








13 augustus Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de Berghoeve aan de 
Boerweg in Wissel. 

 
 
Maandag  
18 augustus 

Inventarisatie Westeindse heide in km hok 27.41.22. 
Verzamelen om 19.00 uur bij de buurtsuper, Klimtuin Epe. 

Maandag  
25 augustus 

Inventarisatie hoek Bovenweg- Klaterweg. Km hok 27.31.15.   
Verzamelen 19.00 uur bij de buurtsuper, Klimtuin Epe. 

Maandag  
1 september 

Inventarisatie Tongerense beek. 
Verzamelen om 19.00 uur  bij de buurtsuper, Klimtuin Epe. 

Zaterdag  
6 september  

Excursie naar de Blauwe Kamer te Wageningen. Waterdicht schoeisel 
meenemen, lunchpakket en iets te drinken. 
Verzamelen om 9.30 uur bij de buurtsuper. Adres: Klimtuin, Epe. 
Opgave moet i.v.b. met vervoer, bij Egbert de Boer of Margriet Maan. 

Zaterdag  
20 september 

Gewestelijke Themadag, georganiseerd door de afdeling Epe/Heerde. 
Thema: Sprengen en Beken. 

Maandag  
29 september  

Determineren. Zelf materiaal meenemen. 
Aanvang 20.00 uur. Eper Gemeentewoning, Alkoof. 

Maandag  
27 oktober 

Determineren. Zelf materiaal meenemen. 
Aanvang 20.00 uur. Eper Gemeentewoning, Alkoof. 

Maandag  
24 november  

Uw eigen vakantieverhaal, eventueel met dia's. 
Aanvang 20.00 uur. Eper Gemeentewoning, Alkoof. 

Voor meer informatie:  
bel met Egbert de Boer of Margriet Maan, die Mariet van Gelder tijdelijk vervangt.  

Egbert tel. 0578 572292.  
Margriet tel. 0578 631244. 
Mariet, Egbert en Margriet 

 

 

 
Insectenwerkgroep – zomerprogramma 
Dinsdag  
22 april   

Op zoek naar graafbijen en andere insecten op de Woesterberg aan de Langeweg te 
Emst, o.l.v. Els Koopmans (of Bertus.) 
Verzamelen om 10.30u bij restaurant Schaveren aan de Oranjeweg, Emst. 

Vrijdag  
23 mei 

Libellenexcursie naar het Smitsven o.l.v. Robert Ketelaar. 
Verzamelen om 13.30 u bij het VVV-kantoor in Epe. 
Contactpersoon : Etienne van Dissel.       

Zondag  
15 juni 

Excursie naar het Engelse Werk te Zwolle, o.v. Gerard Plat, 
Verzamelen in Epe om 10.15 uurij het VVV-kantoor  
of in Heerde om 10.30 uurp de parkeerplaats bij het gemeentehuis.  

Donderdag  
17 juli 

Algemene Excursie naar  Fortmond en Duurse Waarden, o.l.v. Hilary Jellema 
of Cintia Wedemeijer. 
We hopen hier Icarusblauwtjes, Argusvlinders en andere insecten te zien.   
Verzamelen om 10.00 u bij het VVV-kantoor in Epe  
of om 10.30 u op de parkeerplaats bij Fortmond. 

Zaterdag  
9 augustus 

Bezoek aan de vlindertuin in Berg en Bos te Apeldoorn met het IVN Apeldoorn, 
o.l.v. Cintia Wedemeijer. 
Verzamelen om 10.00 u bij het VVV-kantoor in Epe  
of om 10.30 u bij de ingang van park Berg en Bos.   

Zaterdag  
16 augustus 

Reservedag Berg en Bos.  
Zie onder 9 augustus. 

Dinsdag 
21 augustus 

Excursie naar de Tongerense heide o.l.v. Jan Polman.  
Verzamelen om 10.30 uur bij de Chevalierschool  
of op de hoek Tegelbergweg/Van Manenspad. 

Zondag  Excursie naar ’t Harde.  



7 september Verzamelen om 10.30 u op de carpool-plaats bij het AC-restaurant. 
 
 

 
Winterprogramma: 
Maandag 
13 oktober 

Huiskamerbijeenkomst om 20.00 u bij Micky Marsman, Belvédèreweg 3, Epe. 
 (0578) 621410 – Een telefoontje om te laten weten dat je komt is erg welkom.  

 Agenda:   
1. Definitieve vaststelling van het winterprogramma. 
2. Verslagen  monitoringroutes. 
3. Verslag hommelproject. 
4. Bijzondere waarnemingen van het afgelopen seizoen. Het lijkt ons wel aardig als ieder 

werkgroepslid ons deze avond iets vertelt over een of meerdere insecten, die hij of zij ge-
durende enige tijd (zo’n vijf à tien minuten) heeft geobserveerd. Dus geen theoretisch 
verhaal uit boeken, maar informatie over het waargenomen dier (b.v. het gedrag.) 

5. Wat er verder ter tafel komt. 

Geplande data zijn verder: 
10 november (14.30 uur), 

12 januari (20.00 uur), 
9 februari (20.00 uur) en 

8 maart (14.30 uur), 
allen op maandag in de gemeentewoning te Epe. 

De coördinatoren: 
       Bertus Hilberink.Tel. 0578-572713, 
       Etienne van Dissel. Tel.038-4479616. 

 

 
 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
gehouden op Donderdag, 20 februari 2003 in de Eper Gemeentewoning. 

Er waren zevenentwintig aanwezigen. Afwezig met kennisgeving de heer en mevrouw Douma en de 
heer Kuijper uit Elburg. 
 1.  Opening. 

De plaatsvervangend voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze zevenenvijftigste 
Jaarvergadering van de afdeling Epe/Heerde.  
Bij gebrek aan een afdelingsvoorzitter zal de secretaris de vergadering leiden. Hilary Jellema is 
bereid te notuleren. 
De penningmeester, Jan Kuijper is helaas verhinderd vanwege een door de oorlogsdreiging ver-
vroegde vakantie. 
De plaatsvervangend voorzitter belooft dat het een bloemrijke vergadering zal worden. 

  2. Notulen van de vorige Jaarvergadering op 28 februari 2002. 
   De notulen worden goedgekeurd. 
 3.  Ingekomen stukken. 
  Er zijn geen brieven binnen gekomen. 
 4. Mededelingen van het bestuur: 

• De commissie Bonenburg werkt op volle toeren. Het programma voor de presentatie is rond, 
de uitnodigingen zijn verstuurd. Dinsdag, 8 april om 20.00 uur is het zover. De werkgroepen 
hebben goed op tijd hun bijdragen ingeleverd en Micky Marsman maakt er weer een juweel 
van een rapport van, wat veel vlijt en wijsheid kost. 

• Veranderende levensstijl of niet: dié traditie  houden we in ere: de leden maken de vereniging. 
Rob Gerrits zal meewerken in de Programmacommissie, Jeanne Felix in de Evenementen-
commissie, Cintia Wedemeijer in de Welkomstcommissie voor Vaassen en Apeldoorn. Gerrit 
Hartkamp is onze site-master bij www.Heerderweb.nl. 
De vergadering bedankt hen bij voorbaat al met applaus! 



Voor de werkgroep Publiciteit heeft niemand zich nog aangemeld. 
 
 

• De afdelingspluim. In deze ene pluim eren we allen in de vereniging die een pluim verdienen. 
De pluim vraagt eens extra aandacht: voor twee zeer geslaagde publieksexcursies, een schitte-
rende dialezing en een bloeiende werkgroep en gaat dit jaar naar To en Janus Crum van de 
paddestoelenwerkgroep.   

5. Jaarverslag 2002  
• Blz. 13 : Els Koopmans vindt dat De Vlinderstichting ook hoort onder de kop: “Nauwe con-

tacten    worden onderhouden met”….. 
• Blz. 14 : Mariet van Gelder vult aan onder de kop: Activiteiten in 2002 dat de excursie op 13 

april 2002 niet doorging wegens te weinig belangstelling. 
Het Jaarverslag 2002 wordt goedgekeurd. 

6. Financiën 
• De opbrengst van de verkoop van oude en overcomplete boeken is niet terug te vinden in het 

verslag, meent Els Koopmans. Of staat het onder "boekjes?". De vraag wordt mee genomen 
naar de penningmeester. Zijn antwoord vindt u in Aanvullingen onder deze notulen. 

• De kascommissie deelt mee dat de penningmeester de boeken keurig in orde heeft en uitste-
kend werk heeft gedaan. 

• Er is een aantal KNNV leden van andere afdelingen dat deelneemt aan onze werkgroepsacti-
viteiten. Het bestuur stelt de vergadering voor deze mensen een jaarlijkse bijdrage te vragen 
van € 10,-  . Daarvoor krijgen zij dan de Natuurklanken toegestuurd. 

 Leden van andere verenigingen als IVN of Vogelwacht, die meedoen met onze werkgroepen 
moeten lid van de KNNV- afdeling Epe/Heerde worden en de normale contributie betalen. Ui-
teraard ontvangen zij dan ook Natuurklanken. 

 De vergadering vindt dat het bedrag van € 10,-  absoluut kostendekkend moet zijn of anders 
verhoogd zal moeten worden tot een kostendekkend niveau.  

 Onder deze voorwaarde kan het voorstel worden aangenomen.                                        
(Toelichting in Aanvullingen.) 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
  De voorzitter dankt de kascommissie voor haar prima werk en dechargeert Dik Koopmans die 

niet herkiesbaar is. Jan Polman wordt benoemd als zijn opvolger en Henk Menke als tweedejaars 
commissielid, met dank voor hun beschikbaarstelling. 

 8. Bestuursvacatures 
  Allereerst nemen we afscheid van drie bestuursleden. 
  Hilary Jellema bedankt Lous Heine voor het gevarieerde aanbod van excursies en lezingen dat zij 

bedacht en organiseerde. Ze deed dat zonder enige ophef en met veel discipline, zodat wij het 
langzamerhand vanzelfsprekend begonnen te vinden. Het programma was er gewoon. Door haar 
welkomst- en dankwoorden wist Lous altijd heel goed het enthousiasme en de waardering van de 
zaal over te brengen.  

  Lous antwoordt dat zij het toch niet helemaal alleen deed, maar veel steun kreeg van Marianne, 
Erik en vele anderen. Ze wil met groot plezier de komende Programmacommissie inwerken. 

  Erik Murris wordt door Margriet Maan toegesproken. Erik was de brug tussen de gemeente Epe 
en de KNNV. Een echte luxe, zo’n brug. De twee petten zaten niet altijd comfortabel. Erik zette 
zich in voor o.a. het Natuurpad, heeft een grote gebiedskennis en is, als vrolijke noot met de hem 
eigen zijnde humor onmisbaar in de bestuursvergaderingen. Welbedankt, Erik. 

  Erik antwoordt dat hij het een luxe vond om in zo’n omgeving te werken  Hij had twaalf jaar in 
een goed samenwerkend bestuur gezeten. Er is veel ambitie en een diepgaande belangstelling 
voor de natuur in onze vereniging.  

