
drukkerij blom 

+ geboorte-, trouw- en 

jubileumkaarten 
+ zakelijk drukwerk 

+ kleurenfotokopieën A4 en A3 

+ zwart-wit fotokopieën 
ook groot formaat zoals brei- en borduur- 

patronen, bouw- en tuintekeningen (91 cm b d )  

+ digitaal uitprinten van uw 

Windowsbestanden in kleur 

en zwart/wit 

drukkerii blom 
Quickbornlaan 9 81 62 ES EPE 

tel. 0578 - 61 54 24 fax 0578 - 61 25 08 
E-mail: drukkerii@blom-epe.nI 

W y M n  ne 
zo thuis in 
de buurt 
als U! 

Epe-Vaassen 
Kan toren: 
Pr. Julianalaan 2, Epe 
Dorpsstraat 60, Vaassen 
Hoofdweg 60, Ernst 
Telefoon: (0578) 676 7 00 
E-mail: RaboEpeVaassen@tref. nl 

liir tuinantikelen 

* diervoeders & dierbenodigdheden 

* agrarische artikelen 
* &erwaren & gereedschappen 
* werkkleding & schoeisel 



I I Them adkg  atu uur bescherm ing Gewest IJsehtreek 
\ /'" 

Kwartelkoning I I 

Op 24 november werd deze dag in Apeldoorn gehouden. Hq- 
wel in de vorige Natuurklanken warm aanbevolen, was er dn 
onze club slechts een groot deel van het bestuur aanwezig. En 
Bauke Terpstra die het programmaonderdeel Kloosterbos voor 
zijn rekening nam. 
Dat is jammer en ook niet stimulerend voor het Gewest, dat 
toch weer iedere keer zijn best doet om een gevarieerd en in- 
formatief programma te bieden. 
Het centrum voor Natuur en Milieu Educatie bleek een prima .3 

locatie en de verzorging met koffie/thee koek en onbeperkt soep 
1 1 was uitstekend. 

Wim Haver van de landelijke NBC gaf een verhandeling over de Europese habitat en vogelrichtlijn en 
de verwerking daarvan in o.a. besteiiunings- en stmctuurplannen van gemeenten. Hij onderstreepte het 
belang van gebiedsgerichte inventarisaties op natuurwaarden. Hier zou de KNNV ook een rol van 
betekenis kunnen spelen. Immers door juiste gegevens en het aangeven van trends, zoals o.a het Na- 
tuursignaal doet, kunnen beleids- en plannenmakers ook worden aangesproken op hun verplichtingen 
ten opzichte van onze natuur. 

Nico Dijkshoorn van de afdeling Lelystad schetste een beeld van hun strijd voor een robuuste 
ecologische verbinding tussen de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplasseli. Het was een moeizaam 
proces met onverwachte tegenslagen. Gelukkig ligt er nu dan toch een behoorlijk brede strook, met in 
het midden een natuurlijke sloot. 
Maar nog niet echt afgerond ligt er al weer de volgende bedreiging: liet dijktalud langs de Oostvaar- 
dersplassen moet worden aangepast en dat zou de teloorgang betekenen van een lange strook met toch 
een bijzonder opgebouwd biotoop. Kortom grenzeloos optimisme en liefde voor de natuur zijn hier 
weer nodig om verder te gaan. 

Peter Pfaff van de afdeling Harderwijk liet zien waartoe een spontane reactie door enkele ver- 
ontruste KNNV-ers op een voor de natuur nadelige gebeurtenis heeft geleid. Binnen de afdeling is een 
volwassen natuurbeschermingswerkgroep ontstaan, die succesvol vele acties heeft gevoerd. Hun Rap- 
port Waardevolle Randmeren heeft de pers gehaald en is zowel door gemeente als de provincie ge- 
bruikt bij de planvorming. Het lijkt erop dat hun inspanningen hebben bijgedragen tot veel meer na- 
tuurcompensatie dan anders het geval zoti zijn geweest. Het kruipend en lopend gedierte kan nu via 
natuurlijke stapstenen de bottleneck bij het nieuwe aquaduct van Harderwijk passeren 

Afdeling Zwolle vertelde iets over liet beschemiiiigsproject van de Kwartelkoning langs de 
IJssel. Een van hun leden is de coördinator van dat project. Belangrijk is hun actie om beheerders pas 
in augustus te laten maaien in verband met het late legsel van deze vogelsoort. 
De vogelaars onder ons weten dat ook Adrie Hottinga van onze afdeling zeer actief betrokken is bij dit 
project. 

Bauke Terpstra deed verhaal van de achtergronden en organisatie van ons bekende Klooster 8 

Hulsbergen project. In de pauze werden gelijk enige exemplaren van het rapport verkocht. 
Gert Jan Blankena landschapsecoloog van de gemeente Apeldoorn gaf vooral aan waarom zij 

weinig gebniik maken van het werken met vrijwilligers. Waarvan akte. 
In de middag was er wandeling op het landgoed 'Woudhuizeii" Dit is een 250 ha groot land- 

goed dat pal oostelijk van de snelweg bij Apeldoorn ligt. Het is een kleinschalig landschap met hout- 
wallen oude lanen en bospercelen. Het grote aantal grondsoorten maakt het ook ecologisch een inte- 
ressant gebied. 
Interessant is een nieuw natuurontwikkelingsgebied, als compensatie voor de nieuwe woonwijk, die 
pal tegen de andere kant van de snelweg is aangebouwd. Er is grond afgegraven en er zijn twee poelen 
aangelegd. De libelles hebben mogelijk een paartje Boomvalken aangetrokken dat hier in 2001 heeft 
gebroed. De Boomvalken waren uiteraard naar het warme zuiden; wel vloog er een Havik over. 

Door de verscl~illende grondsoorten is het ook een eldorado voor de paddestoelenfreak. Nu 
waren de meeste al vergaan, maar vlak voor het oude Woudhuis lag een reeds lang gevallen Beuk 
mooi te wezen met een overdaad aan allerlei soorten houtzwammen. (sorry, ik ben mijn notities kwijt) 
Een tijdens excursies bekende plek zijn de stobben met doolhofzwammen. Langs de walletjes konden 
we vele mossoorten bewonderen, met heel fraai o.a. Thuja-mos. 
De gidsen lieten ons de plek zien waar ze de mensen altijd de drie verschillende vliersoorten lieten 
ontdekken: Gewone vlier met de zwarte bes, de Trosvlier met rode bes en de Peterselievlier. 
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Deze soort is volgens de flora een verwilderde cultuurplant en is, als je het weet, goed te her- 
kennen aan liet fijne dubbel tot drievoudig geveerde blad. 
In het wild schijnen er ook overgangsvormen tussen Gewone vlier en Peterselievlier te ontstaan. 

Het was heerlijk triest weer met een miezerig regentje, een echt herfstsfeertje in een fraai nat 
gebiedje. Die snelweg ligt enkel verkeerd, maar ja waar moet ie anders liggen.. . 

Jan Kuijper 

Op de VOZOVAR werkgroepavond van 8 februari 2001 is gesproken over de landelijke mus- 
sentelling van het KNNV. Hier kwam het idee naar voren om deze actie te benutten om ook eens goed 
te kijken naar de mussenstand in onze regio. 
Het voorstel was om alle ingevulde kaarten niet rechtstreeks naar het KNNV in Utrecht terug te sturen, 
maar via één persoon, die deze kaarten van onze regio verwerkt in een verslag. 

Tellers, hartelijk bedankt voor de deelname aan deze telling. Ik heb geprobeerd alle inzendin- 
gen te gebruiken voor het maken van dit verslag. 
De mannier van rapportage was zeer divers en varieerde van digitaal, telkaart, briefkaart tot kladje toe. 
Alle inzendingen zijn tevens doorgestuurd naar het landelijke KNNV. 

Aantal deelnemers: 14 

Huimus 
Aantal locaties: 91 
Aantal Huismussen: 549 
Gemiddeld per locatie: , 6,03 

R i v m  
Aantal locaties: 
Aantal Ringmussen: 
Gemiddeld per locatie: 

Aantalsverhouding Huismus : Ringmus 5,6 : 1 
Percentageverhouding Huismus : Ringmus 85% : 15% 

Enkelen vermelden ook het aantalverloop van huismussen gedurende een periode. 

Huismussenverloop Locatie W Locatie X Locatie Y Locatie Z 
Lente 6 8 23 2 

Zomer 
Herfst 
Winter 

Hier blijkt dan uit dat er gedurende het seizoen nogal wat verloop is. Sommige locaties blijken dus 
vooral broedlocaties te zijn en anderen weer ovenvinteringlocaties. 
Nadere gegevens ontbreken zodat de vergelijking van locatiebiotopen niet mogelijk is. 

Verder nog enkele "losse" opmerkingen. 
Het aantal locaties waar Ringmussen is geteld: dertig. Hiervan zijn er zevenentwintig waar 
ook Huismussen aanwezig zijn. 
Enkele tellers vermelden een kleiner aantal çían in het verleden en dat klopt wel met de alge- 
mene waarnemingen. Eén mevrouw meldt met spijt zelfs nóóit een mus in haar t ~ ~ i i l  gezien te 
hebben. De oorzaak daarvan zal meerdere factoren hebben. Een gebied met overwegend bo- 
men is voor een mus niet aantrekkelijk. Verspreide huizen met heggen en struiken echter wel. 
Nestplaatsen in of bij gebouwen en bewoning hebben duidelijk een voorkeur. Overwintering- 
plaatsen moeten gezocht worden daar waar de voornamelijk zaadetende mus genoeg valgraan, 
onkruidzaden, kippenvoer enz. kan 'meepikken'. En niet te vergeten de broodkruimels op de 
voederplankjes. 

Emst, Wim Mekelenkamp. 



Wetens(w)aardigheden voor de,j ecigd. 

Het is a\ weer drie jaar ge\eden dat er in wetens(w)aardigheden over de 
verschillen twsen amfibieen en reptiden geschreven werd. Toen ging het over 
sabmanders en hageben ( april 1999) en nu zon de kikkers en de padden aan 
de beurt. 
Wisschien weet j e nog dat dit dw amfibieen z(j n.Hun kenmerk is de zachte voch- 
tige huid, de beperkte beweegbaarheid van de kop, (a\\een op en neer) en de 
eieren die in water worden afgezet. Amfibieën ademen eerst door bidde\ van 
kieuwen en ab ze vo\wassen tij n door midde\ van longen. 
De meest bekendesoorten in ons \andz(jn: 

de Groene Kikker de Bruine kikker de Pad 

I n  een sioot of v(jver , hebben j uitie vast we\ eens 
kikkerdril van de Groene kikker gezien. Zwarte ei- 
tj es in een geleiachtige massa. Binnen een dag of 
tien komen er uit die duizenden zwarte eitjes "dik- 
kopj esn, die zich snel \osmaken ui de geleimassa. 
Die dikkopj es worden niet a\\ehaa\ volwassen, dan 
zou het in de s\oten en vuvers we\ een erg vo\ie 
boei worden. Voor een groot deel worden z(j door 
andere waterbewoner opgegeten. 
Geboren met kieuwen veranderen zu in ongeveer 

Hiltkerdril honderddertig dagen in kikkers. Eerst worden de 
elke eitje (zwart) is omgeven achterpoten zichtbaar, daarna de voorpoten en 
door eiwithoudend voedsel de kop kr(j gt de vorm van een kikkerkop. De staart 

wordt korter en de \ongen worden gevormd. Het a 

kikkertje komt uit het water en omdat h(j hee\ krachtige achterpoten heeft, 
springt hu er meteen op los. 

Het mannetje van de Groene kikker heeft 
twee kwaakb\azen, en daarmee kan hu zich 
\uidruehtig \aten horen. Daarom heeft h(j dan 
ook de bunaam "Boeren Nachtegaal". 

Een kikker heeft het niet z o erg getroffen in z(j n 
bestaan. Aks h(j z@ n dikkopjes t(j d heeft over\eef d, moet h(j nog aan z(j n kostje 
zien te komen.S\e~hts f oegerwt met een k\everige tong zit hu soms eindeioos te 
wachPen op een iangskomende v\ieg of mug.Onderìwsen boet h(j zelf uit de 
snavels van reigers of ooievaars zien Te bwven en ook dassen, ratten en s\angen 
te s\im af zun. 

Toch weet die kikker, die nu in Nederland beschermd $,zich goed te hand- 
haven. Lang voor er mensen op aarde woonden, was de kikker er al. Hoe kwets- 



baar en bang hu ook is, het is hem toch a\tU d gelukt zun ontebare vuanden te 
overkven 

Bruine kikken en Padden produceren niet meer dan een onopvaltend ge- 
grom. Hoewel de Brme kikker ook niet zonder water kan, km j e  hem toch vaker 
op het bnd aantreffen. HU is kleiner dan de Groene kikker en bu het ver springen 
verliest hu het door zu n kortere achterpoten .. 

Doordat er minder voedselaanbod is in de winter, iigr het voor de hand dat 
de kikker een winterslaap houdt. diep weggekropen in de modder. 

De gewone Pad is aigemeen en komt in a\krki \andschappen voor. Het 
verschil het  de kikker is duidew k te zien. Een pad loopt en een kikker springt. De 
geerlbruine huid van de pad is met wratten baet .  Het grootste deel van zun \e- 
ven brengt h~ op het \and door. Neen in zUn jeugd en t U  d e n ~  de paoitu d is h& 
een waterdier. 