  Van Marianne Faber werd vorig jaar al afscheid genomen als voorzitter. Margriet herinnert de 
vergadering eraan dat Marianne nog een jaar in het bestuur wilde blijven om de nieuwe voorzitter 
te kunnen inwerken. Helaas moest ze hem ook weer uitzwaaien.  

  Intussen deed Marianne nog veel meer en zij zit wegens haar grote inzet en ervaring namens het 
bestuur in de commissie Bonenburg, een niet geringe taak.  

  Haar opnieuw te bedanken is dus zeker op zijn plaats.  
  Marianne vond het zeer spijtig dat Jeroen Hanegraaf naar Ede moest vertrekken. Zij bedankt alle 

leden voor het vertrouwen dat ze haar, als voorzitter en als bestuurslid hebben geschonken. 



  De leden belonen de scheidende bestuursleden met groot applaus. En vooruitlopend op een echt 
cadeau wordt hun nu een voorjaarsbloemenhulde gebracht. 

 
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
  Het bestuur is enthousiast dat Hilary Jellema het Natuurhistorisch secretariaat op zich wil nemen, 

dat Francien Surink tekent voor het Coördinaatschap van het Algemene programma en dat Jan 
Leemburg zich opwerpt als Tweede Secretaris en voor ons de fel begeerde website wil maken.  

  De vergadering stemt met luid applaus in met hun benoeming. 
10.  Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering 
  Dik Koopmans en Wim Bijlsma zullen onze afdeling vertegenwoordigen op de eerste Zaterdag in 

november in Arnhem. De voorzitter beveelt de VV aan bij ieder lid. 
 11.  Werkgroepen en bibliotheek o.a. over de plannen voor 2003: 
  Gert Prins: het belangrijkste plan voor 2003 is de inventarisatie van de Steenuil over een gebied 

van honderdvijftig kilometer en meer publiciteit voor dit onderzoek. De leden van de werkgroep 
zijn enthousiast over dit project. Er zijn al vijftien aanmeldingen. 

  Egbert de Boer: er zijn drie excursies gepland voor de algemene leden en andere belangstellen-
den namelijk de excursies naar Tongeren en die naar de Blauwe Kamer. Te vinden in het pro-
gramma van de plantenwerkgroep. 

  Janus Crum: volgende week worden er plannen gemaakt in de paddestoelenwerkgroep. Weten 
leden nog terreinen en gebieden in de buurt waar een grote verscheidenheid aan paddestoelen te 
vinden is? Wilt u deze verborgen kroonjuwelen dan doorgeven aan de werkgroep? 

  Bertus Hilberink: voor de cursus heggenvlechten van de Werkgroep Landschap en Natuur (vori-
ge jaren NBC geheten) hebben zich achtentwintig mensen uit het hele land opgegeven. Veertien 
van hen zijn op de wachtlijst voor volgend jaar gezet.  

  De eerste cursus start op 1 maart 2003. 
Els Koopmans: er wordt een aantal excursies samen met afdeling Apeldoorn georganiseerd. Ze 
hebben daar goede specialisten en het is leuk om andere terreinen te bezoeken.  
Kars Veling van de Vlinderstichting zal op de volgende vergadering van van de insectenwerk-
groep op 10 maart aanwezig zijn om die groep te ondersteunen in het veldonderzoek, dat overi-
gens zeer weersafhankelijk is. 
Oeti Slot: er is nog een aantal fraaie boeken te koop voor € 3,-. 

12.  Het bestuur: Els Koopmans heeft jarenlang gewaakt over de bibliotheek en ze is er zonder veel 
tamtam “tussenuit geknepen”. Maar mede dank zij haar inzet en beleid hebben we een schitteren-
de bibliotheek opgebouwd.  

  We gedenken ook nog de rubriek Tussen Heuvels en Rivier in de Zwolse Courant. Gedurende 
dertig jaar was Els schrijver en trekker van de rubriek en Dik moest al die stukjes voor haar ty-
pen. 

  Het bestuur biedt Els een (nog te drukken) kalender aan, waaraan Els zelf heeft meegewerkt. Het 
wordt een natuurkalender met pastels en tekeningen, en verhalen van haar hand. De kalender zal 
te koop worden aangeboden aan onze leden en relaties. We schenken haar nu alvast,  als dank 
voor haar natuureducatieve werk, een bloemenmand. 

  Els bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan het schrijven van "Tussen heuvels". Het is mak-
kelijker dan men denkt omdat, als je goed rondkijkt er altijd iets is wat je opvalt. Maar je moet 
wel begrijpelijk blijven schrijven in een krant.  

  Ze vindt het heel onwennig dat de druk van een deadline na dertig jaar zomaar ineens is verdwe-
nen. Het "ik moet nog….." speelt steeds in haar achterhoofd. 

13.  Redactie Natuurklanken  
  Micky Marsman heeft geen mededelingen.  
14.  Meningen over de activiteiten van het bestuur 

Adrie Hottinga vraagt of het bestuur al contact heeft gehad met de Agrarische Natuurvereniging. 
Dat is nog niet gebeurd, maar het plan is om zich aan te sluiten bij de Vereniging Veluwe IJssel-
zoom, die onze afdeling vorig jaar heeft aangeschreven. 

15.   Suggesties voor komend seizoen 
  Jan Polman zou het interessant vinden om nog eens te kijken op de voormalige vuilstort in Emst. 

Juni is daar een goede tijd voor. 
16.  Rondvraag 

• Jan Polman vindt dat het bestuur en de Werkgroep Landschap en Natuur zich meer moeten in-
spannen om schade aan de natuur te voorkomen. Meer actie is een must. 



Bertus Hilberink antwoordt dat er minstens tien vaste vrijwilligers nodig zijn om een project 
voor natuurbeheer te beginnen en die zijn moeilijk te vinden. De combinatie met een cursus, 
zoals het snoeien van hoogstamfruitbomen werkt het best. 
Adrie Hottinga brengt in dat de informatie van de KNNV wel degelijk wordt gebruikt in de 
Gelderse Milieufederatie. Via onze vertegenwoordigingen zijn er veel kanalen. 

• Erik Murris zegt dat er goed moet worden opgelet, want op onterechte gronden probeerde de 
gemeente Epe de ecologische verbindingszone te versmallen. 

• Jan Polman is van mening dat er te veel wordt gekapt in de gemeente Epe, en dat er in de 
groenvoorziening veel overhoop wordt gehaald. We moeten assertiever reageren. De kapplan-
nen moeten zorgvuldig worden gevolgd. 

• Henk Menke vraagt welk project we na de Bonenburg zullen oppakken.  
Margriet brengt de wens van de werkgroepen naar voren om een jaartje rust te hebben. Ze zijn 
ambitieus en willen meer tijd voor hun eigen programma. 

• Er is een extra VV nodig, omdat de vorige nogal tumultueus eindigde. Lous Heine en Cintia 
Wedemeijer gaan erheen op 5 april 2003. 

• Bauke Terpstra vraagt of er leden zijn met belangstelling voor een nieuwe werkgroep Geolo-
gie. Er hebben zich tot nu toe te weinig mensen opgegeven. Het is een werkgroep voor begin-
nende enthousiastelingen. Er zullen gedurende het jaar een paar excursies gemaakt worden. 

• Marianne Faber deelt mee dat de excursie Vroege Vogels dit jaar niet door gaat. 
16. Sluiting. 

Na de vergadering zal Jan van Dijk van de afdeling Zwolle een reisimpressie geven van de vogel-
trek-reis naar Istanbul. 
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid 
en betrokkenheid. 

 
Aanvullingen van de penningmeester. 

Bij punt 6.  Vanouds kwam er in het financieel verslag de post "boekjes " voor. Dat sloeg niet op zul-
ke prachtige boeken zoals wij die dit jaar hebben verkocht. (De boeken waren een geschenk, maar 
mochten als ze overcompleet waren aan leden van de werkgroepen worden verkocht.) De penning-
meester heeft echter het aloude boekingsjargon gehandhaafd en de opbrengst van € 300,- van de ver-
kochte boeken ook onder "boekjes" genoteerd.  
Bij punt 6: Voorstel. De veronderstelling van de plaatsvervangend voorzitter dat het bedrag van        
€ 10,- Euro niet kostendekkend zou zijn, is onjuist. In het bedrag zijn ook de portokosten opgenomen. 
Het voorstel kan dus definitief worden aangenomen.  
Het luidt:  

KNNV-ers van andere afdelingen die lid zijn van de werkgroepen van de KNNV Epe/Heerde 
 betalen een bijdrage van € 10,- . Zij ontvangen Natuurklanken. 

 
Een vrijwillige bijdrage daar bovenop is altijd van harte welkom en in KNNV gelederen op zijn minst 
niet ongebruikelijk. 

                                                                                                   Margriet Maan, 
                                                                               met dank aan Hilary Jellema. 

 
 

 
 

Het vervolg van Tussen Heuvels en…….. 
 

De hoofdredacteur van de huis-aan-huisbladen in Heerde, Hattem, Wezep en Oldebroek heeft 
Els Koopmans aangeboden de rubriek Tussen Heuvels en Rivier in de huis-aan-huisbladen voort te 
zetten. Dat is fantastisch en het zou erg jammer zijn als wij als vereniging deze kans op natuureducatie 
voor een groot publiek zouden laten liggen. 
Een huis-aan-huisblad is echter wel iets anders dan een krant. De commercie staat voorop en wanneer 
er ruimtegebrek is legt Tussen Heuvels… het af tegen een lucratieve advertentie. 
Daar lenen we Tussen Heuvels….. niet voor. 
Wel kunnen we een nieuwe rubriek starten onder een andere naam. De natuurverhalen zullen ook iets 
korter moeten zijn. 



Els Koopmans wil van harte aan deze nieuwe rubriek meewerken, mits er een groepje 
schrijvers is dat bij toerbeurt voor een artikeltje zorgt. Trekker van het project wil ze niet opnieuw 
worden. 

Ik heb met de hoofdredacteur afgesproken, dat er eerst een aantal leden zal worden gezocht dat 
deze rubriek op zich neemt. Pas daarna gaat het bestuur onderhandelen over de voorwaarden. De trek-
ker van het project heeft daar uiteraard een stem in.  

De taak van de trekker van de nieuwe rubriek is het onderhouden van contact met de hoofdre-
dacteur. Hij/Zij zorgt dat de kopij op tijd op zijn bureau ligt  en dat er een rooster is voor de schrijvers. 
Kortom: degene die het project draaiende houdt.  

De schrijvers zorgen om de beurt voor een klein artikeltje seizoensgebonden natuurnieuws. Er 
zijn inspiratiebronnen genoeg. En mocht u eens iets van een andere schrijver door willen geven, dan 
moet dat altijd gebeuren met bronvermelding.  

Schrijf over de natuur op de Noord-Veluwe en van dingen dicht bij huis. 
Belt of e-mailt u mij even? 