Overdag verbergen Padden zich. I n  de schemering gaan ze opzoek naar 
wormen, slakken, mieren, kevers en rupsen. 
Padden zU n erg vvaatzccchtig.De prooi wordt eerst nauwkeurig geobserveerd en 
dan met een btiksemsne~le uitvat van de uitk\apbare tong gevangen. I n  het na- 
jaar zoeken ze een geschikt ho\ en houden daar hun winters\aap. I n  het vosr- 
jaar gaan ze meteen op weg' naar hm broedp\aats. Dat is het poe\tj e waarin ze 
zetf geboren z4 n. 
Het wQ f j  e is veel groter dan het mannetj e. Soms Wen de mannetjes hee op de 
rug van het vroLiMtje, die zjj in een stevige omheking omkiemhen .Dat s~hee1t 
hem een heel eind lopen, want die paaiplaats kan soms ver weg liggen. Lij gaan 
dan voorbu aan op het oog geschikte poeitjes om die speciale geboorteplek te 
vinden.Tudens die paddentrek moeren zu sohs verkeerswegen oversteken en 
daar va\\en er veel verkeems\achtoffers onder de padden. Gel~ikkig zUn er na- 
tuurbeschermen die zich inzetten o h  de vertieen te beperken.Dat kan via een 
tunne\tje onder de weg door of schermen langs de weg te plaatsen. De padden 
zoeken hngs die scherhen een bitweg en vaiien zo in, op bepaa\de p\aatsen, 
ingegraven emmers. Twee haai per dag brengen vru wirligen de votie erritneus 
naar de overkant, waar ze geleegd worden. Daarmee worden honderden pad- 
den gered. 

Aangekomen bu het poe\tj e legt het WU f j  e dlritenden eitjes, die in meters- 
iange snoeren rond waterplanten gedraaid worden. Door het mannetje worden 
die eitjes dan meteen bevrucht. 
De eitj es ontwikkelen zich me\. De kikkervisjes eten eerst a\gen, haar gaan \ater 

d op dieru k voedsel over.1n de roop van j uli verliezen ze hm staart en verlaten de 
k\eine paa es het water. Pas na d of 5 j aarzUn ze vo\wassen. 

O.3tot 

Op een kikker 

I n  Waferìandr at bU een pias 
een kikker in hel natte gras. 
HU sprak:"Ik ben - hoe kan het anders - 
geheel omringd door wafer\anders 
en toch heb ik nog d niet 
begrepen hoe j e ze vergiet. 

Kees Stip, 



KIL OMETERffOK 2 Z  59.72 
Periode1990-1999: 328 soorten 2002 (tot begin maart) 69 soorten 

28 A-soorten 2 A-soorten 
4 RL-soorten geen RL-soorten 

Rondkijken in de natuur begint in de eigen omgeving. Op een kwartiertje fietsen van mijn huis ligt het 
Kievitsveld met zijn beide plassen en onderweg passeer ik de voormalige visvijvers. 

Het Kievitcveld en omgeving ligt in twee kilometerhokken. Eén daarvan, 27.54.12, is wat betreft ver- 
schillende soorten planten, het rijkste hok van de gemeente Epe. Mogelijk zijn er wat meer soorten 
gevonden dan elders, omdat ik er regelmatig kom: het is e11 blijft een afwisselend en rijk hok. Met de 
visvijvers, de zuidranden van de beide plassen, de tussenliggende beek, de beek langs de voormalige 
VENZ, een flink stuk Grift en Apeldoorns Kanaal, met schutsluis, een deel van industrieterrein Eek- 

h 

terveld. 
Uit het verleden zijn van dit hok 327 soorten bekend, waarvan 28 Aandachtsoorten en 4 RL- 

soorten. Reden om het hok in 2002 opnieuw te inventariseren. Allereerst om te kijken of alle soorten 
iiog voorkomen, ten tweede om te kijken of er nieuwe soorten zijn verschenen. In dit opzicht zijn na- 
tuurlijk vooral de bijzondere soorten rond het Kievitsveld van belang. 

Intussen zijn de eerste twee bezoeken met plantenlijst in de hand gemaakt: eind januari en be- 
gin maart. In beide gevallen is er geen intensief onderzoek gedaan: gewoon ruim een uur rondgelopen. 
Toch zijn er inmiddels 69 soorten geteld. 

De meeste soorten werden herkend aan rozetten of bladeren, maar de eerste 
bloeiende planten zijn er natuurlijk ook al. Van de aandachtsoorten zijn Struik- 
hei en Stekelbrem inmiddels gezien. 
Ook zijn er al soorten gevonden die niet op de oude lijst stonden: Sneeuw- 
klokje (nou ja, zal wel ontsnapt zijn uit een tuin), Bonte krokus (in de berm van 
de Viskweekweg ter hoogte van de beek, niet rechtstreeks uit een tuin afkom- 
stig, maar waarschijnlijk wel afkomstig van verloren of weggegooide knolle- 
tjes) en flinke rozetten van het Boskruiskruid. 
Aan de zuidwestkant van de westelijke plas vond ik bloeiende Heidespurrie, al 
wel bekend maar toch leuk om hier te vinden. 

Heidespr*rrie Alle andere gevonden soorten waren al bekend uit eerdere jaren. Ik hoop het 
hele jaar te blijven zoeken en u regelmatig verslag te doen van bijzondere 
vondsten. 

Misschien heb ik iemand op een idee gebracht om (een deel van) een kilometerhok in de eigen omge- 
ving een jaar lang intensief te volgen. Ik kan u helpen aan een FLORON-streeplijst, een kaartje en 
indien gewenst een lijst met planten die al uit het hok bekend zijn. 

Egbert de Boer 

Weeuw 
Voor mij was het nie~iw. Nog nooit eerder gezien. Terwijl de voorwaar- 
den al jaren aanwezig zijn. 
We hebben ieder jaar veel Reuzenbalsemienen in de tuin. In het voorjaar 
wied ik veel, maar er blijven toch altijd een heleboel planten over. 
In de nazomer zijn de bijzondere bloemen zeer welkom. Ook hebben we 
hier altijd Boomklevers. 
Dit jaar zagen we voor het eerst deze vogels in de balsemienen balance- 

\ 
ren om de zaden te plukken. Soms hadden ze een te rijpe zaaddoos te 
pakken. Verbaasd keken de vogels dan de wegspringende zaden na. 

Het gaat om dikke, nog net groene zaden. Ik had nog nooit gehoord of gelezen dat boonlklevers bal- 
semienen plukken. 

Louk Witkamp. 



Klapekster 

Klapeksters op de  i\lood-Veluwe 
Verslag van waarnemingen in het najaar van 2001 

Inleiding 
De Klapekster is in Nederland een doortrekker en overwinteraar in zeer kleine 
aantallen. Met name op heidevelden wordt de Klapekster gezien, maar soms 
ook nog wel in cultuurland, op kapvlakten of in jonge aanplanten. 
Klapeksters zijn trouw aan hun overwinteringgebied en bezetten jaar in jaar uit 
dezelfde territoria. Een piek in het aantal waarnemingen wordt vaak in okto- 
ber-november bereikt. Deze piek wordt mede veroorzaakt door de vele voge- 
laars zelf, die uitzien naar de komst van de Klapekster. Ii1 de loop van de win- 

ter blijven vele vogels in hun "winterterritoria7', maar ze zijn lang niet altijd even gemakkelijk te zien. 
In het voorjaar lijkt de kans om een Klapekster te zien weer toe te nemen. Met mooi weer zingen ze in 
het vroege voorjaar zelfs wel, om in maart-april weer als sneeuw voor de zon te "~erdwijiien'~: terug 
naar de broedgebieden in Scandinavië? 
Het aantal overwinterende Klapeksters wordt in Nederland geschat op 250-400 (1978-1983), voor de 
jaren negentig misschien nag wel minder, waarbij een achteruitgang wordt verondersteld (l3ijlsma et 
al. 200 1 .) 
Klapekstertelling 2001 

Vanuit de Vogelwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde is voor het najaar 2001 een Klapeltster- 
telling georganiseerd in de week van 16 tot en met 25 november 2001. De aanleiding voor de telling 
was de wens om een beter inzicht te krijgen in de status van de Klapekster als overwinteraar op de 
Noord-Veluwe. Hoe "'zeldzaam" of hoe "talrijk" is de Klapekster? 
In Nederland zijn wel meer vogelwerkgroepen die 's winters Klapeksters tellen, onder meer de Vo- 
gelwerkgroep Arnhem (Sierdsema, 2001). 
Het tellen is een nuttige en leuke activiteit, uiteraard wel afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Werkwijze en tellers 

De animo om aan de telling mee te doen was groot. Daarom is er op ingezet alle grotere hei- 
develden van de Veluwe ten Noorden van de Al in het onderzoek te betrekken. 
Hoewel de Klapekster ook buiten heidevelden kan overwinteren, is het agrarische cultuurlandschap 
niet geteld. De tellers is verzocht de huil toegekende gebieden in de genoemde periode te~uninste één- 
maal intensief te bezoeken. Daarbij is geattendeerd op het soms heimelijke gedrag van de Klapekster 
en is gewaarschuwd voor te snelle conclusies over de afwezigheid van Klapelcsters. Tevens is ge- 
vraagd ook aantekeningen te maken over het voorkomen van roofvogels op de heidevelden. 

Maar liefst vijfentwintig verschillende personen hebben één of meer heidegebieden geïnventa- 
riseerd of losse waarnemingen doorgegeven. De tellers en waarnemers zijn: D. van Beek, N. van de 
Beek, W. van den Bergh, F. Bosch, F. Broekman, H. van Diepen, H. van Gelder, R. Heideveld, 
B. IHilberink, J. Hofstede, J. Huttinga, A.M. Hottinga, A. Jansen, J. Kuijper, M. Langevoort, W. Meke- 
lenkainp, A. Mörzer Bruijns, E. Murris, R. Pamiekoek, G. Plat, G.A.H. Prins, M.A. Prins, W. Sinit, W. 
van Waveren Hogervorst en C. Wedemeijer. Onder hen bevinden zich ook leden van de KNNV Zwol- 
le en de Vogelbeschermingswacht Noord.Veluwe. Alle tellers worden uiteraard hartelijk bedankt voor 
hun inzet. De resultaten mogen er zijn ! 

Uiteindelijk zijn niet alle heidevelden even goed onderzocht op het voorkomen van de Klap- 
ekster. Het Artillerie Schietkamp 't Harde (Doornspijkse heide en Oldebroekse heide) is in het geheel 
niet onderzocht. Met name de heidevelden binnen de Koninklijke Houtvesterij Het Loo, zoals het 
Hoog Soerense Veld en de Asselse heide, zijn niet voldoende intensief bekeken vanwege toegangsbe- 
perkingen. Het Caitwickerzand en Groevenbeek zijn niet geïnventariseerd. 
De weersomstandigheden waren gedurende de gehele telperiode matig. Het was tamelijk somber, koud 
en nat weer; op enkele dagen was zelfs sprake van slecht zicht door mistvorming. 
Niet alle tellers hebben de roofvogels geïnventariseerd. Voor de interpretatie van de gepresenteerde 
resultaten is het genoemde van belang. 
Interpretatie van de waarnemingen 

Bij de uitwerking zijn ook losse waarnemingen betrokken welke afkomstig zijn van de maan- 
den oktober, november e11 december 2001, maar buiten de genoemde telperiode van 16 tot en niet 27 
november 2001 vallen. In het verzamelen van losse waarnemingen is geen volledigheid nagestreefd. 
Alle waarneiningeii zijn geiilterpreteerd om een uitspraak te kunnen doen over het vermoedelijke aan- 
tal "winterterritoria" van de Klapekster. Aanvullende waarnemingen zijn welkom. 



Resultaten 6'winterterritoria'' Klapekster 
In totaal zijn uit de maanden oktober, november en december 2001 van de Noord-Veluwe 58 

Klapekster-waamemiagen bekend geworden. Hiervan vallen er 32 binnen de telperiode en 26 buiten 
de telperiode. Zes waarnemers hebben in het geheel géén Klapekster gezien, soms ondanks herhaalde 
bezqeken aan hun gebied. 

Deze waarnemingen zouden betrekking kunnen hebben op 26 verschillende "winterterritoria". 
Bij de waarnemingen bevinden zich meerdere elkaar uitsluitende waarnemingen van twee, drie en 
tweemaal vier verschillende Klapeksters. Dit maakt het mogelijk te concluderen dat in sommige ge- 
bieden meerdere Klapeksters voorkomen. De verspreiding over de verschillende locaties (zie kaart) is 
als volgt: 

Asselse heide, Hoog-Soeren 2 
Boswachterij Gortel 1 O 

De Dellen, Haelbergheide 2 
Elspeeterheide, Westeindsche heide 6 
Elspeeter veld, Elspeet 1 
Ermelose heide 3 
Gortelse berg, het Greveld 2 
Hendrik Mouwenveld, Vierhouten 1 
Houtdorperveld, Speulderveld 3 
Hulshorsterzand 2 
Tongerense heide, Welna 2 
Tonnenberg, Heerde + 1 
totaal 26 

Op drie van deze locaties, namelijk één op de Elspeeter heide, één op het Elspeeter veld en één op de 
Asselse heide, stammen de waarnemingen van vóór de telperiode en zijn deze niet bevestigd binnen de 
telperiode of daarna. Met name de Klapekster welke gezien is op het Elspeeter veld zou op een door- 
trekker betrekking kunnen hebben, aangezien dit ook een marginaal biotoop is (klein en onrustig hei- 
develd, tegen bebouwde kom aan gelegen). 

Verspreiding van 26 "winterterritoria" van de Klapekster op de Noord-Veluwe, 
gebaseerd op waarnemingen uit de maanden oktober tot en met december 2001. 



Meerdere waarnemers gaven aan hoe moeilijk het soms was om Klapeksters te ontdekken. In 
de grote gebieden als de Asselse heide, het Hulshorsterzand en het Houtdorperveld gingen wel twee of 
soms drie uren voorbij, voordat de eerste Klapekster werd gezien. Van gebieden als De Haere, het 
Cyriasische veld, de Noorderheide en De Biezewddelse Buurtveld zijn geen waarnemingen bekend 
geworden, terwijl de afgelopen jaren daar wel Klapeksters zijn gezien. 
Conclusie status Klapekster ais wintervogel 

Voorlopig kan vastgesteld worden dat het onderzoek naar het voorkomen van de Klapekster 
als wintervogel aan de verwachtingen beantwoord heeft. Er kan voorzichtig gesteld worden dat zeker 
zo'n 26 Klapeksters overwinteren op de Noord-Veluwe. De Klapekster is hiermee een zeldzame ver- 
scbijning. Intensiever onderzoek van alle heidevelden, onder meer ook van de grote heideterreinen 
binnen de Koninklijke Houtvesterij Het Loo en het Artillerie Schietkamp 't Harde, zal vast en zeker 
nog enkele nieuwe overwinterende Klapeksters aan het licht kunnen brengen. 

Afgaande op de landelijke aantalschatting van 250-400 overwinterende Klapeksters zou onge- 
veer 10% van de Nederlandse winterpopulatie op de Noord-Veluwe overwinteren. Het absolute aantal 
waarnemingen uit 2001 overtreft overigens de verwachtingen van velen. De veronderstelling dat van 
een landelijke afhame sprake is, kan nog niet worden gestaafd. Om van de aantalsontwikkeling een 
beeld te krijgen worden momenteel oude waarnemingen van Klapeksters uit Anser (Vogelbescher- 
mingswacht Noord-Veluwe) en Natuurklanken (KNNV afdeling Epe-Heerde) bewerkt. Mogelijk kan 
daarna een uitspraak gedaan worden over de aantalsonhvikkeling en veranderingen in de verspreiding 
van de Klapekster. 
Roofvogels; de Blauwe kiekendief 

Niet alle waarnemers hebben roofiogelwaarnemingen doorgegeven. Het is echter wel de 
moeite de waarnemingen van Blauwe kiekendieven te benoemen. In totaal zijn er in de telperiode ze- 
ker vier verschillende vogels gezien. Het betreft twee vrouwtjes/onvolwassen vogels en twee manne- 
tjes. De drie waarnemingen van een vrouwtje in het Wisselsche veen p de Tongerensche heide en op 
de Gortselse berg/Het Greveld hebben waarschijnlijk betrekking op één en dezelfde vogel. Op de As- 
selse heide is een vrouwtje/onvolwassen vogel gezien. Juist buiten de telperiode is overigens ook een 
vrouwtje Blauwe kiekendief gezien op het Speulderveld. Op het Houtdorperveld is een adult mannetje 
gezien en in De BiezetUddelse Buurtveld is een 2"-jaars mannetje gezien. 
Oproep 

In dit artikel is een beeld gegeven van de status van de Klapekster als overwinteraar op de 
Noord-Veluwe. Vooralsnog is dit gebaseerd op waarnemingen uit oktober, november en december 
2001. Graag roep ik alle lezers op om hun waarnemingen van de tweede helft van de winter 2001- 
2002 ook door te geven, teneinde het beeld over winter-voorkomen van de Klapekster te verfijnen. Let 
u met name ook in de maanden maart en april op de Klapekster. De waarnemingen, liefst met gedetail- 
leerde plaatsaanduiding zoals Amersfoort-coördinaten en andere bijzonderheden, zijn welkom bij de 
waarnemingenrubrieken van Anser of Natuurklanken of rechtstreeks aan de auteur van dit artikel. Bij 
voorbaat hartelijk dank! 

Van 16 tot en met 24 november 2002 wordt de tweede Klapeksterteiling georganiseerd, hope- 
lijk doet u ook dan weer mee? 

Literatuur 

Voor meer achtergrondinformatie over de Klapekster in Nederland kan onder meer naar de onder- 
staande literatuur worden verwezen: 
- Bijlsma, R.G. Hustings F. & Camphuysen C.J.. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland 

(Avifauna van Nederland 2). GNLB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlendütrecht. 
- F. Hustings & E. van Winden. 1999. Geen heideveld zonder Klapekster. SOVON-Nieuws, de- 

cember 1999. Dit artikel is op internet te raadplegen via h~://w\rirw.~ovo11,~1Ihspi1b~1a~.Ihtn1l 
- H. Sierdsema. 2001. Klapekstertelling 2001. Vlerk 18(4): 156-158. Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 
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De gedraaide tarenapi%s 
(St. Côme d'Olt) 

Een bijzondere activiteit van de KNNV afdeling Epe-Heerde. 
Dat was het bepaald wel. Alleen al omdat je je er schrifkelijk 
voor moest opgeven. Uniek voor de gewoontes en gebruiken in 
onze kring. 
Maar ja, het is ook al uniek dat er bij ons iemand al vijftig jaar 
lid is. Henk Menke, aan wie deze prestatie toe te schrijven is, 
vond dat hij dat wel eens kon vieren met de leden van zijn ver- 
eniging. Behalve gezelligheid met een hapje en drankje zou bij 
deze gebeurtenis dan ook Frankrjjk centraal moeten staan. n 

Dit idee werd samen met het bestuur wat verder uitgewerkt 
waarbij voor het thema Frankrijk ook de potentiële inbreng van 
de familie Koopmans in beeld kwam. 
Enfin, het aanzienlijke aantal KNNVers dat zich volgens de 
procedure opgaf, heeft kunnen vaststellen dat het resultaat van 
al deze ideeën er mocht zijn, Teruglujkend op het feest in de 
voor ons bijzondere omgeving van de Jenaplanschool hebben 
we een erg gevarieerde, gezellige en daarnaast ook leerzame 
avond achter de rug. 
Na de koffie en thee plus roomsoes, die ons bij binnenkomst 
ten deel vielen, begon Henk bij het begin met Normandië en 

Bretagne. Behalve de planten kwam daarbij ook de cultuur aan bod via de oude stadjes en de kleurrij- 
ke vissershaventjes waar dit gebied zo rijk aan is. Ook de toeristische trekpleisters zoals St Malo, 
Mont St Michel en de Golfde Morbihan kwamen in beeld. 

Tijdens de daarna volgende pauze, waar de aanwezigen zich de ver- 
schillende drankjes en hapjes goed lieten smaken, was goed te zien dat een 
belangrijk deel van het KNNV-netwerk aanwezig was. Met enige moeite lukte 
het de in-goede-banenleiders iedereen weer zittend te krijgen. Daarna kwam 
Dik Koopmans aan het woord met zijn dia's over de Pyreneeën en de Franse 
Alpen. De nadruk lag hier op de ochideeënrijkdom van de Ariege. Toen mar- 
cheerde 'zomaar ' de plantenwerkgroep in adietenue binnen en zong de jubila- 
ris toe met o.a. het lied "de plantenklup". Ze werden daarbij versterkt door een 
achterbai? die zich krachtig weerde en iedereen verbaasd deed staan over de 
grootte van de plantenwerkgroep. Voor de overige aanwezigen was slechts het 
refrein weggelegd, overigens dankbaar werk omdat het toch nog een hele Mus 
was. Nadat het jubileumlid was toegesproken en geschenken waren aangebo- 
den, kwam het bestuur aan het woord en werd aan Henk het afdelings- 
erelidmaatschap van de K N N V  Epe-Heerde aangeboden. 

Vanwege de flinke aanslagen op het tijdschema kwam daarna de Jura 
niet meer aanbod en Dik Koopmans rondde de Franse tour af met een blik op Mgríteff1 nig ra 

het graniet, de basalt en de flora bij Aubrac in de regio van Chantal. 
Als afsluiting deden we ons daarna weer tegoed aan de hapjes en drankjes waar uitstekend voor ge- 
zorgd was. 

Hulde aan de organisatoren van deze gebeurtenis die alleen al door zijn uitzonderlijkheid niet 
snel zal worden vergeten. 

Jan Polman. 

Wik tr eraan dencm dat wij vaa II verwachten dat 

uitergk IOjuni 2002 

ril. kyij voor liet vo@mde nummer binnerr is? 



Groenpraat 4. ' 

Lange zonnedauw. , 

In Groenpraat 3 had ik een plaatje bij het praatje beloofd. Dat ontbrak 
toen, maar de lezer vindt het alsnog hierbij. 
De Grate keverorchis. 
Als je 41s florist heel lang op dezelfde plek woont, blijf je je vondsten 
altijd vergelijken met "hoe het vroeger was". Daar word je meestal niet 
vrolijker van. 
Een voorbeeld kreeg ik in handen op de viering van mijn 50-jarig lid- 
maatschap van de afdeling. Memo Boomsluiter verraste me met een 
fotokopie van zijn herbariumexemplaar van d~ Grote keverorchis. (Het 
lijkt vreemd om een gedroogde plant te kopiëren, maar dat gaat uitste- 
kend.) Het was kennelijk uit de begintijd van Memo's floristische bezig- 
heden: het herbariumnummer, gedateerd 23-6-64, is 0002. 
Interessant is het bijschrift: Epe, leemkuil, 50-60 planten. Hebben veel te 
lijden van vertrapping. 
Zoals ik gemeld heb in een vorige groenpraat, waren er in 2001 nog twee 
niet-bloeiende exemplaren over. 

Sk heb me een beetje verdiept in de biotoop en de verspreiding van de Grote keverorchis. Als je de 
ecologische flora van Eddy Weeda erop naleest, lijkt het dat deze orchidee zich in allerlei milieus thuis 
voelt. Erg zeldzaam is hij niet; achteruitgaan doet hij ook haast niet (Atlas v.d.Nederlandse flora SIS: 
vóór 1950 3 18 uurhokken, daarna 3 10 (tot 1980.)) 

Wat opvalt is, dat die vindplaatsen voor en na 1950 voor een groot deel niet sainenvalleii. Lan- 
delijk gezien zijn er concentraties in Zuid-Limburg, in de duinen, in Midden-Brabant, de oostelijke 
Achterhoek en Twente. 4 

En de Oost-Veluwe? Het kost wat gepuzzel om de uurhokken in onze omgeving op te sporen op 
de landelijke verspreidingskaartjes. Maar de groeiplaats in Tongeren staat er keurig op. 
Van twee andere plaatsen was mij er één bekend: het Kortebroek bij Vaassen. Daar groeide de Grote 
keverorchis in 1974 nog: op een heel andere standplaats dan in Tongeren namelijk in een broekbosje 
op veen. Hij staat daar allang niet meer. 

Een andere stip op de kaart slaat op het Kloosterbos. Ik kende hem daar niet uit eigen waarne- 
ming, alleen van inondelhge mededelingen. We hebben hem bij inventarisaties in de 70er jaren gemist 
en bij het recente grote KNNV-onderzoek van het bos is hij ook niet gevonden. Hij is er waarschijnlijk 
liiet meer. 

Op de Oost- Veluwe ken ik hem verder alleen nog van de omgeving van Brummen en Eerbeek 
(het Zaaibroek.) Grote keverorchis mag dan geen zeldzame orchis zijn; in onze contreien blijft hij toch 
iets bijzonders. En waarom zou hij bij de Tongerense leemkuil bijna verdwenen zijn? 
Zaailingen in de tuin. 

Onze tuin ligt aan de rand van Epe tegen een bosstrook aan. Die ligging zorgt voor een aardig 
gevarieerd vogelleven, ondanks de katten. Ei? zo af en toe zien we ook wel eens een eekhoorntje of een 
egel. 
Bij het (altijd hoognodige) wieden kom je ook de plantaardige gevolgen van dat dierenleven tegek 
heb eens een lijstje gemaakt van wat er in de loop van de jaren aan zaailingen van bomen en heesters 
in onze tuin verscheen. Voor een groot deel zijn dat natuurlijk besdragers, die in de eigen tuin of dicht 
in de buurt staan. Om een handvol te noemen: Taxus, Mahonia, Klimop, Krentenboompje, Robinia, 
Lijsterbes, Eendjlige meidoorn, Zoete kers. 

Maar ook de wind is een doeltreffende zaaier: Grove den, Noorse esdoorn, Hop en - maar die 
moet toch van flink ver weg zijn gekomen - Struikhei. 

Elk jaar als ik in het voorjaar onze moestuin omspit kom ik in de grond wel een paar kiemende 
eikels tegen. Het is bekend, dat o.a. Vlaamse gaaien hun winterkost her en der begraven - ik heb ze er 
zelf helaas nooit op betrapt - en wel eens een voorraadje vergeten. 
De Eiken zijn voor hun verspreiding bijna geheel aangewezen op de hulp van vogels en andere dieren; 
op eigen kracht vallen de zware eikels niet ver van de boom. Toch zijn in een groot deel van Europa, 
van Ierland tot de Oeral van nature uitgestrekte eikenbossen aanwezig. 



Tijdens de laatste ijstijd die tot ongeveer 12.000 jaar geleden duurde, waren die daar niet. Je kunt er 
aardige berekeningen op loslaten. Stel dat de ijstijd de eikenbossen tenminste 500 km naar het zuiden . 
drong, hoeveel tijd hadden de eiken nodig om Europa te heroveren? 
"Een eik draagt voor z'n 40e jaar geen vruchteii," zegt Thijsse in het posthuurn uitgegeveil Verkad@; 
album Eik en Beuk. Het probleem van de verspreidingssnelheid zit dan in de vraag: tot hoever van de 
boom begraven de Vlaamse gaaien enzovoort hun eikels? 
In datzelfde album waagt Thijsse zich ook aan een berekening. Hij komt op 2500 jaar per 100 km. 

Henk Menke. 

Franse avond; 14-02-02 in de ~e~aplanschoolin Epe 

We vonden het een aardig plan, Dik en Els Koopmans, Lenny en ik: een Franse avond met dia's 
van Franse streken, een passend muziekje en een passend stukje kaas en glaasje wijn of sap. Dat plan 
bléék ook aardig; alleen wisteil we niet dat het bestuur een eigen idee had onl er een bijzondere aan- 
vulling op te geven. 
Zo dook ineens het woord feest op. Hoezo feest? dachten we. 