                                                                                                     Margriet Maan. 
 
 

Waterschapsverkiezingen 

Naast de bij ieder bekende bestuurslagen rijk, provincies en gemeenten, bestaan er in Neder-
land waterschappen. Ook de besturen van waterschappen worden democratisch gekozen, alhoewel we 
er niet voor naar de stembus hoeven.  
In de periode van 28 mei tot 12 juni 2003 vinden deze verkiezingen plaats en elke kiesgerechtigde 
burger kan zijn stem schriftelijk uitbrengen. Deze kiesgerechtigden zullen voor de verkiezingen een 
boekje ontvangen waarin de kandidaten voor het waterschapsbestuur zich voorstellen. 

Waterschappen spelen een belangrijke rol in het waterbeheer. Zo nemen waterschappen be-
sluiten over de mate waarin gebieden droog of juist nat gehouden worden. Daarom is het van groot 
belang dat ook de stem van natuur en milieu in het waterschapsbestuur goed vertegenwoordigd is. 
Immers, in beheersplannen behoort voldoende plaats te worden ingeruimd voor de eisen die onder 
anderen flora en fauna stellen. In verband daarmee ondersteunen de Vereniging Natuurmonumenten, 
de Stichtingen Het Geldersch Landschap en de Gelderse Milieufederatie de verkiezingscampagne van 
groene kandidaten voor het waterschapsbestuur. Het is dan ook belangrijk uw stem uit te brengen op 
een kandidaat die invulling kan geven aan de “groene” belangen: dus voor natuur in het waterschaps-
bestuur! 

In het gebied van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en KNNV, afdelingen Noord-
West Veluwe en Epe-Heerde hebben de volgende leden van deze verenigingen zich beschikbaar ge-
steld  als groene kandidaat, dan wel als plaatsvervanger voor het bestuur van het Waterschap Veluwe:  

• Kieskring  3: Apeldoorn, Terwolde, Epe, Heerde, Hattem:  
Jan Aalbers met als plaatsvervanger Adrie Hottinga. 

• Kieskring 4: Nunspeet, Elburg, Oldebroek: 
Ruud Oudega, plaatsvervanger vacant. 

• Kieskring 5: Putten, Ermelo, Harderwijk: 
Tjalling van der Meer met als plaatsvervanger Jaap Schröder. 

Het aantal stemmen bij de waterschapsverkiezingen van vier jaar geleden was maar  30% van 
het aantal  kiesgerechtigde burgers. In deze tijd met steeds minder bemoeienissen van de overheid met 
onze natuur wordt  het  dan ook steeds belangrijker om de belangen van  natuur en milieu in het water-
schapsbestuur te kunnen behartigen. Niet alleen door de stem van  de kiesgerechtigde leden van onze 
verenigingen, maar ook door de stem van iedere kiesgerechtigde burger die de natuur  een warm hart 
toedraagt.  
De groene kandidaten hopen dan ook dat u uw omgeving (familie, buren en kennissen) tijdens de ver-
kiezingen op wilt wekken om ook hun stem op de groene kandidaten uit te brengen.  

Jaap Schröder 
Tjalling van der Meer 
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NIEUW voor Gemeente Epe. Een plant van stedelijk gebied, die zich van de Stijve klaverzu-
ring onderscheidt door de kruipende stengels en de bruinachtige bladeren; doet het daarom 
goed tussen straattegels.  Zou misschien op meer plaatsen in Epe (en Vaassen) kunnen worden 
gevonden. 

 
0858 NARTHECIUM OSSIFRAGUM – Beenbreek  BEDREIGD  

Teruggevonden op de Tongerense Heide, maar bloeide niet, (27.43.21.) 
 Teruggevonden in het Grijze Veen (Tongerense beek), bloeide niet, 
(27.43.22).  
In de gemeente Epe is het aantal bekende vindplaatsen momenteel twee. 
Nog eens zoeken of hij in het Paalveen (27.43.13) teruggevonden kan wor-
den. 

 
0424 PHEGOPTERIS CONNECTILIS – Smalle beukvaren  

Tijdens het onderzoek voor het LMFA werd in de omgeving van Niersen 
(27.53.31) de populatie van de Smalle beukvaren bezocht. Er werden minstens acht groeiplek-
ken vastgesteld langs beken in het sprengengebied, telkens met 10 tot ruim 100 bladen. 

 
1067 RHINANTUS MINOR – Kleine ratelaar  

Gevonden op het landje aan de zuidkant van het Landje van Jonker. Was in de periode 1989-
1999 niet gevonden in de Gemeente Epe. NIEUW. 
 

1197 SETARIA PUMILA – Geelgroene naaldaar  
Tussen straattegels, Vlierstraat, Vaassen  (27.53.25)    

 
1243 STACHYS ARVENSIS – Akkerandoorn    KWETSBAAR 

Eekterveld (27.54.12), braakliggend terrein  
Hoewel het landelijk gezien om een kwetsbare soort gaat, wordt de Akkerandoorn in onze 
omgeving af en toe gevonden, nu eens hier dan weer daar. Hij is eenjarig en weinig standvas-
tig.   

 
1336 VALERIANELLA LOCUSTA – Gewone veldsla 

’t Harde (27.22.45) bij de ingang van het rangeerterrein. 
 

Iedereen die bijzondere vondsten heeft doorgegeven, wordt van harte bedankt. 
Vooral voor bijzondere vondsten uit de Gemeente Epe houd ik me aanbevolen. 
 
Egbert de Boer 
Tel. 0578-572292 
 
 

Bomen in de winter. 
 
Al twee en dertig jaar onderhoudt de heer Richard Schakelaar 
met een klein ploegje de bomen van de gemeente Epe. Zijn le-
zing en de wandeling door het dorp sloten prachtig op elkaar aan. 
De wandeling was als het ware een illustratie van de lezing: de 
bomen gingen werkelijk voor ons leven en dat zij onze lanen 
sieren is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. 
De spreker begon met te onderstrepen hoe geweldig belangrijk 
bomen zijn voor de atmosfeer in stad en dorp. Ze bepalen in 
hoge mate het dorpsgezicht, ze geven beschutting en schaduw. 
Op betegelde pleinen bijvoorbeeld zou het zonder bomen bij 
27oC al niet meer uit te houden zijn. Bomen camoufleren lelijke 
gebouwen en ze nemen honderden kilo's fijn stof op uit de lucht. 
Het stof op de bladeren wordt met de regen de grond ingespoeld. 

Bomen nemen CO2 op uit de lucht en verminderen luchtvervuiling en verkeersherrie. Ze zijn een bio-

Beenbreek 

 



toop voor vogels, insecten en andere dieren, ook in de bebouwde kom. Van bomen en hun bewoners 
kun je enorm genieten. Op de wandeling realiseerden we ons welk een onschatbare waarde aan bomen 
onze gemeente heeft. 

Des te betreurenswaardig is het hoe respectloos en nonchalant wij met dit gemeenschappelijke 
bezit omspringen: In de besluitvorming krijgt verkeer de voorrang, er wordt te dicht bij bomen ge-
bouwd, de bestratingen liggen te dicht rondom de stam, bekabeling beschadigt het wortelstelsel, auto's 
parkeren boven de wortels, zodat de grond wordt vast geplempt en er geen lucht meer kan doordrin-
gen. Maaischade van machines die de schors afrukken, en allerlei ander slordig gedrag. 
Beschadigde bomen zijn vatbaar voor ziekten en schimmels en ze rotten snel in. De stormen zijn juist 
desastreus voor deze verzwakte bomen, de zogenaamde zorgbomen.   
De meeste grote bomen in het centrum van Epe zijn zo'n honderdvijftig jaar geleden aangeplant. De 
bomen aan de Quickbornlaan en in het Sweerts de Landaspark herinneren aan het park dat vroeger bij 
Huize Quickborn hoorde. Ze zijn honderdtachtig jaar oud. De ingang van het parkje wordt geflankeerd 
door de twee prachtige Haagbeuken: Carpinus betulus, de "vaasvormige" variëteit. Deze boom wortelt 
oppervlakkig en maakt zeer veel hout, zodat ze moeilijk te snoeien zijn. Ze staan dicht bij elkaar, maar 
aan de buitenkant hebben ze voldoende ruimte om naar de zijkant uit te groeien. Vooral in de winter 
kan men genieten van de prachtige vorm.  

De mooiste boom van Epe is de honderdtachtigjarige Plataan voor Huize Beekzicht. De boom 
is mooi van vorm en nog kerngezond. Ze staat niet voor niets op de monumentenlijst. Een Plataan 
groeit erg snel en het is zaak om hem regelmatig te snoeien anders waait hij uit elkaar. Dat is ook de 
reden waarom Platanen vaak geknot worden. Een dikke gesteltak met bladeren weegt al gauw drie ton! 
De hele boom weegt wel twintig ton. 
Het is belangrijk om geen takken dikker dan een pols af te zagen. Als er veel hout tegelijk wordt weg-
gesnoeid, kunnen de wortels hun vocht en afvalstoffen niet voldoende kwijt en dan sterven ze op den 
duur af. 

De Linde voor de VVV is ook honderdtachtig jaar oud en een zorgboom. Linden drinken wel 
vierhonderd liter water per dag. Funest is het om het wortelgestel met ondoordringbare lagen asfalt af 
te sluiten voor het hemelwater. Bovendien hebben ze een erge hekel aan strooizout. Een Linde moet 
ook regelmatig gesnoeid worden als hij oud is. De pruik mag niet te zwaar worden voor de holle stam.  
Naast de Grote kerk staat een rijtje als kandelaber gesnoeide oude Linden. 

Het was zeer interessant om te zien hoe bomen zelf hun evenwicht kunnen herstellen met het 
vormen van steun- en reactiehout. Een honderdvijftig jaar oude boom heeft een gigantisch gewicht. 
Onder aan de stam zie je de groeven van de schors wat breder te worden. Hij zakt als het ware wat in 
onder zijn eigen gewicht. 

Op de hoek naast het Gemeentehuis, aan de kant van de parkeerplaats van AH staat een bij-
zonder zeldzame boom: een Treur-es. En ongeveer voor de zij-ingang staat een Zilverlinde. Vorig jaar 
vond men talrijke dode hommels onder deze boom tijdens de bloei in juni. Wat kan daar de oorzaak 
van zijn? 

Het zou te ver voeren om hier alle bomen te bespreken, maar met name in de herfst vallen de 
prachtig rood kleurende Moeraseiken op. Ze hebben relatief klein, scherp ingesneden blad. En voor de 
Amro bank staat een Quercus cerris, een moseik waarvan de eikels een brede warrige kraag hebben 
die inderdaad op hardharig mos lijkt. 
De grote bomen kunnen  met gemak wel vierhonderd jaar oud worden, maar  hun volle wasdom berei-
ken ze heel zelden om bovengenoemde redenen. Daar komt nog bij dat de Veluwe verdroogt. Door de 
inpolderingen van het IJsselmeer is er te weinig stuwing van water naar de hogere gronden. Met name 
Beuken zijn gevoelig voor een wisselende waterstand en zullen voortijdig het loodje leggen.  