Enfin, om kort te gaan, het bleek dat de afdeling mijn 50-jarig lidmaatschap uitgebreid wilde 
vieren. Nu, dat is gebeurd, door een zaal vol mensen en met veel vriendelijke en prijzende woorden, 
een uitbundig optreden van de plantenwerkgroep en grote en kleine cadeaus. Ik was daar wat verlegen 
mee: zo'n verdienste is het toch niet om vijftig jaar rustig op dezelfde plek te blijven zitten? 
Bij al die festiviteiten bleef de "Franse avond" een stevige basis. En we hebben nog wat geleerd. KN- 
NV-uitingen zijn leerzaam en gezellig, maar zo'n uiting een beetje feestelijk aankleden gebeurt 
meestal niet. Vaker doen dus! 

Ik heb aan 't eind van die avond, waarop ik zoveel vriendschappelijkheid en hartelijkheid onder- 
vond en ook hulpvaardigheid om de organisatie goed te laten lopen, getracht iedereen zoveel mogelijk 
te bedanken. 
Ik doe dat hierbij nu nóg eens. 

Henk Menke 

OW ~ m k  Mmke en ~~afzlzlrkdankm 
@6ert de Boer m.m.v. Eb Koymans-Grommd 

Op 14 februari vierde Henk Menke dat hij 50 jaar lid was van de KNNV. De afdeling Epe- 
Heerde benoemde hem tot erelid van deze afdeling. 
Ik heb proberen na te gaan welke artikelen Henk in de loop der jaren i11 Natuurklanken heeft gepubli- 
ceerd. Hierbij bleek dat het archief niet helemaal compleet was, maar dankzij Els Koopmans is het 8 

overzicht redelijk compleet geworden. 
Ledenblad: 
1961 - decljan De grote muur (over watermuur) 
1961 - decljan De heer J. val Dijk sprak over De Wieden 
1962 - aprlmei De wildernis getemd 
1962 - aprlmei Het Paalveen bij Epe, natuurmonument. Botanisch zwemmen. 
1963 - janlfeb 't Kan vriezen, 't kan dooien (weerverhaal) 
1963 -jan/ feb Dood in de kikkerput 
1963 - okt Swelckenhout en Mispelblom (o.a. over het wapen van Gelre) 
Natuurklanken: 
1963 - aprlmei Bonte bedotters I (Aronskelken, etc) 
1963 - jullaug Bonte bedotters (vervolg) I1 (Aronskelken) 
1963 - decl1964-jan Het kan ook zonder bladgroen (bremrapen) 
1964 - feb Steile hellingen en vlakke toppen - Vogezen en Elzas 
1964 - nov Les fleurs du Montdordures (over vuilstort in Emst) 
1964 - dec11965 jan Kaal maar niet dood 
1965 - d a p r  Vroege bloeiers 
1965 - d a p r  Bossen in Zwitserland 



1984 - feb 
1984 -jun 
1984 -jun 
1984 - sep 
1984 -nov 
1985 -jan 
1985 - jan/feb 
1985 - special 
1985 - seplokt 
1985 - seplokt 

1985 - seplokt 35-37 
1985 - novldec 21-24 
1986-mrt 25-35 
1986-mrt 36 
1986 - mei 8 
1986 - mei 9-1 1 
1986-mei 16-17 
1986-mei 42- 
1986 - sep 19-20 

1987 -jan 14-16 
1987 - mrt 9-10 
1987 -mrt 26 

1987-mrt 31 
1987 -mrt 35-36 
1987 -mei 17-21 
1987 -mei 42 
1987 - sep 24-32, 49-51 
1987-sep 38 
1987-nov 19 
1988 - sep 1 O- 1 1 
1988 -nov 10 
1988 -nov 15-16 
1988 - Schaveren 2-7 
1988 - Schaveren 22-30 
1988 - Schaveren 31-37 
1988 - Schaveren 38-40 
1989 - mrt 11-12 
1989 - sep 24-27 
1989 -nov 31-34 
1990 -jan 16-20 
1990-jan 35 
1990 - mrt 30-3 1 
1990 - sep 10-1 1 
1990 - sep 16-17 
1990-nov 17 
1991 -jan 14-1 8 

IJsselplanten 
Hoe staat het anno 1983 met: "het landje van Jonker?" 
Herfstwandeling in de Ardennen "de tweede dag": Lekker lopen langs 
de lussen van de Lesse 
De planten van een Oostveluwse sprengenbeek 
Herinneringen aan Wouter Tol en Els Koopmans 
Commerciële botanie oñvel: Frans-Nederlands blunderen 
Gallen 
Les fleurs du Montdordures 
uiterwaarden . . . hou ze gaaf! 
3 0 december 1984: Fluitekruid in volle bloei 
De Veluwse Bandijk 
Veluwezand in het Usselland; plantengroei van Kloosterbos en Werverdijk 
Van de Natuurbeschermingswerkgroep: Genleente subsidieert 
onderhoud natuurterreinen 
(met Th. Kerkhof) Orkaan over Epe 
Fietsen iii Anjou 
50 jaar plantjes kijken, balans, verlies en winst 
Overzicht van vindplaatsen van een aantal plantensoorten 
Tussen heuvels en rivier - het allereerste stukje 
Tot op de bodem van de Renderklippen 
Voorzomer aan de dijk 
Bloemen van één nacht 
De wandeling in het Jansberggebied, een geologisch en botanisch verslag 
van de jubileumtocht 
Vijftig jaar plantjes kijken, reacties 
Wildeplantenruil 
Fish, tin and copper. Een kennismaking met de natuur en de historie van . 
Cornwall 
De vegetatie van twee Zuidbelgische landschappen 
(en Els Koopmans) - Wie weet ergens stinzeplanten te staan? 
De resultaten van "Projekt '85"' een onderzoek naar flora en fauna bij "Het 
Rengel" in Schaveren bij Emst 
Wildeplanteilruil 
Vogels in de winter voedsel bieden betekent 's zomers tuintje wieden! 
De blauwe ogen van de heide 
Wildeplantenruil 
Aandacht voor het Wisselseveen 
Wildeplantenruil 
In het voetspoor van een heilige (St. Franciscus) 
Zomerplanten in 1988 
Afdeling Epe-Heerde doet onderzoek op Vosbergen 
Teutoburgerwoud en Eggegebirge, eerste dag 
Geologie Geomorfologie Hydrologie 
Cultuurhistorie - een verhaal van rijk en arm 
Gevonden hogere planten 
Toelichting bij de lijst van gevonden hogere planten 
FLORON 
Woon-Werk Floristiek 
Een privéstrand in Bretagne 
Een jaar onderzoek op Vosbergen 
Nogmaals: de Knoppergal 
Storingsplant (Breedbladige wespenorchis) 
Fonteinlauiden en Kokerjuffers (In mijn tuin gezien) 
Hokken rond de Hondsrug 
Koud en buiïg (Een week in Kerry, Zuidwest Ierland) 
De bloemen van de baan 



1991 -jan 
1991 -mei 
1991 - sep 
1991 -nov 
1991 -nov 
1992 -jan 
1992 - mei 
'1 992 - nov 
1993 -jan 
1993 - apr 
1993 -jun 
1993 - sep 
1993 - nov 
1994 - 3 
1995 - 1 
1995 - 2 
1995 - 3 
1995 - 5 
1996 - Jub.nr. 
1996 - 4 
1996 - 4 
1997 - l 
1997 - 2 
1997 - 3 
1998 - 5 
1999 - Kl.bos 
1999 - Kl.bos 
1999 - Kl.bos 
2000 - 5 
2001 - 2 
2001 - 3 
2001 - 4 
2002 - 1 

Een storingsplant . (Breedbladige wespenorchis in 1990) 
Bemoeiingen met tbermen 
Eper plantsoenen worden wild 
Mosel - Saar - Ruwer 
Leuk maar lastig loupe-werk (Mossenexcursie) 
Bermen en beken bekeken 
De Heimanshof 
Parc Naturel régional du Vercors 
2 jaar bermonderzoek (Het eindrapport) 
Geologisch museum "IJsselvallei", verslag 
Wissselse Veen bij Epe weer natuurgebied 
Rondje met Roe1 
Cevennen 
KNNV-ers in Slowakije 
Wisselse Veen (+ Plantenlijstje Anno 1890 - ei1 wat er nu nog van rest) 
Tussen heuvels en rivier. Een stukje over 25 jaar stdqes schrijven 
De Ierse klaver 
Tussen Alpen en Provence 
(met Egbert de Boer) 50 jaar plantjes kijken 
De Werversdijk 
Azolla's 
De bermen in het veen 
Heimanshof 
De beken van Ernst 
De Aubrac 
De Werversdijk 
Klooster Hulsbergen - het bos 
Klooster Hulsbergen - het water 
Bramen in het Wisselsche veen 
Victor Westhoff overleden 
Groenpraat 
Groenpraat 2 
Groenpraat 3 

Als insiders met voorkennis kunnen wij van de redactie hier nog aan toevoegen dat ook deze 
Natuurklanken twee "Heiik Menkes" herbergt, en om de vorenstaande indrukwekkende lijst van zijn 
schrijfsels wat extra luister bij te zetten, vonden we het aardig één van zijn verhalen nog eens op te 
nemen. Het komt uit het nummer van mei 1980 en zal vermoedelijk wel tot weemoed stemmen. 
Het ging zo: 

Het begon allemaal met een vreemd St. Janskruid. Ik vonddat een jaar of dertig geleden in de 
berm van de Soerelseweg, ongeveer halverwege tussen Epe en Nunspeet, op de plaats waar de Olde- 
broekse heide tot aan de weg komt. Duidelijk een hertshooi, maar ook duidelijk geen St. Janskniid: 
grotere bladeren, een nogal gedrongen bloeitros, die een donkere indruk maakte. Dat bleek veroor- 
zaakt te worden door de dicht met zwarte klierharen afgezette kelkranden. De onvolprezen flora van 
Heimans en Thijsse leerde me, dat het Berghertshooi moest zijn, een plantje dat zeldzaam op de Ve- 
luwe voorkwam. 
In de volgende jaren kwam ik vaker op die plek. Het Berghertshooi, toch al niet erg talrijk, verminder- 
de langzamerhand in aantal. Het viel me op, dat er ook andere planten groeiden, wel niet zeldzaam, 
maar die je toch niet direct op het Veluwse zand zou verwachten. Zo bijvoorbeeld de Pastinaak en het 
Muskuskaasjeskruid, soorten die je meer vindt thuishoren langs de IJsseldijken. 



Interessanter werd het, toen ongeveer op dezelfde plaats, maar aan de zuidkant van de weg, op - i 
I 

een paar plaatsen de Bochtige klaver bleek te groeien. Deze mooie plant is het beste te beschrijven als 
l 

een sierlijke uitvoering van de gewone rode klaver. De blaadjes zijn wat smaller en de bloemhoofdjes 
wat groter en losser; ze hebben ook een iets andere Meur. , 

Ik was intussen wat meer thuis geraakt in de vaderlandse flora en ook de kennismaking,- met een 
leemkuil die in het landgoed Welna lag, ook weer dicht bij die bloemrijke plekken langs de Soerelse- 
weg, bracht me verder op het spoor. Al die merkwaardige soorten groeiden graag op leemhoudende 
grond! Els Hendriks, toen nog onderwijzeres aan de Tongerense school, wees me op nog een andere 
leemplant die daar ook al groeide: de Knollathyrus. Net als de Bochtige klaver een sierlijk halfscha- 
duw-plantje. Het heeft heel smalle blaadjes en bloempjes van variërende kleur: bleekroze, dat soms 
een beetje groenig of blauwig aangelopen is. 
Van Els' vader kwam, via overlevering, een groeiplaats van weer een andere leemplant. Dat moest een 
heel grote lathyrus zijn, met bleekgele bloemen. Hij zou gevonden zijn in een leeinkuil aan het Van 
Manen's Pad. Maar dit gegeven leidde niet tot een vondst. Er bleek aan het Van Manen's Pad op de 
aangegeven plaats wel lenuge grond te zijn, maar geen leemkuil en het geslacht lathyrus bleek in ons 
land geen bleekgele reuzen te herbergen. 

De Soerelse bermen werden geregeld bezocht, maar leverden geen 
nieuwe vondsten meer. Al die vindplaatsen hadden trouwens erg te lijden hcrb- 
van het toenemend verkeer. Het was daaroin een geruststelling, toen achter ho,,\ 
de al genoemde leemkuil een grasveldje bleek te liggen met een rijke be- 
groeiing van Berghertshooi. Dat was een veiliger plaats dan die mishandelde 
wegbermen. 

Het vreemde was, dat k, ook al vond ik niets nieuws meer, jaren- 
lang het gevoel had, dat het Soerelse leemgebied nog meer vondsten zou 
opleveren, maar ik had geen idee wat dat dan wel zou moeten zijn. 

In de zestiger jaren nodigde Piet Bakker, botanicus bij Natuur- , 
monumenten. mij eens uit voor een bezoek aan professor Van Soest, de paardebloemen-kenner. We 
fietsten naar zijn huisje bij Doornspijk. Aan dat bezoek bewaar ik bijzondere herinneringen. Niet al- 
leen vanwege die paardebloemen - toen ik de professor desgevraagd moest bekennen hoegenaamd 
niets van paardebloemen af te weten, concludeerde hij dat ik een gelukkig mens inoest zijn - maar ook 
om de excursie die we 's rniddags maakten. 

Van Soest wist in de buurt van 't Soerel een leemkuil met aller- 
lei interessante dingen, zoals de Hokjespeul! De professor had 
die plant daar jaren geleden gevonden en was - op de plek nooit 
temg geweest - bang dat er van de rijke vegetatie veel verloren 
was gegaan. 
We stapten op de fiets en kwamen in het leemgebied van Soerel 
terecht en wel bij een leemkuil wat verder van de weg afgele- 
gen. Op de grazige halfbeschaduwde oosthelling stond het vol 
met Bochtige klaver en de wat zonniger noordhelling was be- 
dekt met een inenigte grote planten met geveerde bladeren, 
sprekend lijkend op acaciablad. Forse planten waren het, half 
liggend, half tegen elkaar op klimmend, tot wel een meter hoog. 
Ze hadden flinke geligwitte bloemtrossen. Onmiskenbaar de 
reuzen-lathyrussen van meester Hendriks, deze Hokjespeulen. 

N Het duurde jaren voor ik die leemkuil weer bezocht. De omge- 
ving was intussen tot rustgebied verheven, dus niet vrij toegan- 

kelijk meer. Op een goed moment deden nieuwsgierigheid en toenemende bezorgdheid over het lot 
van de Hokjespeulen me bij staatsbosbeheer, de terreineigenaar, aankloppen. 
De zorg bleek terecht. Bij het bezoek dat ik met een man van het i~atuurbescherrningsconsulei~tschap 
aan de kuil bracht, bleek dat de varkensconcentratie in het rustgebied de omgeving van de leemkuil 
permanent in een volledig omgespitte toestand hield. Na een kwartier zoeken vonden we nog drie liok- 
jespeulen: drie centimeter hoog! Het was een droevig geheel. 
Gelukkig was SBB niet ongevoelig voor mijn bloemrijke schildering van het verleden. Om het nog 
inin of meer groenogende deel van de oosthelling van de kuil werd een hek gezet, dat in elk geval de 
zwijnen buitensloot. Het sloot ook de rudimenten van de liokjespeuleil buiten, maar dat werd opgelost 
door een enkele van die sprietjes binnen het draad te zetten. 



Dat hek is nu vier jaar geleden gezet en jaarlijks is de ontwikkeling bijgehouden. Die was heel specta- 
culair. Het soortental nam in vier jaar toe van ongeveer dertig in de gehele kuil tot bijna tachtig in het 
deel binnen de afrastering. De Bochtige klavers, die er ook al slecht aan toe waren, bloeiden na drie 
jaar weer volop. Liggend hertshooi en Fraai hertshooi - van het begin af aanwezig - breidden z i ~ h  
sterk uit; de eerste bleek overigens afgelopen jaar ineens verdwenen. 
Hoe gemakkelijk planten hun milieu vinden, bleek uit de spontane vestiging in 1978 van het Berg- 
hertshooi: voor zover bekend had die er nooit gestaan. 
Dat de Knollathyrus dat voorbeeld zou volgen, konden we alleen maar hopen (met een flinke dosis 
twijfel) maar die hoop werd in 1979 al vervuld. De verplante hokjespeul treuzelt een beetje, maar heeft 
misschien tijd nodig. 

Daarmee is het gezelschapje leem-minnende soorten min of meer compleet op één terrein, dat 
daarmee een uniek plekje op de Veluwe is. Vegetatiekmdigen zouden het zaagblad er ook nog wel 
graag zien groeien, inaar je kunt niet alles hebben. Overigens is liet belang van het terrein groter dan 
alleen maar een verzamelplaats van een aantal zeldzame wildeplantensoorten. Het is ook een lesje over 
de vernietigende invloed die kunstmatige wildconcentraties, zoals rustgebieden die meebrengen, op de 
vegetatie kunnen hebben. Eli verder is het een object voor belieersstiidie: we hebben nu wel al die 
soorten spontaan (terug-)gekregen, maar hoe behouden we ze? 

Ik moet - althans voor nieuwsgierige K W - e r s  - dit verhaaltje teleurstellend afsluiten: Het 
leeniplantengebied is géén excursieterrein. In de eerste plaats omdat het in een rustgebied ligt; in de 
tweede plaats omdat die vijftienhonderd vierkante meter leemfiora vanzelfsprekend niet de druk van 
twintig maal twee intensief rondstappende schoenen verdraagt. Dat is jammer, zeker voor de serieus 
geïnteresseerde, maar het is het onontkoombare gevolg van het feit, dat een steeds schaarsere natuur in 
dit land door steeds meer liefhebbers wordt opgezocht. 

Henk Menke 
Literatuur: Wilde Planten deel 111 

Voor de hand Czggende vraag aan  enk: 
Moet hier niet nog een vervolg y gescbeven worden? 

HET WISSELSCHE WEEI ZOALS IK HET BELEEF: (200f.l 
DEEL XVII 

Als P.S. onder deel 16 van dit vervolgverhaal (Natuurklanken april 2001) schreef ik: "Zojuist meldt de 
nieuwsdienst dat het vervoer en op andere wijze verplaatsen van alle vee verboden is in verband met 
de mond- en klauwzeergevallen in Frankrijk. Moeten die arme schapen nu nóg langer in die afschuwe- 
lijke natte tent blijven?!" 
Later, toen we de lammeren hoorden blaten stonden ze er inderdaad nog! Q 

Nu, hoe liet die schappen waarvan veel van het Schonenbekerras, vergaan is weten we inmiddels. 
Evenals de kudde van de Renderklippen, de herten uit de liertenlcainp en honderden andere dieren zijn 
ze afgemaakt. "Ruimen" noemde men deze misselijk makende maatregel! 
Op 10 mei gebeurde dat met de schapen van Grinwis, die o.a. in het Wisselsche veen en op de Tonge- 
rensche heide graasden. De protesten zijn fel en emotioneel geweest. Niets mocht baten. 

Op 29 april waren we er nog voor een kort bezoekje geweest. Wekenlang hadden we ervan 
afgezien paden in de MKZ-gebieden te bezoeken, uit vrees besmetting over te brengen. De Boenveg 
naar de lieide toe was met de beruchte rood-witte linten afgesloten. 

Het was erg mooi weer met 13'C. Twintig minuten bleven we er maar. De kwelplasjes leken 
meren door het vele water. De beek had zich een weg gebaand door het kleine walletje dat er opge- 
worpen was en spoelde stukjes zand uit de oever weg. In de verte m o m  een paartje Wilde eenden dat 
elkaar al kopknikkend het hof maakte. Tjiftjaf, Zwartkop, Vink en Koolmees zongen, mussen ruzieden 
bij de boerderij en een Witte kwikstaart scharrelde rond bij het water. 
Ondanks alle dreiging van de MKZ-narigheid genoten we van de lente. Het ene Gagelstruikje dat zich 
in de beekwal bij het Land van Jonker overeind houdt had het geweld overleefd van grote graafwerk- 
tuigen die het weggetje tat een haast onbegaanbaar pad liadden oingewoeld.. Om welke reden dit ge- 
graaf? Ligt er een leiding door? 



23 mei Weer zo'n stralende.lentedag met een zuidoosten wind. Een Oranjetip- 
vrouwtje dat in onze tuin eitjes af& op een Damastbloem inspireert ons tot een 
wandelingetje in het Wisselsche veen, dat zo rijk voorzien is van deze mooie vlin- 
dertj es. 
Ditmaal geen MKZ-versperringen meer bij de Boerweg. Wel staat onder de mach- 
tige Bruine beuk voor de boerderij een simpel kruis met wat verwelkte bloemen. 
Het schitterende jonge blad van de boom, dat haast oranje lijkt, kan het trieste ge- 
voel dat ons bekruipt niet verdrijven. Nog pas gisteren immers zijn de herten van 

Oranjetip onze hertenkamp gedood. 
We kijken uit over de bloeiende wei vol Scherpe boterbloemen en Pinksterbloe- 
men. Er vliegen inderdaad de verwachte Oranjetipjes. Of de vele witjes ertussenin 

nu vrouwtjes van het Oranjetipje of andere witjes zijn kan alleen nauwkeurig turen met de kijker uit- 
wijzen. Er zijn nogal wat geaderden bij. 
Een enorm hard gekwaak van Groene kikkers klinkt uit het juist deze winter geschoonde greppeltje 
naast het pad. Hun kwaakblazen bollen op of ze zullen barsten. Overal nieuw leven op komst! 
Het wat rommelige weitje voor de bosjes is een goede voedingsbodem gebleken voor Kruipende bo- 
terbloemen. Ze hebben goudgele bloemenvloertjes gelegd tussen de verspreide oude Pitruspollen. 
Evenmin als de schapen dat graag deden hebben de paarden er nauwelijks 
toen er sneeuw lag. 
Elders in dit paardendroomweitje is het wit van de Paardebloempluizen. 
Ook hier weer Oranjetipjes rond verspreide Pinksterbloemen. Leuk is 
het, dat in dit wat drassige veld steeds meer Koekoeksbloemen staan. 
Ze voegen er een roze element aan toe. 
Een fraaie Vuurjuffer, een rode libelsoort die altijd al vroeg in het jaar 
vliegt, landt vlak naast ons op de omgevallen oude Kraakwilg. Grotere 
libellensoorten vliegen in de verte ook al boven de plasjes. In het rijtje 
van met witte watten getooide oude Lisdodden roept een Rietgors. Het 
riet is nog niet hoog. Zijn bescheiden liedje wordt overstemd door de 
ratelende zang van een Winterkoning vlakbij ons, en een Vink die maar 

Lb niet ophoudt met slaan. 
De echte zomervogels zijn ook present: Fitis, Tjiftjaf en Tuinfluiter Rietgors 
zingen in de bosjes. 

We verbazen ons over de dichte Elzenopslag in het natte terrein langs de Verloren beek. De 
Roodborst, die als we bezorgd opmerken dat er van de interessante flora hier niet veel zal overblijven, 
lijkt ons te willen overtuigen dat hij zuike opslag van Elzen juist apprecieert. "Lekker veel torretjes en 
rupsen straks!" Hij barst in een jubelend gezang uit. 
Wij zien dit zo rijke terrein met twee soorten zonnedauw, ogentroost, Ratelaar en nog onlangs zelfs 
met Klokjesgentiaan echter veranderen in een dicht Elzenbroekbos. Zelfs Berken rukken op vanuit de 
bosrand aan de overkant. 

De onlangs afgeschuinde beekwal (om een geleideljke oever te creëren) raakt langzamerhand 
begroeid. Koddig is een plakkaat Sterrenkroos dat zich op die helling heeft gevestigd en zich daar 
boven het water blijkbaar goed thuis voelt. In het water waaieren de bladeren van een (Duizend- 
knoop?)fonteinkniid in de stroom van deze Verloren beek en kijk daar, waar de stroming wat stag- 
neert, draait een troepje Schrijvertjes rand. Hun lijfjes glinsteren in de zon. 
Duidelijk geven de roestbruine plekken in de wal aan waar ijzerhoudend kwelwater tevoorschijn komt. 
Het heeft zelfs mini-zandwaaiertjes afgezet. 

Waar m de beek een zijstroompje uitmondt vlak bij de eerste duiker, is een frappant klein ver- 
schil te zien: helder water van de hoofdbeek en dieporanje van het andere water. 
We ontdekken nog iets grappigs aan deze kwelbeelc. Bij de kleine, 
half verdwenen stenen cascade hebben spelende kinderen kleine pop- 
petjes gemaakt van klei. Ze vonden deze in de beek. Klei? Hier? 
Dat moet er voor dichting van de bodem ingebracht zijn. Van nature 
is hier geen klei in de bodem. 

Even nog bij het Land van Jonker kijken. De Ratelpopulier 
maakt jong blad, de Vuilboom gaat bloeien en op de witte schermen 
van de Lijsterbes komen vliegen af. Het Fluitenkruid bloeit hier nog 
en het riet in het kieine zijstroompje komt omhoog. Groene poelen 
van de Kleine watereppe zijn al goed ontwikkeld. Een moedereend Klei poppe-Ljes 



met pulletjes haast zich naar de beek, een Citroentje vliegt voor ons uit. In de natiiur gaat alles gewoon 
verder. Belde Mia me twee weken later niet dat de Rietorchis in ons "paradijsje" weer bloeit! 

&?*t%&?* 
Als we voor een kort bezoekje de auto parkeren'bij de parkeerplaats Boerweg blijkt deze weg 

richting heide op een merkwaardige wijze "bewerkt" te zijn. Er ligt een nieuw, zeer breed zandbed m, 
waaruit hier en daar buizen omhoog steken. Aan de kant liggen dikke slangen. Hopen zand en grind 
liggen her en der. Het fietspad verkeert in een abominabele staat. Heeft dit alles te maken met bodem- 

, . sanering bij de Achterste molen? 
Later horen we dat dit inderdaad het geval is. Het verontreinigde grondwater wordt daar opge- 

pompt en door middel van een grote installatie ter plekke gezuiverd. Via de slangen wordt het gemi- 
verde water weer in de natuur teruggebracht. Een forse klus! 

Door de grote graafwerktuigen zijn veel bomen half ontscl~orst. Zouden in de kale bredere a 
berm langs het Lariksbos straks de Gele ringboleten weer opkomen? De met stippen voor kap aange- 
duide Lariksen zijn nog niet gerooid. Komt dat doordat tijdens de afsluitingen dit voorjaar er ook geen 
boswerk mocht gebeuren? 

We lopen langs het nu abominabele fietspad tot de achter de bosjes liggende plasjes in het 
veen. Als altijd is het daar weer heel stil en mooi. Er vliegen talloze Bniine zandoogjes. Je l a t  dit 

vlindertje wel de vlinder van het jaar noemen. Hun rupsjes 
leven van gras dat zich goed heeft kunnen ontwikkelen. 
Ook talrijk zijn nu allerlei grasmatjesachtige fladderaars. Zo 
te zien zijn ze wittig van tint. Dik vangt er een paar. Het ene 

Chrysoteuchia culmella vlindertje is inderdaad een grasmotje. Het houdt de langwer- 
pige vleugeltjes strak tegen het lijfje aan. Die zijn lichtbeige 

van Meur met aan de voorvleugeltjes een zilveren randje. Chrysoteuchia culmella heet deze Meine 
grasmot. Alleen als je er één vangt en met de loep bekijkt, ontdek je zijn ware schoonheid. Het andere 
vlindertje, een soort waterleliemotje, is ook zo'n mooi getekend diertje. 