Je moet er niet aan denken wat een kaalslag dat zal geven in het centrum van Epe: een kale 
Quickbornlaan en Lohuizerweg. De grote Kastanje op het parkeerterrein van AH weg en nog veel 
meer kale lanen, straten en parken. Geen wonder dat  de boomverzorgers van de gemeente hun uiterste 
best doen om deze kaalslag zo lang mogelijk uit te stellen. Als het aan hen ligt zal er nergens een ge-
zonde of nog te redden boom gekapt worden.  

En als u door het dorp fietst of loopt, let dan eens op onze eerbiedwaardige reuzen. 
 

        Margriet Maan. 
 
 
 



Vacatures en Oproepen 
Bestuursvacatures: 
Voorzitter 
Taak: de zes bestuursvergaderingen en één Algemene Ledenvergadering voorzitten en voorbereiden 

(met secretaris), overzicht houden op de activiteiten van de afdeling, zowel intern als extern,  
Bij toerbeurt een vergadering van de Beleidsraad van de KNNV bijwonen 
Deelnemen aan één vertegenwoordiging. 
Hij/Zij vertegenwoordigt het bestuur en de afdeling. 

Tijd:    gemiddeld ongeveer twee uur in de week van september tot mei, in de zomer minder.   
Bestuurslid 
Taak: naast algemene bestuurstaken heeft men de zorg voor de introductie van nieuwe leden in de 

vereniging en werkt samen met de Welkomstcommissie. 
 Deelnemen aan twee vertegenwoordigingen. 
Tijd: incidenteel één dagdeel in de maand 
Toelichting:  De verdeling van taken binnen het bestuur is geen wet van Meden en Perzen. In 

onderling overleg kunnen veranderingen worden aangebracht en delegeren van 
taken behoort tot de mogelijkheden.     

U kunt ook terecht in de:         
• de algemene activiteiten organiseren, 
• daarvan een korte publicatie naar de kranten sturen (inclusief Natuurklanken), 
• liefst om de beurt gastvrouw/gastheer zijn van de excursies en lezingen, 
• voor de financiën zorgen: honorarium, reiskosten, boekenbon e.d.  

 Lous Heine heeft het lezingencircuit op schrift. Zij is bereid de hele groep in te werken en 
te begeleiden.     

Nu nog twee medewerkers gevraagd! 
Evenementencommissie: twee of drie leden die samen hoogstens twee, soms drie maal per jaar assis-
teren bij een evenement, waarvoor onze afdeling wordt gevraagd. Zoals bijvoorbeeld een kraampje 
met promotiemateriaal of natuurnieuws op de Bijenmarkt, de Dag van het Landschap e.d. Hier kunt u 
al uw goede zin, humor, creatieve ideeën en sociale vaardigheden in kwijt. 

En nog eens twee medewerkers gevraagd! 
Werkgroep Publiciteit: één of twee leden voor het contact met de pers. Zij schrijven een  aantal maal 
per jaar een persbericht van een bijzondere aangelegenheid waarbij onze afdeling is betrokken of doen 
verslag van een buitengewoon geslaagde excursie, promoten de KNNV publieksactie zoals dit jaar de 
Hommelkalender of een bericht over een actualiteit wat betreft natuur en landschap in ons gebied 
of……. 
Voor wie hun schrijverstalent willen benutten en de koe wat publiciteit betreft eens bij de horens wil-
len nemen. Veel eigen initiatief!  
En voor wie geen talent heeft: het leert snel. 

Welkomstcommissie: 
twee leden, die samen met het Bestuurslid één maal per jaar een introductie-activiteit voor onze nieu-
we leden organiseren en een Kennismakingspakketje bij geïnteresseerden in de bus doen.  
Er zijn veel mogelijkheden. Het bestuur kan u informeren. 

Voor als u graag projectgericht werkt. 
Project: nieuwe, vaste KNNV natuurrubriek 

in de huis-aan-huisbladen voor Heerde, Hattem en verder. 
Gevraagd: een trekker van het project en een aantal schrijvers van korte stukjes natuurnieuws. 
Zie elders in dit blad onder Vervolg Tussen Heuvels…… 
Het bestuur beveelt dit natuureducatieve project van harte bij u aan! 

Commissie Kapplan: 
twee leden, woonachtig en bekend in Epe, die de kapplannen van de gemeente controleren en indien 
nodig bezwaar aantekenen. Er wordt samengewerkt met Vereniging Milieuzorg Epe. Uiteraard wordt 
u ingewijd in de gang van zaken en zo nodig begeleid.  
Enige kennis van het gemeentelijk reilen en zeilen of belangstelling daarvoor strekt tot aanbeveling. 

Excursieleiders. 



Een vast groepje excursieleiders die samen of individueel zo nu en dan een excursie voorbereiden en 
leiden. De excursies zijn voor eigen leden en belangstellenden, maar het mag ook een echte publieks-
excursie zijn. Wees niet bang om iets niet te weten tijdens zo'n excursie. Tegen sommige KNNV-ers 
kunt u toch niet op. Het is juist fijn dat ze er zijn, dan kunt u hun kennis aanspreken.                                                    
Materiaal ter voorbereiding is er genoeg. Dit jaar zal er vraag zijn naar excursies op de Bonenburg. 
Zijn er veel leden die graag zouden willen leren een excursie voor te bereiden en te leiden, dan kan het 
bestuur een cursus voor hen organiseren.  

Schroom niet en geef u op: Tel. 0578 – 631244 e-mail: margriet.maan@hetnet.nl 
 

 
Bosannemeuntjen  

Met bluumpies as ’t schiensel van heel 
kleine lichies  
Iets roazig, as keuntjes van kinderge-
zichies,  
Ie bint van al wat de bos zo verbouwt 
Et vrogste en ’t mooiste en ons ’t 
meest vertroud. 
En a’j’der weer stoat op een pleksien 
heel lege, 
Wat zwiemelig nog in de bluistrige wind 
Dan röp uut oew köppies mien ’t veurjoar al tegen 
Dat goa’k et vertellen in huus da’j’der bint!  

H. Bomhof. 

Boommarters in onze Ve-

luwse bossen 
De Boommarter is een roofdier dat heel behendig kan klimmen 
in de kruinen van bomen, een wonder om te zien. Maar omdat 
het in principe nachtdieren zijn, valt het je maar zelden ten deel 
om een Boommarter waar te kunnen nemen.  
Om de opgroeiende jongen te kunnen voeden moet de moeder 
echter ook overdag op jacht en in die periode is er een kans om 
ze te kunnen observeren. Op de Veluwe komen geen Steen-
marters voor, als je een “marter” ziet is het dus altijd een Boom-
marter. Ze brengen overigens veel meer tijd door op de grond 
dan in bomen. ’s Winters kun je aan de sporen in de sneeuw zien 

dat ze kilometerlange tochten kunnen maken. 
Boommarters hebben de grootte van een poes. Ze bezitten een flinke pluimstaart, maar zijn meer dan 
tweemaal zo groot als een eekhoorn en dus zeer veel zwaarder. In de winter tot eind april zijn ze vaal-
bruin; dan zet de zomervacht door en dan worden ze donker chocoladekleurig, bijna blauw-zwart. De 
bef is geel-oranje met wat bruine vlekken. Elk individu heeft een eigen patroon van vlekken. Met hun 
scherpe klauwen klimmen ze razend snel bomen op en af; bij het dalen zetten ze de klauwen van de 
achterpoten zo een meter of twee boven de grond achteruit vast in de boom en maken aldus een duide-
lijk herkenbaar remspoor in de schors.  
Het zijn prachtige dieren, heel levendig;  en net als de andere roofdieren leren de jongen door intensief 
spel. Heb je geluk, dan sta je bij een boom met een stuk of vijf spechtenholen, en uit alle openingen 
kijken jongen. Heel eventjes, daarna racen ze weer achter elkaar aan.  
Boommartermoeders slepen met hun jongen op de manier van katten (alleen houden ze het jong bij de 
schouder vast, niet in de nek) en de zorg van het moederdier is aandoenlijk. 
Voorkomen op de Veluwe. 
 Boommarters hebben territoria van 250-600 ha. In de bossen van de Veluwe komt het 
merendeel van de Nederlandse populatie voor, zo tussen de honderzestig en tweehonderd volwassen 

  Boommarter 



dieren. Verder zijn ze in Nederland te vinden in Utrecht en op de grens van Drenthe en Friesland, maar 
die populaties zijn veel kleiner. Boommarters zijn zeldzaam en zullen het wel blijven, want zoveel bos 
kan er niet bijkomen. Wel laat men het bos tegenwoordig ouder worden, en dat zou kunnen betekenen 
dat het bos ecologisch rijker wordt, dus ook rijker aan voedsel: maar ongelukkigerwijs vallen er in de 
loop der laatste jaren steeds meer Boommarters ten prooi aan het verkeer.  
 De Veluwe als geheel is enorm groot en daardoor nog onvoldoende bekend. Maar in bepaalde 
terreinen is intensief gezocht en daar kennen leden van de Werkgroep Boommarter Nederland-vzz 
(WBN) verscheidene bomen waar Boommarters bijvoorbeeld geregeld slapen, en dat zijn vaak ook de 
bomen waar ze gaan nestelen. De populatie op de Veluwe is groot genoeg om ook op langere termijn 
zelfstandig te kunnen voortbestaan. Voor de andere twee populaties kun je daar helaas niet zeker van 
zijn.  
 Wil je Boommarters zien, dan moet je eigenlijk eerst een nest te vinden. Hier is wel een 
methode voor. Deze heeft als uitgangspunt dat Boommarters bij voorkeur hun jongen werpen in boom-
holten. In de praktijk zijn dat vooral de holten die ooit door Zwarte en Groene spechten zijn gemaakt, 
want openingen met een diameter kleiner dan 5 cm (dus bijvoorbeeld van de Grote bonte specht) zijn niet 
bruikbaar voor een Boommarter.  
Bij het onderzoek worden zo compleet mogelijk alle bomen met holtes van Zwarte of Groene specht in 
kaart gebracht. Het merendeel ervan wordt aangetroffen in beuken met stammen zonder zijtakken.  
Deze holle bomen worden vanaf 15 april geïnspecteerd waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van 
(donkere) marteruitwerpselen in de kroon of in oksels van zijtakken, haren (door het ruien) langs de 
toegangsopening, prooiresten onder of in de boom of, het meest duidelijk, van de takken op de grond 
gevallen mest. Dit laatste wijst op gebruik door de Boommarter gedurende langere tijd, want ze gebruiken 
hun normale dagrustplaatsen slechts zelden enige nachten achter elkaar. Je spreekt dan van een “nest”, 
maar een marter maakt geen echt nest, brengt er geen nestmateriaal in.   
Nu dus observeren, en dan de jongen zien. Soms kun je de jongen al horen hoewel ze nog veel te klein 
zijn om al uit de openingen naar buiten te kijken.Ze maken een kwelend geluid.  
Een enkele keer huizen Boommarters in een huis onder het dak. Ook op de Veluwe is dat al wel eens 
gebeurd. 
 