We zien een Kruipwilgje, de eerste. De Moerasrolklaver bloeit volop met wat Dopheidepollen 
en Witte klaver, welkome nectarplanten voor hommels, bijtjes en vlinders. Straks komt daar de Kale 
jonker nog bij. 

De Kleine zonnedauw is al voldoende groot om de eerste insecten te vangen, Moeraswolfs- 
klauw spreidt er zijn lange groene sliertjes t~~ssen  uit. 
De eenzame reiger vliegt op uit de plas. Een Bruine kikker en de forse Gewone pad zullen wel op zijn 
menu voorkomen. 
In een heldere zomerse zon is dit landschap altijd weer boeiend. 

Een paar dagen later al, op 4 juli, het is 25OC en onbewolkt; het is een mooie zomeravond. We 
gaan even kijken op het natte veld achter het Land van Jonker. Ik had daar 's morgens Mia ontmoet 
die haar vlinderroute liep en me vertelde van de vele vlindertjes die daar op de zonnedauw gevangen 
zaten en die ze had geprobeerd te redden. Wij vonden er zeker veertig tot vijftig die nog op de Kleine 
zonnedauw de dood voilden. Een klein drama in dit mooie veldje vol gele Ratelaar, Zompvergeetmij- 

4 
nietjes en Veenpluis. 

In het avondlicht met een lage zon die de kleuren verhevigt vallen ook de Blauwe zegge, het 
Reukgras, de bijna uitgebloeide Witbol en de Kale jonker op. 
Op het grote veld bij de kwelplasjes is een grote strook gras gemaaid. Schapen zijn er nog steeds niet. 

In Frankrijk waar we hete vakantieweken beleefden begreep men niets van onze verhalen over 
weiden zonder koeien en het afmaken van kuddes schapen en geiten. 

Het Mimaat in Nederland is de eerste augustusdagen abominabel. Maar als we de 19" augustus 
weer gaan kijken op het veldje bij de Boerweg ontdekken we daar een aardige populatie van het mooie 
Icarusblauwtje. Er is hier niet gemaaid, noch hebben er schapen gegraasd. Er bloeit dus veel: Struik- 
heidepollen hebben zich h i e n  ontwikkelei? tot roze bloemstukjes, Dopheide maakt nog bloemen en 
Biggekruid en Leeuwentand laten zich ook niet onbetuigd. De aardige gele bloempjes van de Tormen- 
til bloeien nog steeds. Genoeg nectarleveranciers voor insecten dus. 
Van de Bruine zandoogjes zijn nog slechts erg afgetakelde exemplaren aanwezig, inaar behalve de 
Icarusblauwtjes zijn er nu verscheidene Kleine vuurvlindertjes. Hun rupsjes leven van de overal aan- 
wezige Schapezuring. Mooi is ook een zweefvlieg, de Hoogveenzweefvlieg. 



Het meest merkwaardig zijn de bruine 
kringetjes van ruim een decimeter door- 

" .  
111; ,, snede in het Haamos. Het mos is binnen 
, deze cirkeltjes dood. Op de rand groeien 

zwamvlok van dit paddestoeltje het mos 
gebruikte voor zijn ontwikkeling. De - -  -'- ,ing in Haarrnos naam van dit mospaddestoeltje is mij tot 

nu toe onbekend. Maar we zijn hier altijd alert op bijzondere paddestoelen en niet zonder resultaat, 
gezien de zeldzame soorten die hier al eerder zijn aangetroffen. 
Later, in oktober, meldt Menno Boonisluiter mij de vondst van een Elfenwasplaat, hier. 

@ @ @ @ L %  

Als het september wordt verwacht je meer paddestoelen. Die vinden we ook, op 21 september 
tijdens een korte wandeling. 
Op 12 september zijn er nieuwe scliapen gekomen. Grinwis heeft weer een kudde. We horen de dieren 
in de verte blaten. 

We lopen het pad naar het "watervalletje7', terwijl de eerste troepjes Sijsjes, vaste wintergasten 
hier, al in de Elzen horen. Ook mezen hebben zich in troepjes verzameld; zelfs Staartmeesjes zijn er- 
bij. 

De Verloren beek heeft veel water, dat nu ongehinderd door het Meine dammetje stroomt. Het 
Harig wilgenroosje heeft grote bossen gevormd op het paardenweitje en het bloeit nog heel mooi. F&- 
teinkruid en Sterrenkroos hebben uitgebreide drijvende matjes op het water gevormd en sierlijke groe- 
ne algen deinen onder water met de stroom mee. 

In de zanderige bennen langs het pad naar de beek toe staan prachtige Vliegezwamrnen en 
kolossale Eekhoorntjesbroden. Parelamanieten tonen hun regelmatige grijsbeige hoeden vol schubbe- 
tjes en diepbruin oranje Fopzwammen zijn er iii massa's. Melkzwammen zijn er ook. Na determinatie 
onderscheid ik een Rossige melkzwam en een Donzige melkzwam. Je ontkomt er niet aan er ook een 
stukje van te proeven: "scherp of niet scherp?" 
Die vaalhoed zal wel Radijsvaalhoed zijn! Of.. . . . . . . . ..toch de Tweekíeurige? Mooi zijn ze wel, hoe ze 
ook heten. 
Ja paddestoelen, als jullie je namen zo moeilijk laten vaststellen kom je nooit op een inventarisatielijst- 
je terecht. Stuur inij er maar niet op uit, voor zo'n administratieve klus! 

En de eenzame reiger kan het helemaal niet schelen. Hoeveel jaren zien we die hier al? 
* @ * L % *  

In oktober hebben we prachtige dagen gehad: hoge temperaturen, veel zon en weinig wild. 
Wat een herfst! 
Met een logee zitten we op het bankje bij de kwelplasjes. Ze is helemaal overrompeld door het brui- 
nende biezenlandschap, de blauwe plasjes, het kabbelende water en de prachtige eenzame Vliegen- 
zwam. Maar het allerfijnste vond ze de intense stilte die er heerste. Dat vind je haast nergens meer zo: 
een stilte die je kunt horen. 
We blijven er lang zitten in de warme herfstzon. 

De sneeuw van eind december bedekt alle kleuren in het veld, maar wat is Pitrus mooi met een hoedje 
van glinsterende sneeuw! 

Een bonte specht had graag een groene eens heel voorzichtig wiiien zoenen. 
Maar een konijntje, dat als leek liui beider snavelwerk bekeek, 
dacht zachtjes: "Zoenen is bij spechten haast net zo vreselijk als vechten!" 

Kees Stip. 



VERANDERD LANDSCHAP 

Wie wel eens over de IJsseldijk fietst, bijvoorbeeld van Wapen- 
veld naar Welsum, kan weten dat dat vooral in de winter een 
guur avontuur is. Nu te meer omdat door de dijkverzwaring alle 
struwelen en bosschages die beschutting boden zijn weggekapt. 
Meidoomhagen met vlier en Hondsroos. Geknotte Essen met 
Hopslingers. Sleedoorn, de struik die het eerst bloeit in de len- 
te, met fijne witte bloesem. Ik denk er met weemoed aan terug, 
zo prachtig was het op de dijk. Door al die hagen reed men er 
voorzichtig; nu wordt er gescheurd. Niet alleen voor de mensen 
waren die hagen belangrijk, maar vooral voor de vogels. De 
vlierbessen werden door de Spreeuwen meteen opgegeten. Ze 
zijn zo zacht dat het geen "bewaarfruit" is. 
Neem dan de bottels van de Hondsroos. Prachtig oranjerood; de 
struiken stonden in lichterlaaie als de zon erop sclieeil. Ze bie- 
ven heel lang aan de takken zitten. Overal in de hagen zaten 
vogels te foerageren, en met name Kramsvogels waren dol op 
die bcdhls. 
Kramsvogels zijn wintergasten uit noordelijke streken. Soms 
zitten ze met wel honderd te schetteren in de boomgaard van 

Huiskamp tegenover de camping in Veessai. Huiskamp laat zijn valappels altijd onder de bomen lig- 
gen. Zo hebben de vogels voedsel in de winter en ze ruimen tegelijkertijd alles op voor de komende 
lente. Het is een schitterend gezicht. 

Kramsvogels zijn lijsterachtigen, zo groot als een flinke Merel, inet een witte buik die regel- 
matige grijs-zwarte vlekken vertoont. De borst is heel licht oranje gekleurd, de kop prachtig lichtgrijs 
en de rug roodbruin. Ze hebben een lange staart, wat je goed kunt zien als ze opvliegen. Zo beschreven 
zult u ze wel kunnen herkennen. 

Vroeger was het gebied langs de dijk tussen Vorchten en Welsum een Klein-Betuwe. Er ston- 
den heel veel hoogstamboomgaarden, waar nog enkelen van over zijn. 
Misschien hoort u als het gaat schemeren een vreemd "gekrijs". Dat moet de roep van het Steenuiltje 
zijn. Een kleine uil met heldergele ogen met een zwart randje, die je priemend aankijken. Een Steenuil 
huist graag in de holtes van oude fruitbomen en knotwilgen. Het is dus jammer om zo'n oude boom 
om te hakken, want Steenuilen hebben al moeite genoeg om nog een goede nestplaats te vinden. 

Zelf heb ik twee van die oude fruitbomen. Fraai zien ze er niet meer uit, maar het oog moet 
niet altijd alles willen. In de ene boom zit een Steenuil en in de andere een Grote bonte specht, die 
mar t  met witte vogel met een helderrode stuit. Daar ben ik echt trots op, zoals u zult begrijpen. 

Het Steenuiltje is ongeveer tweeëntwintig centimeter groot. Het jaagt 's nacllts op de grond op 
wormen en grote insecten, en ook graag op muisjes in de schuur. Als ze tenminste naar binnen kunnen, 
door het open raam of langs een kapotte dakpan. 
Maar inuizen zitten in de goede tijd ook onder fruitbomen te snoepen. Je ziet dan de afdniMcen van 
hun schrapende tandjes op de gevallen stoofpereil. Ze zijn gek op Winterjamen. Voor de niuizen hoef 
je het gras onder de bomen niet kort te maaien; dan hebben ze tenminste een kans om zich voor de 
scherpe ogen van de uil te verstoppen. 

Omdat Steenuilen jagen op wormen en grote insecten komen ze vaak om van de honger of ze 
worden vergiftigd door het massaal gebruik van insecticiden. De vogel staat op de Rode lijst, wat be- 
tekent dat ze extra beschenning nodig hebben. 

Tegenwoordig worden er gelukkig weer hoogstamfmitbomen geplant door particulieren. En 
gemengde hagen met Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos en vlier. Een houtwal opgericht en overhoekjes 
beplant met Gelderse roos en Hazelnoot. Landschapsbeheer Gelderland wil iedereen die er ruimte voor 
heeft helpen met de inrichting. Zo kunnen de vogels en andere dieren weer brJ ons in de buurt komen 
en dan kunnen we dagelijks van ze genieten. 

Margriet Maan. 



KLEINE ~ J N G E I Y  

Het zijn zo van die kleine dingen, die je dagelijks in de schoot val- 
len, simpel door geregeld naar buiten te kijken,. 
In de eerste plaats - en volgens mij toch wel bijzonder - zag ik rond , 

Kerstmis bij mijn kinderen in een Eindhovense tamelijk nieuwe- 
wijktuin een opvallend gevormde grote vogel. Hij bewoog zich ook 
tamelijk ongewoon: laag bij de grond in een soort parallellijn met 
het besneeuwde gras dat hij in het langsgaan met zijn forse snavel 
omwoelde. Ik geloofde m'n ogen niet: een Groene specht en in de 
omtrek geen bos te bekennen. Alleen maar massa's huizen in de 
leeftijd van tien tot één jaar met tuinen die zonder uitzondering door 

katten geterroriseerd worden. De kinderen konden dan ook niet onverdeeld gelukkig zijn met deze 
bijzondere bezoeker en 's avonds concludeerde kleinzoon Alexander: "De specht is in elk geval niet in 
onze tuin vermoord." 

Deze zelfde Alexander zette me een poos later aan het denken over een puur natuurhistorisch 
vraagstuk. HiJ hoorde over de paddentrek: hoe deze dieren altijd weer naar hun geboortepoel terugke- 
ren om zich voort te planten, en dat de mannetjes zich er dan niet voor schamen zich te laten vervoeren 
op de brede ruggen van het "zwakke geslacht". 
Maar stél nou, dat lifter en liftgeefster niet in dezelfde poel geboren zijn. En als het mannetje dat dan 
te laat merkt -wat dan?? 

Wie 't weet mag het zeggen. 

Toen er half januari of daaromtrent een vorstperiode ten einde begon te lopen, zag ik een zie- 
lig, heel klein vogeltje ongelukkig rondspartelen op de bevroren vijver. Een Goudhaantje. "Die moet 
gewond zijn," was mijn eerste gedachte, maar vreemd genoeg ging het diertje na elke serie dronken 
buitelingen steeds weer fns en vrolijk op de vijverrand zitten. Geestelijk gestoord dan? 
Met de verrekijker erbij zag ik al gauw wat er aan de hand was. De dooi zette nog niet echt door, maar 
toch hadden zich op de ijslaag van de vijver hier en daar kleine, heel ondiepe waterplasjes gevormd. 
Daarin probeerde het vogeltje een lekker bad te nemen. Maar zodra begon hij niet met zijn vleugeltjes 
te klepperen, of hij roetsjte op het gladde ijs weg. Met zijn mini-vleugelslagjes kon hij blijkbaar toch 
goed vaart zetten; soms schoot hij wel een halve meter verder en dan leek het werkelijk of hij voor de 
eerste keer op schaatsjes stond. Volgens mij hebben zowel hij als ik ons kostelijk geamuseerd. 

En op 25 januari, was ik getuige van het mysterie van de huppelende pinda. Nou ja mysterie.. . 
Natuurlijk was overduidelijk wat er aan de hand was, maar het oogde spectaculair. 
Een bosmuis had een grote pinda-in-de-dop weten te bemachtigen en bracht het - verhoudingsgewijs 
enorme - ding naar zijn hol. Zelf was het beestje nauwelijks zichtbaar tegen de ondergrond van dood 
gras en dorre bladeren. Het enige wat ik weg zag dansen, over een afstand van zo'n twintig meter, was 
de pinda die zich huppelend en springend door de tuin verplaatste. 

Waarnemingen die niets aan de wetenschap toevoegen, maar een heleboel aan je dagelijks 
leven. 

Micky Marsman. 

Basiscursus libellen herkennen 

ZWOLLE- Libellen kunnen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Iedereen met een vijver 
in de achtertuin zal zich zo nu en dan verbazen over de kleurenpracht en hun vliegkunst, Ook bij ter- 
reinbeheerders en beleidsmakers dringt het besef door dat het wel of niet voorkomen van libellensoor- 
ten belangrijke informatie verschaft over de kwaliteit van de natuur ter plekke. Om eens nader kennis 
te maken met de meest voorkomende soorten, de systematiek, hun leefwijze,'etc., wordt door de KN- 
NV-afdeling Zwolle een korte cursus libellen herkennen georganiseerd. Deze. basiscursus beslaat drie 
avonden en twee excursies. Data van de avonden: 11, 18 en 25 april. Plaats: Eli Heimanszaal, Eco- 
drome, Willemsvaart 19 te Zwolle. Aaiivang20.00 uur. Excursies op nog nader te bepalen data in mei 
en augustus. De cursus wordt gegeven door Evert Ruiter, coördinator insectenwerkgroep KNNV 
Zwolle. De cursus kost 23 euro voor KNNV en IVN leden en 28 euro voor niet-leden. Informatie en 
opgave: nian.hubersvervoort@wxssnl ; tel:0529-481488. 

(Overgenomen uit een "Schaapskooi". Red.) 



Tijgerspinnen in ons land waargenomen 

Toen An Westenveel ons in maart jl. dia's ver- 
toonde van deze spectaculaire grote spin, ver- 
telde ze ons erbij dat ze die in de zomer van 
2001 gemaakt had in de Leemputten bij Staver- 
den. Ik dacht eerst met foto's uit het buitenland 
van doen te hebben. De Tijgerspin was voor inij 
een soort uit wat zuidelijker streken. Mijn ver- 
bazing was dus groot. 
Maar het werd nog sterker: wat later werden er Q 

maar liefst zeven Tijgerspinnen aangetroffen in 
het gebied van De Bloemkampen bij Hierden. 
Beide plaatsen hebben een vochtige biotoop. 
Er lijkt dus een verspreiding in noordelijke ricll- 
ting plaats te vinden van deze duidelijk herken- 
bare grote wielwebspin. 
In Natura van januari-februari van dit jaar staat 

een uitgebreid verhaal over deze vondsten plus een afbeelding. Als aanvulling hierop citeer ik hier een 
uitgebreide leveilsgeschiedenis van de Tijgerspin, die ik vond in het Thieme's zakboekje "Spinnen" 
van de auteur H. Pfletschinger. 

"Een duidelijk voorbeeld van deze preventieve broedzorg treffen we aan bij Argiope bruenni- 
chi. Het wijfje begint half augustus al met het afzetten van de eitjes. Na het invallen van de duisternis 
verbindt het eerst een aantal grashalmen in de buurt van het web op halve hoogte met elkaar door 
middel van een spinsel. Met de buikzijde naar boven weeft het dier in dit spinsel dan een stevige ronde 
spinselmat, de deksel van de toekomstige cocon, en hieraan naar beneden toe een kegelvormig ver- 
breed voetstuk. In verloop van slechts enkele minuten Meeft het wijfje daarop 300-400 cremegele 
eitjes in een bolletje bij elkaar en hult dit eibolletje direct in met een dun laagje wit spinsel, dat kort 
daarna tot een taai huidje verhardt. 
In het daarop volgende uur spint ze een dikke wattenachtige laag van donkerbruine draden om de ei- 
kamer heen. Dan begint ze de eigenlijke dichte en taaie uit een dunne laag lichtgrijze draden bestaande 
buitenkant van de eicocon te spinnen. De cocon, die nu peervormig is geworden en zo groot is als een 
walnoot, wordt daarna meestal nog bedekt met een laag licht- en donkerbruine dradenbundelc. Ten- 
slatte, dikwijls pas in de vroege ochtend, verankert de spin de cocon met talrijke spandraden tussen 
omringende grashalmen. Meestal blijft het wijfje nog een dag naast haar kunstwerkje zitten, voordat 
ze terugkeert naar haar web. Enkele dagen later wordt met de vervaardiging van een tweede eicocon 
begoiiileil. In totaal huzen er vijf worden gemaakt. Ongeveer na een maand, dus nog in de herfst, 
komen de jonge spinnetjes uit de eitjes en verlaten de eikamer. Ze overwinteren tussen het wattenach- 
tige omhulsel van de vrij grote cocon. Pas omstreeks eind mei - begin juni van het volgend jaar bijten 
ze een opening in de buitenste coconwand en verlaten na een verblijf van 8-9 maanden hun winter- 8, 

kwartier. Drie maanden later zijn deze maar een millimeter grote dieren al volwassen en in staat om 
zich voort te planten. 
Ondanks de Laie coconwand en de diep liggende eikainer gelukt het veel sluipwespen in de herfst met 
hun legboor door het omhulsel heen te dringen en hun eitjes af te zetten. De spoedig uitkomende 
sluipwesplarven voeden zich dan met de spinneneinbryo's." 
Van Ans hoorde ik verder dat ze ook in de omgeving van Niersen zijn aangetroffen. Dat is een goede 
aanleiding om tijdens excursies of particuliere wandelingen in deze omgeving naar dit zwartlgele dier 
met zijn wespeikleuren uit te lujken. 

I An Westerweel houdt zich aanbevolen voor waarnemingen van deze Argiope bruennichi. 1 
Je kunt ze melden bij onze eigen iilsectenwergroep (al zijn spinnen dan ook geen insecten!) die zorgt 
dat zij ze ontvangt en door kan geven. Graag datum, precieze vindplaats en aantal vennelden. Ook 
waarnemingen van vorige jaren zijn welkom! 

pla Els Koopmans-Grornmé, 
Bongerdplein 1,8 162 AW Epe, 

?!!f 0578 - 612083. 



w 

De waarnemingen die niet in dil blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor ver- 
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; DK=Dik Koopmans; EKG=Els Koopmans-Grommé; GP=Gert Prins; HM=Henk 
Menke; MM=MicbMarsman; MRL=Marcel Langevoort;OSB*Oetie Slot-Batteram; 
En verder: de Heer Knikker, Margriet Snel; de Heer Schreurs, J. Spannenberg, Mevrouw Zonneberg 

ml Buizerd 
Aalscholver 06/02 3 exx. zwalken en zwieren onder luid ge- 

02/01 Enkele exx. en l jw. met witte borst. Wel- jammer om elkaar heen boven de 

sumer plas, Welsum. EKG. Renderklippen bij bosrand. MM. 

Appelvink i 12/03 Nu 5 exx. op dezelfde plek - al miauwend - 

18/01 1 ex. Waterstraat, Vaassen. aan het siervliegen. MM. 
Casarca d. Foeragerend op vruchten 
23/12 (2001) 2 em. Vorchten, IJs- Spaanse aak. MW. 

seluiterwaarden. EKG. 03/03 13 exx. Cannenburgher bos, Vaassen, 
Dodaars dens inverrtarisatie met Gert Prins. MRL. 

04/03 4 exx. Cannenburgher bos, Vaassen. MRL. 14/12 (2001) l ex. Visvijvers, Emst. 

Bergeend Hr.Schreurs. 

3 1/01 4 exx. Welsurn - Terwolde. EKG. Goudvink 

Blauwe kiekendief 0210 1 Op voerplank. Tuin Pelzerpark, Epe. AHS . 
1 1/02 ad. d Zichtstede Vaassen, ,f? 26/01 d en O op voerplank. Tuin Pelzerpark, Epe. 

overvliegend N+Z. MRL. AHS. 

05/03 ad. d jagend boven weiland &s$i$$.+ 27/01 3 (r en l O in populier langs fietspad voor- 

en Fijnsparrenaanplant. malige spoorbaan. Vuurdoornstraat, Vaas- 

10.15 u. Heideweg, Emst. Vliegend in zui- sen. MRL. 

delijke richting. MRL. Graspieper 
Blauwe reiger 08/02 2 exx. baltsend en parend Renderklippen, 
200 112002 Hele jaar aanwezig in het Wisselsche Epe. MM. 

veen, Epe. EKG. Grauwe gans 
1310 1 1 ex. tuin Epe. EKG. 0 110 1 Grote groepen (meer dan 100) op dijk in 

Boomleeuwerik uiterwaarden, Olst. EKG. 

12/02 Druk tierelierend boven de Renderklippen, 25/01 Olst. Zeer veel exx. (honderden!) EKG. 
Epe. MM. Groene specht 

01/03 4 exx. zingend, vlak bij elkaar, Hulshorster- 2210 1 1 ex. roepend boven in beuk, 

zand K G .  Laarseweg Vaassen. Vliegend 

10103 1 ex. zingend. Westeinder heide Nunspeet. richting Hertenkampsweg, 
Vaassen. MRL. MRL. 

Bosuil 17/02 1 ex. roepend Uddelse Buurt- 

02/03 2 exx. d roepend Gortelseweg Vaassen; veld, Uddel. MRL. 

05/03 1 d en 1 O roepend. Herten- 21/02 1 ex. roepend terrein "Lusthof', Brinkgre- 

kampsweg, Vaassen; verweg, Epe. MRL. 

05/03 1 d en 1 9 roepend. 03/03 1 ex. roepend Canneburgherbos, Vaassen, 

Hoge Veldweg/Veldweg/ tijdens inventarisatie met Gert Prins. MRL. 
Heideweg, Emst. Groenling 

05/03 l d roepend OranjewegiVierhouterweg, 0210 1 Van die tijd af tot half februari geregeld op 

Emst. voer. Epe. EKG. 

Allemaal 's avonds, gelokt met cussetterecorder. Grote bonte specht 

Allen ook gezien!! MRL. 16/02 Tuin Epe-C. EKG. 
Brandgans Grote gele kwikstaart 

12/02 1 ex. T.h.v. Houtweg, IJssel. EKG. 03/03 19 foeragerend. IJsbaan Vaassen. Tijdens 
Brilduiker inventarisatie met Gert Prins. MRL. 

Grote lijster 1310 1 l d en 2 O Kanaal ten N. van Vossenbroek, 
2010 Eerste zang. EKG. Emst. MRL. 
Grote zilverreiger 
14/12 (2001) 1 ex. Ossenwaard, Deventer. 

Hr. Schreurs. 



Havik 
04/02 1 ex. juv. Laarseweg, Ems. MRL. 
2 1/02 1 adult, zwevend boven Kortenbroek, Vaas- 

sen. MRL. 
Huismus 
24N2 (2001) l5 exx. Zang in heg, massaal, Epe. 

Ook verder in jan.lfeb.2002. EKG. 
Indische gans 
12/02 T.h.v. Vorchten, IJssel. EKG. a 
Keep 
23/03 d en O op voerplank in de tuin. 

Pelzepark, Epe. M S .  
Kerkuil - 
27/01 1 ex. jagend Kouwenaars- 

weg, Vaassen. 's Avonds. MRL. 
02/03 1 ex. jagend Zwolseweg/Greutelseweg, 

Wenum. 06.00 uur. MRL. 
Kievit 
3 110 1 Tot ca. 500 exx. Uiterwaarden tussen Olst 

en Welsum.EKG. 
12/02 Weer enorme vluchten (over de 200 exx.) 

t.h.v. Vorchten. EKG. 
Klapekster 
27/01 1 ex. Galgenberg, Vaassen. W. 
01/03 1 ex. Greveld, Gortel. MRL. 
Knobbelzwaan -. 

03/01 Grote groep + juv. g?(,$, langs Veluwse dijk, %t$-,: .,.;:Q-'. .i 
Hattem. EKG. -.$".p 

Kokmeeuw 
3 1/01 Zeer veel (zeker 200) aan de IJssel tussen 

Olst en Welswn (hoog 
water!). EKG. 

0 1/02 Vlucht op voer. Tuin 
Epe. EKG. 

Koolmees 
17/12 (200 1) Zang overal in Epe. EKG. 
Koperwiek 
18/01 1 ex. in de tuin. Pelzerpark, Epe. Margriet 

Snel. 
Kuifmees 
08/01 2 exx. op universeelvoer. 

Tuin Pelzerpark, Epe. 
AHS. 

30101 2 exx. op vetbol in tuin y 
Pelzerpark, Epe. AHS. 

24/03 Vergaart nestmateriaal in tuin Belvédère- 
weg, Epe. MM. 

Kraanvogel 
2410 1 3 exx. vliegend boven centrum Epe. MM. 
Krakeend 
14/12 (2001) Visvijvers, Emst. Hr. Schreurs. 
Kramsvogel 
25/01 Meer dan 150 exx. in groep ter hoogte van 

't Gather, Vaassen. EKG. 
Mandarijneend 
15/01 3 d en 1 O kanaal ten noorden. 

van Vossenbroek, Emst. MRL. 
2010 1 1 d in vijver ten N. van de 

Katholieke kerk Oosterhof, 
Vaassen. MRL. 

03/03 2 d en 1 O Cannenburgher bos, Vaassen, 
tijdens inventarisatie met Gert Prin. m. 