Boommarters en hun buren. 
De interactie van Boommarters met vogels is tweeërlei: ze hebben zelf te lijden van sommige vogels 
en zeer veel vogels hebben te lijden van Boommarters! Ze eten veel kleine zoogdieren zoals muizen, 
ook jonge Konijnen; vogels en eieren; en, afhankelijk van het jaargetijde, vruchten (bijvoorbeeld van 
lijsterbessen).. Het aandeel vogels onder de prooien is echter ook aanzienlijk, zeg maar gemiddeld één 
derde en vooral in de tijd dat er jonge vogels zijn. 
 Als je een vogelkarkas vindt waarvan de veren afgebeten zijn heb je met zoogdierwerk te maken, 
want roofvogels kunnen nu eenmaal niet bijten. Het kan dan ook nog gaan om een prooi van een Vos. Nu 
kan een Vos wel een vogel pakken die op de grond zit, maar het merendeel zal wel door een Boommarter 
verschalkt zijn. Je bent helemaal zeker als de prooirest ligt onder een boom waarop krabsporen staan. Ook 
vond ik wel eens naast de vogel het goed herkenbare uitwerpsel van een Boommarter. Het blijkt dan 
meestal te gaan om veren van Holenduiven (heel vaak), Groene, Zwarte en Grote bonte specht, Vlaamse 
gaai en in het broedseizoen menige jonge vogel, bijvoorbeeld Koolmeesjes.  
 De uitwerpselen van een Boommarter zijn wat groter dan die van een kat, in principe vrij lang, 
maar ze worden vaak in een boom geproduceerd, vallen dan op de grond in enige stukken, en lijken dan 
dus veel korter. Vaak met een vezelige structuur en met veerresten, wat ze duidelijk onderscheidt van 
bijvoorbeeld hondenpoep. Ze hebben veel gemeen in uiterlijk met die van de Vos, net als bij de Vos 
worden ze wel eens op een heuveltje of afgezaagde boomstomp gedeponeerd. Maar Vossenuitwerpselen 
stinken heel penetrant, terwijl verse uitwerpselen van de Boommarter een tamelijk aangename geur 
hebben, uniek bij roofdieren, zo ongeveer als een geurig zeepje. Wanneer ze dan ook nog eens 
voornamelijk uit muizenhaar bestaan en daardoor heel zwart zijn en vers glanzen, dan is er eigenlijk niets 
afstotends aan. 

Bij jonge vogels vind je vaak dat de zwakke veerschachten een gebroken indruk maken; de veren 
lijken dan afgebeten maar dat wijst nog niet op Boommarter. 
 Ik had zelf de indruk, toen ik ooit twee Boommarternesten had op ruim een kilometer afstand, dat 
de ene een vogelspecialiste was (er zaten veel stukjes veerschacht in elke keutel) en de andere kennelijk 
vrijwel alleen maar muizen en andere knaagdieren at (geen veerschachtjes, alleen een dikke bal haar). 
 Boommarters halen van tijd tot tijd jonge vogeltjes uit nestkasten (met hun poot door de opening). 
Daarbij laten ze vaak hun mest achter op het dak van het kastje. Zo beschreef wijlen Aart Smit in 1965 



een klassiek geval. Hij onderzocht mezenbroedsels in nestkastjes bij Hulshorst en hing welgemoed 
tweeënveertig stevige kastjes op. Ze werden met redelijk succes in gebruik genomen ... maar daar bleef 
het bij, want het merendeel werd verstoord. Een uitwerpsel op het dak van een der nestkastjes sprak 
boekdelen en onder een nabij gevonden nestboom van de Boommarter lag er een met het ringetje van een 
Koolmees er in. Ze hadden zich al afgevraagd waarom een paar oude nestkastjes in het terrein voorzien 
waren geweest van een soort taps toelopend gazen korfje om de opening ...  
Nadat alle nestkastjes met z’n marterkorfje waren uitgerust was het euvel opgelost.  
 p Warnsborn zat in 1987 een boommarter die begonnen was met de dakbedekking van een 
nestkast los te trekken. Toen hij daar niet in slaagde had hij zichzelf geleerd om het haakje los te trekken 
waarmee het dak vergrendeld zat. Verscheidene broedende Koolmezen kostte dit het leven. Een 
eenvoudig pinnetje heeft daarna de overige nestkastjes beschermd.  
 Op het Deelerwoud werden in 1992 en 1993 in honderdvijftig nestkastjes dertig legsels verstoord.  
In een Bosuilenkast op de Noord-Veluwe werd een Bosuil gevonden met afgebeten kop terwijl op het 
dak een uitwerpsel lag. Typisch werk van een Boommarter. Elders werd een Holenduif gevonden in 
een Bosuilenkast, alweer met afgebeten kop.  
Een boswachter vertelde me hoe hij bij een van onze nesten gezien heeft hoe het moertje driemaal 
terug kwam bij een Kauwennest, twintig meter verder eveneens in een holle beuk gelegen. Driemaal 
nam ze, achtervolgd door enige Kauwen, een jonge Kauw mee maar haar jongen.  
 mtrent het broedsucces rondom een boommarternest zijn er uiteenlopende gegevens. Grote bonte 
spechten slaagden erin op geringe afstand van een Boommarternest hun jongen groot te brengen (op 50 m 
afstand bij Amerongen, op 30 m bij Wolfheze.) Mogelijkerwijs is het een combinatie van factoren die de 
jongen redt: de opening van een Bonte spechtennest is te smal voor een Boommarter en misschien is het 
hol net iets te diep om ze er met de poot uit te vissen, zoals de Boommarter dat bij nestkastjes wel zal 
doen. Een Zwarte specht op vijfentwintig meter afstand van een nest 1998 is er in geslaagd één jong groot 
te brengen ongeveer tot het moment dat het uit kon vliegen; ik neem aan dat dat ook gebeurd is, maar 
gezien heb ik het niet.  
Daarentegen hoorde ik hoe in Drenthe het nest van een Zwarte specht op tien meter afstand in een late 
fase was leeggehaald. Eerst hadden ze gezien hoe de volwassen Zwarte specht schijnaanvallen en 
duikvluchten uitvoerde op de opening waarachter de marter zat te wachten tot de kust veilig was; maar in 
een later stadium volgde predatie door de Boommarter van de jonge spechten.  
 Interessant is om te zien of grote vogels in de omtrek van een nest Boommarters er in slagen om 
jongen groot te brengen. In een prachtig eikenbos in Oost-Duitsland lokaliseerde Stubbe alle nesten van 
Raaf, Buizerd, Zwarte en Rode wouw rondom enige marternesten. Op de meesten ervan werden geen 
jongen grootgebracht: binnen honderd meter slaagden alleen twee Rode wouwen-paartjes daarin en 
binnen vijfhonderd meter mislukte toch nog bijna de helft van alle nesten. Maar Stubbe noemt ook enige 
gevallen waarin het aan Zwarte specht (op afstanden van vijftig en honderd meter) en Holenduif (vijftig, 
veertig meter) wèl gelukte om jongen groot te brengen. 

Ringers hebben enige malen de resten van jonge Boommarters gevonden op het horst van een 
Havik of Buizerd. Verder vindt er actieve nestconcurrentie plaats met de Bosuil. Op enige plaatsen is 
vastgesteld hoe een  Bosuil  avond na avond het martermoertje aanviel op het moment dat die naar buiten 
wilde komen; de uil liet zich dan met een klap op de opening neerkomen.  
 Door de beheerders van enige militaire terreinen is een groot aantal marterkasten opgehangen. Al 
enige malen is er een nest in gevonden. Grote nestkasten, zoals voor Bosuilen, worden soms door een 
Boommarter gebruikt als plek om de jongen te werpen  In andere gevallen benutten ze de kast als 
voorraadkamer, stoppen die vol met resten konijntjes, muizen, vogels, zodat het een vieze boel wordt.  

Boommarters zijn zwervers. Ze gebruiken de plaatsen waar ze overdag slapen maar één of 
hooguit enkele dagen achtereen . Ze stellen daar veel lagere eisen dan aan nestplaatsen. Uit onderzoek 
aan een mannetje met een zendertje om in de Veluwezoom blijkt dat als dagrustplaats vogel- en eek-
hoornnesten, ondergrondse holen van Vos, Das en Konijn en holle bomen werden gekozen. De rust-
plaatsen bevonden zich echter hoofdzakelijk in Grove dennen tot veertig jaar. Ook holle stammen van 
afgebroken bomen worden gebruikt, ondanks de grote kans op inregenen. Maar vaak lagen de marters 
gewoon op takken te slapen. 

In een bos in Utrecht “woonde” een moertje. Rondom waren het hele jaar door de sporen van haar 
aanwezigheid te zien. Op een slechte dag werd zij overreden. Als bij toverslag is nadien jarenlang geen 
enkel spoor van een Boommarter meer aangetroffen. Daar volgt uit dat al die marteractiviteit kan worden 
toegeschreven aan één wijfje alsmede misschien aan een mannetje dat er toen ook wel eens sliep, maar na 
haar dood kennelijk geen interesse meer had in dat deel van zijn territorium. In zo een gebied als de min 



of meer lineaire Utrechtse Heuvelrug is aan de einden rekolonisatie al gauw een probleem en daar in de 
buurt waren Boommarters schaars.  
Het heeft drieëneen half jaar geduurd, toen verschenen opeens weer sporen van een marter, en in hetzelfde 
jaar werd ook weer een nest vastgesteld. 
De mens en de Boommarter. 

In sommige streken van Nederland is de Boommarter zich langzaam aan het uitbreiden en ik 
heb al eens een vogelaar gesproken in Friesland die dat helemaal niet prettig vond. “Er is al zoveel 
rooftuig” zei hij kortaf.  
Maar dat is te kort door de bocht. De terugkeer van de Havik en de Raaf en de redding van de Boom-
marter maken eenvoudig het ecosysteem completer. De soorten waar ze op prederen zijn echt wel 
geëvolueerd in een zeer complete natuur met zeer veel roofdieren, en ze hebben daarmee leren om-
gaan. In het algemeen gesproken zullen de predatoren toch altijd weer allereerst de zwakkere indivi-
duen selecteren, en daar lijdt de soort niet onder. En Buizerd en Havik pakken op hun beurt wel eens 
jonge Boommarters, er komt heus wel weer een evenwicht tot stand. 

Maar het is het lot geweest van de toppredatoren om per definitie zeldzaam te zijn, en als ze 
dan ook weer eens, de een na de ander, in conflict kwamen met de echte top van alle predatie, met de 
mens, dan liep het tot nu toe meestal slecht voor ze af. Juist een goede reden om te trachten voor de 
roofdieren op te komen.  

Ja, de Boommarter is zeldzaam. Bij enige gelegenheden werd eenzelfde wijfjesmarter ook een 
volgend jaar met jongen teruggevonden. Dat hoeft helemaal niet in dezelfde boom te zijn, vaak is ze enige 
tientallen meters verder gaan huizen.  
In sommige gevallen kennen we naburige marters. De afstanden tussen hun nesten bedragen minstens één 
km en meestal meer. Met het precieze getal in de hand, de oppervlakte bos in Nederland en gegevens over 
de verspreiding van de Boommarter kun je een totaal aantal Boommarters afleiden van niet meer dan 
hoogstens driehonderd volwassen dieren in Nederland. 

Ik hoop echt dat wat meer bekendheid voor de Boommarter een enkeling zal inspireren om zo 
tussen door meer te gaan letten op aanwezigheidssporen van Boommarters en op holle bomen. Die 
uitwerpselen zie je echt wel eens liggen aan de voet van een boom. Ik denk aan vogelaars die toch al 
in een bos lopen vanwege de vogels en dus de vergunning al hebben. Doe dan in het voorjaar een in-
spectieronde van de in aanmerking komende bomen met spechtengaten. Het inspecteren moet het wel 
erg intensief gebeuren, want je mist gauw een nest!  
De WBN inventariseert her en der, maar in Gelderland hebben wij niet voldoende leden, zodat er “wit-
te vlekken” blijven. Het meest zijn wij gediend met inventarisaties in gebieden die aansluiten op ter-
reinen die al in onderzoek zijn. Op de Veluwe hebben wij in inventarisatie de Leuvenumse Bossen 
(NM), delen van het Nationale Park Veluwezoom, Leusveld, Wolfhezerbossen (NM). Er is behoefte 
aan gegevens uit Staverden GL, Speulder en Sprielder Bossen SBB, bos rondom Epe, Ugchelse en 
Hoenderlose Bos SBB, Loenermark GL, bos nabij Lunteren, Edese Bos, Sysselt en Hoekelum GL, 
Warnsborn en omliggend terrein GL, delen van de Veluwezoom en de bossen van Middachten en Hof 
te Dieren. 
Maar ook in andere gebieden is wat hulp heel goed bruikbaar!  
Voel je ervoor, neem dan s.v.p. contact op met mij: hwijsman@ncrvnet -  035 538 9031)  
of met de secretaris van de WBN:  
Ben van den Horn, Celsiusstraat 4, 3817 XG Amersfoort,  (belise@freeler.nl -  033 462 5970),  
of met Harry van Diepen (vandiepen@introweb.nl , 0578 62 77 50),  
die zelf een actief (roof)vogelaar is  
of met Vilmar Dijkstra (v.dijkstra@vzz.nl ,  026- 443 1826). 
 

Henri Wijsman. 
Voorzitter Werkgroep Boommarters in Nederland. 

 
Dit artikel heeft in gewijzigde vorm al gestaan in De Kruisbek  
(Vogelwacht Utrecht), jaargang 45 no. 4 van september 2002. 

Mocht u een Boommarter signaleren, dan zal Harry van Diepen dat heel graag van u vernemen, met 
opgave  van de locatie. Harry’s telefoonnummer: (0578-615114; e-mail: vandiepen@introweb.nl  
 
 
 



 

 
Leuk werk: verslagen en rapporten maken 

 
Menigeen maakt van een vakantiereis een uitgebreid verslag met veel aantekeningen en foto's 

of tekeningen. Je hebt over de stad of het gebied waar je op reis geweest bent, gelezen en waardevolle 
informatie verzameld. Het verschijnsel "verslag" kom je overal tegen. Zo moeilijk blijkt het niet te zijn 
om er een te schrijven. 

Bij KNNV-ers ligt er vaak in één of andere lade een schat aan gegevens opgeborgen. De noti-
tieboekjes puilen ervan uit.  
Maakt u daar ook eens een verslag of een rapportje van! Het kan een rapportage zijn van een bepaald 
terreintje, een ven, een berm, een stukje beek……. 

Men vindt het wel een leuke en interessante vrijetijdsbesteding, maar twijfelt vaak of de ma-
nier waarop hij of zij dat doet wel goed genoeg is. Een rapportage hoeft echt geen duurdoenerij te zijn. 
We zijn veelal amateurs, wat niet wil zeggen dat ons werkstuk niet een behoorlijke kwaliteit moet 
hebben. 
De Natuurbeschermingscommissie van de landelijke KNNV heeft een zelfscan of checklist gemaakt 
waaraan u zelf kunt toetsen of uw rapport of verslag de nodige kwaliteit heeft en waar en hoe het voor 
verbetering vatbaar is. Wat móet er in en wat màg er in. U kunt er een complex rapport van maken of 
een verslag op één onderwerp. 
Probeert u het eens! Zelfs graag! Met uw toestemming zouden we het rapport kunnen plaatsen in Na-
tuurklanken of  Natura. Misschien eens op de website en in Natuursignaal. Weest u ervan overtuigd 
dat uw verslag zeer waardevol is. De secretaris van onze afdeling kan u een checklist toezenden. Even 
een voicemail of e-mail graag. 

Veel plezier en veel succes! Ook namens de NBC. 
 

       Margriet Maan, secretaris 

Beukenboom 
 

Deze beuk is ongeveer honderd jaar oud.  

U moet zich voor stellen dat hij ongeveer twintig meter 

hoog is en een kroondoorsnee van twaalf meter heeft. Met zijn 

600.000 bladeren vertienvoudigt hij zijn 120 m2 standplaats tot 1200 m2  blad- 

oppervlakte. Door de luchtruimte in het geheel ontstaat een celoppervlakte van circa 15.000 m2. 

Deze oppervlakte staat gelijk aan twee voetbalvelden! Op een zonnige dag verwerkt deze boom  

9400 liter water = 18 kg koolstofdioxide.  Dat komt overeen met de gemiddelde koolstofdioxide- 

uitstoot van twee en een halve eengezinswoning. Bij een belasting met 0,03% koolstofdioxide van de 

lucht moet ongeveer 36.000 cc lucht door de bladeren stromen, tezamen met de zich daarin bevinden-

de bacteriën, paddestoelensporen, stof en andere schadelijke stoffen, die daarbij grotendeels op het 

blad achterblijven. Gelijktijdig wordt deze lucht vochtig, want de boom verbruikt en verdampt onge 

veer 400 liter water op zo'n zonnige dag. De dertien kilogram zuurstof die daarbij door de boom, mid-

dels fotosynthese als afvalproduct wordt gevormd dekt de behoefte van circa tien mensen. Voor zich 



zelf  produceert de boom op deze dag twaalf kilo suiker, waaruit hij al zijn bouwstoffen vormt. 

 Een deel slaat hij op als reserve en uit de rest wordt het nieuwe hout gevormd. Wanneer deze 

 boom geveld zou worden ter wille van het verkeer, van de landbouw, of omdat hij te 

 veel schaduw geeft, of omdat juist op zijn standplaats een schuurtje moet verrijzen,   

dan zou men om en nabij tweehonderd jonge bomen met een krooninhoud 

van 1 m3 moeten planten, wil men 

hem volledig 

vervangen. Dat 

zou ongeveer 

€ 125.000 kosten. 
 
 

Ontwerp van G. Bruns. Vertaling B. Kramer. Over genomen uit “Naturfreunde International”. 

 

Als de Zilverlinde bloeit. 

. . . . 
Hebt U ook wel eens de grond onder een lindeboom bedekt 
gezien door tientallen dode of bijna dode hommels en bijen?  
Naar de oorzaak van dit verschijnsel is uiteraard veel onderzoek 
gedaan en er werd al gauw geconstateerd dat het euvel zich 
steeds voordeed bij laatbloeiende lindesoorten (Krim- en Zilver-
linde, bijvoorbeeld).  
Men zocht de oplossing in het voorkomen van een of andere 
gifstof in de nectar van de bijbehorende bloesem. Sedert de 
twintiger jaren was al bekend, dat een enkelvoudig, in de natuur 
voorkomend suiker, met de naam mamnose, via de stofwisseling 
een dodelijke werking op insecten kan hebben. Deze mamnose 
blokkeert de afbraak van de andere suikers die de dieren bin-

nenkrijgen en wordt zelf ook niet compleet afgebroken. Bij inname van grote hoeveelheden komt er 
geen energie meer vrij en de consumentjes gaan dood.  
Toen rond de eindjaren zeventig in de nectar van de Zilverlinde, naast glucose, sacharose en fructose 
inderdaad ook mamnose werd aangetroffen, leek het onderzoek rond. En dit heeft het leven van menig 
Zilverlinde treurig beïnvloed.  
 Gelukkig zijn er altijd onderzoekers die zich dingen blíjven afvragen, ook al hoeft het officieel 
niet meer. Beesten weten in het algemeen bijzonder goed wat ze wel- en wat ze niet moeten binnen 
krijgen en als er ergens in de natuur sprake is van ultieme perfectie, dan moet je bij de insecten wezen. 
Zouden ze dan in de buurt van een bloeiende linde opeens niet meer adequaat functioneren? 
 Prof.Dr. Bernhard Suurholt heeft zich aan de Westfalische Wilhelms-Universität van Münster 
geworpen op het vinden van een andere verklaring voor de massale sterfte in en om de lindebomen. 
Al gauw bleek dat inderdaad de soort die het laatst bloeide, de Zilverlinde, de meeste dooie beestjes 
creëerde, en dat de leeftijd van de betrokken insecten niet of nauwelijks van invloed was op de sterfte.  
Toch bleek bij nader chemisch onderzoek dat er geen verschil bestond in de samenstelling van de nec-
tar van alle onderscheidene lindetypen. Sterker nog: nergens, ook niet bij de Zilverlinde, was nu de 
aanwezigheid van mamnose aantoonbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloesem en blad van de  
Zilverlinde                                                                                                                                                              



Bij de analyse van de bloedsuikers bij de gesneefde insecten werd evenmin mamnose aangetroffen, 
maar wel bleek het totaalgehalte aan bloedsuikers bijzonder laag. Een toestand van algehele uithonge-
ring, dat was wat men aantrof. 
Men heeft toen bij wijze van proef een aantal hommels op een strikt dieet van uitsluitend Zilverlinde-
nectar gezet en de dieren deden het er uitstekend op. Daarop verzamelde men een aantal stervende, 
maar nog net niet dode insecten en het resultaat na toediening van de gewraakte drank was dat de die-
ren vrij snel weer op krachten kwamen. 
 Restte nog de mogelijkheid dat een levende lindeboom andere stoffen herbergt en verspreidt, 
die van fatale invloed zijn op de nectar uit zijn bloesem.  
Er werd dus een aantal takken afgeschermd, zodat daar geen insecten bij konden komen.  
Toen er opnieuw stervende hommels uit de boom gingen vallen, werd daar een aantal van teruggezet 
op de afgeschermde takken. De dieren vielen met hun laatste krachten op de - nog onaangeroerde - 
bloemetjes aan, zogen ze leeg en zichzelf vol en knapten onmiddellijk op.  