Merel 

04/01 Zingt zachtjes bij - 3°C in tuin Epe. EKG. 
Nijlgans 
3 1/01 Enkele exx. Welsum. EKG. 
Ooievaar 
3 110 1 2 exx. niet geringd 

tussen Welsum en 
Scherpenhof. EKG. 

oude begraafplaats aan de dijk. HM. 
Pimpelmees 
07/01 Zingt in de tuin. Epe. EKG. 
h t t e r  
25/01 -1.40 exx. in de Elzen. 't Gather, Vaassen. O 

DK. 
18/02 30 exx. foeragerend in Zwarte els. Laan van 

Fasna, Vaassen. MRL. 
Raaf 
26/12 (2001) 2 exx. roependboven Epe. EKG. 
28/01 2 exx. in weiland Huisakkers, Wenum. 

m. 
17/02 4 em. Uddelse Buurtveld, Uddel, boven 

heide vliegend. MRL. 
15/02 2 exx. Kortenbroek, Vaassen, op maisstop- 

pels foeragerend. MRL. 
Roerdomp 
2010 1 1 ex. Polder Oostenvolde, vlie- 

gend boven rietkraag t.h.v. 
" 't Abbert", Noordeinde. MRL. 

Roodborsttapuit 
10103 1 d Westeindse heide, Nunspeet. MRL. 
Ruigpootbuizerd . , 

03/01 1 ex. Uiterwaarden bij Z&. EKG. 
Slobeend 
14/12 (2001) Kleiputten Windesheim. Hr. 

Schrews. 
Smient 
09/01 Troepjes. IJssel t.h.v. Terwolde. EKG. 
Sperwer 
13/01 1 ex. Veluwse dijk. 

Jagend achter Merel 
in meidoorn. Zéér 
vasthoudend. Oene. MRL. 

13/02 ad. O zittend in boom. Hoek Ransbrugweg- 
Oude Zwolseweg, Wenum. MRL. 

22/02 19 Waterstraat, Vaassen. MRL. iIt 

26/02 a d  d Nieuwe Molenweg Wenurn. 17.40 uur 
in slaapboom. Volgende morgen om 05.40 
uur zat ze er nog! (Gezien met zaklamp.) 
MRL. 

Spreeuw 
07/01 Koorzang. Troepje, Epe. EKG, 
25/01 Grote groepen ter hoogte van 't Gather, 

Vaassen. EKG. 
Stommeeuw 
25/01 Zeker 100 exx. 't Gather &. . .. .< .c. ., 

bij Vaassen. EKG. 
01/02 1 ex. tussen Kokmeeuwen 

op voer. Tuin, Epe. EKG. 
Sijsje 
14/01 -t 150 exx. in Zwarte els 

ten W. van Kievitsveld. Achterdorperweg, 
Emst. W. 

06/02 6 exx. op voer. Tuin Pelzerpark, Epe. M S .  



(Sijsje) 
10102 Eerste maal koppeltje op vetbol; sedertdien 

vaste klanten. Belvédèreweg, Epe. MM. 
12/02. Voor het eerst op voer. Epe. EKG. 
17/02 * 20 exx. in  omer reik. Üddelse Buurtveld, 

Uddel. MRL. 
14/03 15 exx. de hele maand op voerplank, tuin 

Pelzerpark, Epe. Jagen de Groenlingen 
weg! AHS. 

Staartmees 
0 110 1 Af en toe op voer. Tuin Epe. Hele winter 

door groepjes. EKG. 
06/02 10 exx. op voer. Tuin Pelzerpark, Epe. 

AHS . 
Tafeleend 
3 1/01 * 25 exx. Welsum, plas. EKG. 
Tjiftjaf 
15/03 Is weer thuis! Belvéúèreweg, Epe. MM. 
16/03 Gezien in de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
17/03 Ook gehoord in bos aan Norelbosweg 

dichtbij de Renderklippen. MM. 
Turkse tortel 
07/01 "Zingt" in tuin, Epe. 

EKG. 
Wintertaiing 
14/12 (200 1) 2 exx. Ossenwaard, Deventer. 

Hr. Schreurs. 
15/01 1 b Kanaai ten Z. van Vossenbroek, Emst. 

m. 
, i 

7 --- -. -- 
Watersnip -I---- d s 

3 1/02 4 em. in natte graslandjes, Bloemendaal- 
seweg, Emst. MRC. 

03/02 l l exx. Idem. MRL. 
Witte kwikstaart 
1810 1 1 ex. Tuin Pelzerpark, Epe. 

Marqiet Snel. \ 
L 

IJsvogeI 
22/12 (2001) Tuinvijver, Epe. Me- \.-d 

Vrouw zonneberg. - +Y.. -E: 
januari Geregeld een ex.-bij de vijver. Tuin ~eGer-  

park, Epe. Margriet Snel. 
07/01 (2002) 1 ex. Hattem. J. Spannenberg. 
22/01 1 ex. vliegend boven Nijmolensebeek bij 

't Hof. Van W -, O. Vaassen. MRL. 
Zanglijster 
07/02 Zingt voluit bij de vijver. Tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS. 
01/03 's Morgens 05.15 u. en nog 

aardedonker, het bekende 
krasserige repertoire van 
mijn vaste tuinbewoner se- 
dert vier jaar. Langdurig en iets minder 
vals. Belvédèreweg, Epe. MM. 

18/03 Vergaart bij de vijver dikke proppen wor- 
men, dus er moeten kleintjes zijn. Belvédè- 
reweg, Epe. MM. 

Zwarte specht 
16/02 Heel druk roepend en rondvliegend in bos 

tussen Norelbosweg en Renderklippen, 
Epe. MM. 

Zwartkop 
05/03 Langdurig zijn zang gehoord aan de Ren- 

derklippenweg, Epe, waar de bomen op- 
houden en de openheid begint. MM. 

vos 
17/02 2 exx. Niersen. BHi. 

Ml 
Agaatvlinder Phlogophora rneticulosa 
04/02 Tegen het raam. Belvédèreweg, Epe. 
Dagpauwoog Inachis io 
01/03 Een 1" waarneming in een 

tuin aan de Vijverlaan, 
Epe. MM. 

07/03 Kwam op deze mooie dag de uit de schuur, 
zijn winterverblijf, vliegen. Pelzerpark, 
Epe. AHS. 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
02/02 Eerste melding (14oC.) uit 't Harde van de 

Heer Knikker. 
11/03 b Norelbosweg, Epe MM. 
17/03 4 cT in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Dennenuil Panolisjìammea 
27/02 Tegen raam, Belvédèreweg, Epe. MM. 
03/03 Vloog naar binnen om zich goed te laten 

determineren. Belvédereweg, Epe. MM. 
Grote wintervlinder Erannis defoliaria 
08/02 Tegen raam Belvédèreweg, EP. MM. 
26/02 Zit al twee dagen schijnbaar tegen de 

voordeur geplakt. Belvédèreweg, Epe. MM. 
Kleine vos 
12/03 Fladderde tegen het raam. Molemkampweg, 

Heerde. OSB. 

7 1  
Aardhommel (Grote) Bombus terresiris 
03/02 Telefonisch doorgegeven 

waarneming aan EKG. 
van een koningin. Hoge 
Weerd, Epe. 

13/02 Eerste koningin in onze 
tuin. Epe. EKG. 

01/03 Voor mij eerste waarneming. Renderklip- 
pen, Epe. MM. 

Driehoornmestkever Typhaeus typhoes 
16/02 In zandgebieden overal graafhoopjes te 

zien. EKG. 
Honingbij Apis mellifera 
02/02 Enkele em. op erica en eerste 

krokusjes. Tuin Epe. EKG. 
Tweeëntwintigstippelig lieveheers- 
beestje Thea vigintiduopunctata 
10101 In jampotje in de tuin. Epe. EKG. 
Vedemgsoort Chironomus plumosus 
16/02 Zwermen in de tuin in de zon. Zeer kleine 

mugjes (2 mm) met pluimen op de kop. 
Epe. EKG. 



(Vedermug) 30101 In volle bloei onder struikjes in tuin 
(Ze waren in de periode rond die Pelzerpark, Epe. AH§. 
datum ook in het Norelbos op diverse 07/02 In de plantsoenen in volle bloei! EKG. 
plaatsen aan het dansen. De honden Longhuid Pulmonaria offacinalis 
namen ze mee naar huis in hun 18/02 Eerste bloei. Tuin Epe. EKG. 
vachten, zodat ik ze goed kon Narcis 
bekijken. Prachtige diertjes! MM.) 15/01 Staat met twee spettergele bloemeîjes te 

pralen. Belvédèreweg, Epe. MM. 

Forsythia 
14/02 Op luwe plekken in volle bloei. 
Gele kornoelje Comus mus 
02/02 Op luwe plek in bloei. EKG. 
Grauwe els Alnus incana 
02/01 Bloeit volop in Epe. EKG. 
Hazelaar 
2210 1 Allemaal bengelende katjes in de tuin. 

Belvédereweg, Epe. MM. 
25/01 In luwte volop in bloei. EKG. 
Krokus 
28/01 Vroege soort. Gaat gelijk bloeien met de 

eerste Sneeuwklokjes! Tuin Epe. EKG. 

SneeuwGokjes 
18/01 De eersten zijn open. Tuin Pelzerpark, Epe. 

m. 
Speenkruid Ranunculus~caria 
17/02 1" bloem open in tuin Epe. EKG. 
27/02 Mooi veldje t.o. "Middenstip", centrum 

Epe. m. 
Stinkend niesttmid Helleborus foetidus 
28/12 Bloeit in tuin Epe-C. EKG. 
Winterakoniet Erathis hyemalis 
30101 In bloei in tuin Epe. EKG. 
Zwarte els Alnus glutinosa 
14/02 Op luwe Piekken in bloei, o.a. in Tongeren. 

EKG. 

Bomen voor Koeien 

Op 20 maart jl. vrjjwel precies een jaar na het uitbreken van de rampzalige MKZ-epidemie in 
onze omgeving, was het Boomfeestdag in onze gemeente. De dag werd georganiseerd door de 
gemeente Epe en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Ruim tweehonderd schoolkinderen van 
zeven scholen uit Epe, Oene en Vaassen hebben zeventienhonderd bomen in de grond gezet, in het 
kader van de landelijke campagne "Bomen voor Koeien". 

Dat het voor het vee een geweldige voogitgang is, als er schaduw zowel als beschutting 
aanwezig is voor de verschillende weertypen hoeft geen betoog. Als toega zal het landschappelijk 
schoon er geweldig op vooruit gaan, en dan hebben we de "kleine fauna" nog niet eens genoemd. 

Bedrijven, maar ook particulieren kunnen de campagne ondersteunen door een boomplant- 
certificaat te kopen voor de prijs van e 7,- . U kunt zo'n certificaat bestellen door storting van dit 
bedrag op 

giro 8209960 van stichting waarde te Beek Ubbergen, 
onder vermelding van Bomen voor Koeien Epe. 

Als bewijs krijgt u een Bomen voor Koeien-certificaat toegestuurd en dat is tevens de garantie dat er E.4 

bij een boer in de gemeente Epe een boom voor u geplant wordt. 
Als u nog geen certificaat hebt hopen wij dat dit artikeltje u ertoe kan bewegen, want dat is er 

de bedoeling van. 
Redactie. 

H o g e  Weevd - a a n  weerszijden afgebiesd door d e  e legante "groene vingers1' die d e  
logische verbinding moeten voorstellen tussen het bosgebied en d e  bewoonde wereld. Z o  

luidde toch d e  charmamte introdmctie Van d e  kale bermen? 

Over  twee, hoogstens drie jaar zullen de meeste mensen zich de bloeiende weelde van 

het vorige "groenplan" niet eens  meer hevimneren e n  waarschijnlijk zal men zich dan weer 
fanatiek geworpen hebben o p  ergernis over d e  C\ondenpoepen. 

6- is e e n  heel klein s+ukje H o g e  Weerd w a a r  in he-1 brave groen opeens  e e n  vlek van 
helder blauw oplicht: wilde hyacin+jes, e n  vlak ernaast zowaar een  knalgeel feestje van 

Speenkruid. 2e hóórt ze zeggen:  "Wij zijn lekker toch gebleven, p&hI" 

Hou  d a a ~  maar e e m s  droge ogen  Lij ... ... . 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Agnes Herweijer, B 0578 - 613703. 

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

VOZOVAR Algemene coördinatie Gert Prins B 0578-627016 
De Wildkamp 21, 8162 GH Epe e-mail: gah.prins@wxs.nl 
E-mailadres(sen): 

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

FLORON 
Contactpersoon Egbert de Boer, 7% 0578 - 572292. 

Vlierstraat 6, 8171 BC Vaassen. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Als U 
mee wilt werken aan dit project, wendt U zich dan tot Egbert. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, B 0578 - 693024. 

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

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: To en Janus Crum-Hendriks B 0578 - 572487. 

Prins Clausstraat 14,8171 VV Vaassen. 
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep enfof eventueel deelname daaraan of aan 
de excursies, kunt U terecht bij de familie Crum en in tweede instantie bij 

- - 

INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Agnes Herweijer-Smit, F? 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 8 162 GA, Epe. 
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en aan De 
Vlinderstichting door te geven of neemt U graag deel aan excursies en 

b* 
h~uskamerbijeenkomsten om insecten te bestuderen, dan wordt het tijd 
om contact op te nemen met Agnès, of met Els Koopmans-Grommé, 
die de algemene leiding heeft. (Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, tel. . 
0578-612083), of met de samenstellers van het programma: 

Etienne van Dissel, B 038 - 4479616 
Klapperdijk 5A, 8 191 AB Wapenveld, 

en 
Bertus Hilberink, @ 0578 - 572713 
Stationsstraat 28,8 171 BX Vaassen. 

NATUURBESCHERMINGSCOM~SSIE 
Contactpersoon Bertus Hilberink, 0578 - 572713 

Stationsstraat 28, 
8171 BX Vaassen. 

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