Na dertig tot veertig minuten konden ze hun dagelijkse zoektochten naar nectar hervatten. 
Nog steeds was het onderzoek niet helemaal afgerond. Het feit bleef tenslotte bestaan, dat onder de 
Zilverlinde de meeste sterfte optrad, terwijl deze soort niet minder nectar produceert dan de Zomerlin-
de en zelfs twee maal zoveel als de Winterlinde.  
Men is de verklaring gaan zoeken in de richting van de conditie en de energiereserves van de dieren, 
op verschillende tijdstippen.  
De gemiddelde reserves bleken toen aanmerkelijk hoger te liggen in de bloeitijd van (onder meer) 
Rododendron en - wat later - de Winter- en Zomerlinde, dan rond de tijd dat de Zilverlinde in bloei 
staat. Ook hommels die in diezelfde periode op andere planten waren gevangen hadden relatief lage 
energievoorraden. 
 Je zou je dus goed kunnen voorstellen dat nectargebruikers in een bepaald tijdvak overal bij 
bosjes omkomen en te vinden zouden zijn - als hun verspreidingsgebied maar niet zo uitgestrekt was. 
Ze moeten overal liggen, maar vallen door de verspreiding niet op. Een Zilverlinde echter, die uitgere-
kend bloeit in een tijd van schaarste, houdt zo’n enorme belofte in voor begerige bloemenbezoekers, 
dat er ware stormlopen op ontstaan. Dus daar vallen dan de slachtoffertjes in grote concentraties.  
Want helaas is bij dergelijke invasies zo’n boom snel door zijn nectarvoorraad heen, maar - al heeft hij 
niet veel meer te bieden - hij blijft wel lokken. Door het steeds op- en verder vliegen, van het ene lege 
bloesempje naar het volgende, boeten de hongerende insecten nog eens extra aan kracht in, met het 
trieste resultaat dat onderwerp is geworden van de bovenbeschreven onderzoeken en dit artikeltje.  
 Er is dus geen sprake van verkeerde voedingstoffen, nee, de massa’s zieltogende en dode die-
ren zijn gewoon misleid door de “geurval” die een bloeiende linde blijft vormen voor de argeloze 
stakkertjes die er in grote getale in vliegen - letterlijk en figuurlijk. 
 En dan te bedenken dat er vele, vele Zilverlinden verguisd, niet aangeplant, drastisch verknipt 
(om bloei te voorkomen), en zelfs voortijdig gerooid zijn, toen we nog zo dom waren om in mamno-
severgiftiging te geloven. . . . .  
 Als we insecten waren geweest, dan hadden we zo’n fout niet gemaakt! 

Micky Marsman. 

Naar een artikel uit “Bomennieuws-2”,  zomer 1995. 
 

Het bovenstaande heeft in 1995 ook al in Natuurklanken gestaan, maar de afgelopen maanden werden 
we in de redactie een paar keer geconfronteerd met de vraag waar de dode insecten onder Zilverlindes 
toch aan geweten moesten worden. Het artikel heeft destijds blijkbaar niet voldoende indruk gemaakt 
– daarvandaan de herhaling. 

 
 

Nieuws uit de bibliotheek 
 
Uit de serie “De wereld der woeste Natuur” is een aantal boe-
ken te koop. De prijs per deel is € 2.50.  
Heeft u wel eens een vakantie in de volgende gebieden doorge-
bracht of bent u van plan dat te gaan doen, dan kunt u voor wei-
nig geld in het bezit komen van de prachtigste foto’s 
. 
Nieuw Guinea, De Amazone, Afrika’s Grote Slenk (verk.), Flo-





In een Engels kruidenboek (Healing plants) wordt de Indian tobacco ook behandeld. De plant 
heeft een scherpe, bittere smaak en de Indianen gebruikten hem daarom als kruid. Zo is hij aan zijn 
Amerikaanse naam gekomen. Wortelextracten werden gebruikt ter bestrijding van syfilis en de bla-
deren werden gerookt ter bestrijding van astmatische klachten.  
Het boek noemt ook een kenmerk dat mij was opgevallen, maar dat ik verder nog niet was tegenge-
komen, namelijk opvallend witte uitwassen aan de bladtanden. Dat blijken huidmondjes te zijn.  
 Terug naar de vindplaats bij de Haere. Deze ligt niet ver van Doornspijk. De plant werd ge-
vonden in een berm samen met o.a. IJzerhard (Verbena officinalis), ook een plant met geneeskrachtige 
werking. Waarschijnlijk was de berm verhard met aangevoerde grond. Of er verband is met de teelt 
van kruiden in de omgeving van Doornspijk is mij niet bekend. Verder zal het me benieuwen of de 
plant in 2003 teruggevonden kan worden.  

Egbert de Boer. 
LITERATUUR: 
Marjorie Blamey en Christopher Grey-Wilson – De geïllustreerde FLORA (p 352)  
R. van der Meijden & J.J. Vermeulen – Over Lobelia inflata L. en Lobelia urens L. (Campanulaceae) in  GOR-
TERIA 20 (1994) deel 20 – nummer 5/6, p. 105-108) 
R. van der Meijden – Heukels’ Flora van Nederland (p.402)  
Roger Tory Peterson and Margaret Mckenny – A field Guide to Wildflowers of Northeastern and North
 central North America, p. 342 
William A.R. Thomson, M.D. (Ed.) – Healing plants, a modern herbal (p. 78) 
 
Gorteria: 
LOBELIA INFLATA L. (BLAASLOBELIA) 
Zaden opvallend netvormig geaderd, ± 1 mm lang. Vruchtbeginsel korter dan de kelkslippen, tijdens 
de vruchtrijping opvallend verdikkend tot een eivormige tot bijna kogelronde doosvrucht. Bloemkroon 
5-6 mm lang. 
Lobelia inflata (Blaaslobelia) groeit op akkers, aan wegbermen, op ruderale plaatsen en in open bos-
sen, soms als een onkruid in tuinen en gazons. Het areaal reikt van Zuidelijk Canada zuidwaarts tot 
Georgia en Mississippi. 
 

 
het Wisselsche veen zoals ik het beleef 
deel XVIX 

“Jij had vorig jaar weer Lenteknotszwammetjes 
gezien in het Wisselsche veen? Weet je nog wan-
neer dat was?” 
Aan de telefoon was Menno Boomsluiter van de 
Paddestoelenwerkgroep, die alle gegevens op dit 
gebied opslaat en doorgeeft aan o.a. de Mycolo-
gische Vereniging. 
………Het bracht me met een schok tot het besef 

dat ik van april 2002 af mijn vaste Wisselsche veenverhaal niet vervolgd had……….. 
“Ja, ik heb het gevonden,” kon ik hem melden. En ik haast me met alsnog mijn vervolgverhaal op-
nieuw op te pakken…… 

Ja, ik had ze inderdaad gezien en wel op de warme middag van 16 mei 2002. Met Dik samen 
struin ik wat rond nabij het geliefde gebied, evenwijdig aan de Boerweg waar deze naar de Tongeren-
sche heide voert. Het veen grenst hier aan wat rommelige bosjes en is op de grens van bomen en moe-
ras wat hoger en zandig. 
Ondanks het warme weer, waardoor het op deze beschutte plek meestal nog een paar graadjes warmer 
is, vliegen er nauwelijks vlinders. We verbazen ons erover hoe snel er vanuit het bos jonge dennetjes 
opslaan. Gelukkig is er in het natte stuk bij de plasjes nog genoeg te beleven. Er staan weer de kleine 
bruine paddestoeltjes in het Haarmos. Binnen de kringetjes die ze vormen gaat het overal met prachti-
ge sporenkapsels getooide mos duidelijk dood door toedoen van de zwamvlok van de paddestoeltjes. 
Ook vorig jaar was dat zo. Maar zouden we nu ook het aardige en uiterst zeldzame Lenteknotszwam-
metje weer vinden? 
We speuren naarstig naar dat kleine ding op alle algplekjes, zijn geliefde groeiplaats. 



Dan naderen in de verte twee mannen die, gezien hun trage, speurende gang onderzoek doen. We ken-
nen ze niet, zeker van een of ander bureau. We leggen ze uit waar we naar zoeken en ja hoor, ze heb-
ben zoiets gezien, maar kenden ze niet. Ze leiden ons er feilloos naartoe en weten zelfs met behulp van 
een mysterieus apparaat precies de coördinaten van deze plek! (Via een satelliet.) 
Ze vertellen enthousiast over de vele jonge Koningsvarens die verderop massaal opkomen en over het 
Mosveenstaartje dat hier sporen vormt, een fenomeen dat sinds 1927 niet meer voorgekomen is, zoals 
zij beweren. 
Of hij meneer Menke is, vragen ze aan Dik nog. Dan gaan we elk weer verder. 
 We genieten van de vele Pinksterbloemen en de mooie roze koekoeksbloemen op de natte 
plekken. Hier wel wat vlinders: Kleine geaderde witjes en een Boomblauwtje. Veel Moeras-
wolfsklauwslierten kruipen over de kale plekken tussen de Kleine zonnedauw en de enkele bloeiende 
Tormentilsterretjes. Alles is nog heel pril. 
De zon zorgt toch nog voor andere insecten: een mooie Viervleklibel zit te zonnen op een Pitrussten-
gel, er loopt een Groene zandloopkever rond. Net als een zwartige roofvlieg azen deze kevers op buit. 
Ook kikkers, de groene soort, en Rugstreeppadjes zijn er volop, en halfwas Bruine kikkertjes, allemaal 
moeten ze het hebben van al dat kleine insectenspul dat hier tussen de vegetatie leeft. 
Als insect ben je je leven geen moment zeker, want ook Fitis, Tjiftjaf, Braamsluiper en Zwarte mees 
zullen zich niet onbetuigd laten wat betreft het verschalken van insecten. In de rietkragen verderop zal 
de Rietgors die daar roept er ook wel aan meedoen. Je snapt niet dat er nog insecten overblijven. 
Zaterdag 25 mei. 
 “Zouden er genoeg excursieleiders zijn?” had Margriet zich angstig afgevraagd. Vandaag 
komt de KNNV uit Amsterdam op bezoek en bij een kopje koffie mét wordt de buslading vol wester-
lingen ontvangen in “De Witte Berken”. 
Ze zullen eerst naar het Wisselsche veen gaan en hoewel er regen voorspeld is, schijnt nu de zon. 
In groepjes worden de mensen rondgeleid; er blijken begeleiders genoeg. 
 Mijn taak is de plantensnuffelaars mee te nemen naar het veldje achter het Land van Jonker. Ik 
krijg gelukkig hulp en onder de deelnemers zijn verrassend veel goede plantenkenners. Ze vinden al-
lerlei biezen en zeggen die ik niet allemaal bij naam ken, maar onze Elja gelukkig wel. 

Er wordt als nieuwigheid een enkele Kleine ratelaar gevonden tussen alle grote, die zo mooi 
bloeien. De Koningsvarens, Zwarte zegge, Hazenzegge, het Veenpluis en het Knopig fonteinkruid 
worden genoteerd en nog veel meer. 
 Er wordt een mooi “nacht”vlindertje gevangen met de naam Bruine “daguil”(!) Het heeft oran-
je op de achtervleugels, heel verrassend. 
 Er kringen Buizerds boven ons hoofd, een reiger vliegt over de Tuinfluiter zingt zijn bekende 
merelachtige liedje in de bosjes en als vaste bewoners zien we wat Oranjetipjes en Kleine geaderde 
witjes vliegen. “Wat een dag!” zeggen de gasten. 
 We hebben nog even tijd om naar de Verloren beek bij het bankje te lopen, waar het er achter-
liggende veld nu helemaal dichtgroeit met elzenopslag.  
Even nog kijken naar de Rietorchis tegenover het Opoes bosje, waar nu juist een groep onder leiding 
van Dik aankomt, die de “grote ronde” hebben gemaakt. De orchis begint net te bloeien. 
Een Grasmus in de houtwal zingt het gezelschap toe, als het weer naar het verzamelpunt wandelt om 
naar een ander doel van deze dag te vertrekken. 

En de zon is blijven schijnen. 
Begin juni komt Mia bij me langs met vondsten op haar monitoringroute gedaan. We zoeken samen 
wat namen op. Ze toont een heel mooi wespje. Kan het zijn : Orussus abietinus? 
Dan is er nog een aardig motje om op naam te brengen. Het blijkt het bekende Waterleliemotje. Ze 
vertelt dat de Rietorchis nu volop bloeit en dat de Wateraardbei ook zo met massa’s bloemstengels 
pronkt, een prachtig gezicht. 
 Maar het blijft niet bij deze vorig jaar door haar ontdekte Rietorchis. 
Op de middag van de 8e juni lopen we het graspad richting spreng van de Witte beek langs het pad 
waar nu kamperfoelie en bramen volop bloeien en de brandnetels, als elk jaar, voedsel bieden aan 
rupsen. Deze keer rupsen van de Kleine vos. 
Naast ons loopt de schaapskudde van Grinwis; de beestjes zien er maar kaal uit, kennelijk zijn ze pas 
geschoren. 
 Dan volgt een verrassing: Dik loopt even het, door de langdurige droogte gemakkelijk toegan-
kelijke landje op achter het Land van Jonker en ziet daar een prachtige Rietorchis staan. Het Veenmos 
rondom is uitgebleekt door de droogte, de zonnedauw is nog klein gebleven, maar de orchis staat er 
stoer en zeer gezond middenin te bloeien. 



 En op zo’n moment weigert het fototoestel……….!  Morgen terugkomen. 
De volgende dag, 9 juni, is Henk Menke ook van de partij voor foto’s van deze nieuwe vondst. Hij 
wijst ons en passant nog op een andere soort Montia dan de gewone, die we zo goed kennen. Dit bron-
kruid groeit op wat drogere plekken en wordt “Klein bronkruid” genoemd. 
Het is een ondersoort van Montia fontana, namelijk Montia chondrosperma 
(Klein bronkruid.) 
We vinden in het mos een vlindertje, de Wapendrager, die sprekend op een 
berkentakje lijkt. Het leeft niet meer. Door een spin uitgezogen? 
De 28e juli is een bloedhete dag. We gaan daarom maar vroeg op pad. 
Er is nu veel opslag van riet, elzen en wilgen achter het Land van Jonker. Hier moet nodig iets tegen 
gedaan worden! 
 Mooi is de grote groep volop bloeiende wederik en de vele watermunt. Ook wat Kale jonkers 
bloeien er en een duizendknoop (de zachte?) Maar we worden hinderlijk aangevallen door steekvlie-
gen, van die platte, grijze beestjes, en zelfs een grote Runderhorzel doet het bloed uit mijn been lopen!  
Dat heb je met dat hete zomerweer! Toch beter een lange broek aandoen. 
 Tijdens een soort vlucht merk ik toch nog enkele nieuwe polletjes Dopheide op en de voor ons 
uitvliegende en springende Moerassprinkhanen.  
Zijn er geen vlinders? Jawel, Landkaartjes en massa’s Bruine zandoogjes en witjes op de Watermunt 
bijvoorbeeld. 
 Langs het graspad tegenover dit veldje zijn al veel bramen geplukt en de frambozen waren al 
eerder geoogst door wandelaars.  
De wei richting Tongerensche beek is gedeeltelijk gemaaid, maar de rest is nog roodbruin van de Pit-
rus. Wat een vreemd beleid! 
 De wilgenroosjes aan het begin van het pad bloeien prachtig. We passeren ze nu op weg naar 
het Opoes bosje. We pogen even vergeefs de nu door bramenslierten en brandnetels dichtgegroeide 
toegang tot – wat ik noem – het Paradijsje door te komen. Een andere keer maar. Tjiftjaf, Fitis, Gras-
mus, Winterkoning en zelfs een schorre Fazant lachen ons erom uit, maar zij hebben vleugels! 
 We zoeken een andere interessante plek op. Dat is het verlengde van de Lage Veenweg. Deze 
gaat hier in een graspad over, dat doodloopt op de bosrand. Rechts en links een bosje en weilanden, en 
dan loop je weer langs het veengebied. 
Hier bloeien de Kale jonkers volop. Die  distels trekken altijd veel vlinders. Ik noteer hier massa’s 
Bruine zandoogjes, een Bont zandoogje, veel Kleine geaderde witjes, Landkaartjes en een fraaie knal-
gele Citroenvlinderman. 
Verrassend zijn de Steenhommels, een soort die je hier niet vaak ziet, en de vele zweefvliegen. 
 Een steek van weer zo’n verdomde vlieg doet ons teruggaan.  De zeer hete middag brengen we 
in eigen tuin door. 
Het is 13 augustus. 
 Weer mooi weer! Wat mopperen we toch altijd over het weer; het is niet altijd slecht! We ge-
nieten van zon en schaduw aan de rand van het veen bij de bekende Boerwegbosjes en –plasjes. Het 
Haarmos is er tot hoge bulten opgegroeid en geeft een verrassend reliëf aan de natte stukken. Er staat 
nog (of weer) bloeiende Dopheide en er komt steeds meer Struikheide. Dat groeit in grote pollen langs 
de scheiding met het weiland. 
Er zijn daar meestal wel vlinders te zien, maar nu valt dat tegen. Zelfs de Icarusblauwtjes, andere jaren 
hier talrijk, missen we nu op de bloeiende Struikhei. Gelukkig blijken ze verderop bij de bosrand wél 
te vliegen, daar waar veel Moerasrolklaver bloeit, de voedselplant voor hun rupsjes. 
De Kale jonkers zijn vrijwel uitgebloeid; daar komen niet veel insecten meer op af, maar bloei en 
groei van de Kleine zonnedauw zijn nu optimaal, en de Moeraswolfsklauw heeft fraaie sporenaren 
gevormd. 
 Wat hebben viooltjes leuke vruchtjes! Dik ontdekt een Moerasviooltje met opengesprongen 
vruchtjes waar de zaadjes uitgewipt zijn, heel fotogeniek. 
 Mieren, heel kleine, hebben hoge bulten van zand opgebouwd tussen gras en biezen. Het is 
verbazingwekkend dat deze nietige beestjes zulke samenhangende bouwsels kunnen maken door kor-
reltje voor korreltje aan te slepen en op de juiste plek te brengen! 
 En dan vangt Dik het vlindertje waar ik nu hier naar op zoek ben gegaan: een Bruine vuur-
vlinder. Het is een moeilijk te herkennen soort en omdat het een nogal afgevlogen exemplaar is nemen 
we het mee naar huis voor meer zekere determinatie. Maar alles klopt en nog dezelfde avond brengen 
we dit steeds zeldzamer wordende diertje naar het Wisselsche veen terug, waar het de vrijheid tege-
moet vliegt. 

 
Wapendrager 



 Een vluchtend Witgatje roept ons in deze warme avond een afscheid toe. 
De zaterdag van de 17e augustus komt de KNNV-Deventer op bezoek. Hadden ze hier een jaar eer-
der de hele dag met ons in de regen gelopen, nu is het stralend mooi weer. Ze genieten, net als wij, met 
volle teugen van deze zomerdag in dit steeds weer verrassende landschap. 
Biggekruid en Herfstleeuwentand bloeien volop bij het parkeerterrein en daardoor wemelt het er van 
de Bruine zandoogjes (wel vijftig exemplaren) en Kleine geaderde witjes. 
Een succes blijken vooral de vele Icarusblauwtjes langs het Boerweggedeelte en de weelde aan biezen, 
zeggen en mossen, waar zelfs een Distelvlinder acte de présence geeft en Kleine vuurvlindertjes hun 
helder rood laten zien. 

Na een wandeling via de gentiaantjes op de Tongerensche heide aan de rand 
van het veen laten twee Raven zich heel fraai bewonderen, terwijl drie Bui-
zerds met een jong al roepende rondvliegen in de blauwe lucht. 
Voor ons zelf is de meest belangwekkende vondst een bijzondere vorm van 
het Icarusblauwtje. Het is een wijfje dat bovenop de vleugels niet bruin maar 
vaalblauw is. Het vertoont wel de gebruikelijke oranje vlekjesrand. Het lijkt 
in de vlucht wel wat op het Bleke blauwtje, een soort die alleen op kalkwei-
den voorkomt. 
Laat Jeanne Felix diezelfde ochtend een IJsvogel hebben gezien bij de Ton-

gerensche beek! En wij niet!! 
Nazomer: De Herfsttijloosjes in onze tuin komen al in bloei. Maar het is pas 24 augustus! 
 We hebben alweer gasten. Op deze druilerige ochtend ontvangen we de insectenwerkgroep 
van de KNNV-Apeldoorn. Terwijl onze eigen groep haar bezoek aan de Vlindertuin in Apeldoorn met 
het IVN heeft moeten afblazen vanwege het regenweer, staan Dik en ik op het parkeerterrein bij de 
Boerweg met acht enthousiaste insectenmensen in de regen onze plannen te ontvouwen. 
 De altijd laat bloeiende Blauwe knoop op het drassige veldje naast het Land van Jonker laat 
zijn bloeiknoppen hangen, zwaar van het water. Maar het enthousiasme van de Apeldoorners is niet te 
temmen!  
 
Moerassprinkhanen en een fraaie Grote groene sabelsprinkhaan worden opgemerkt, een Agaatvlinder 
trotseert de regen in een druipende biezenpol en een wat verfomfaaid spannertje, dat tegenwoordig 
Appeltak heet (Campaea margaritata) worden gevonden. 
Met een loep bekeken is zo’n kleine cicade (als hij zich laat vangen!) een juweeltje. Cicadella viridis 
heet hij, dat weten ook de Apeldoorners. 
 De sloot staat vol bloeiende Kleine watereppe en de uitgebreide rode tapijtjes van de Kleine 
zonnedauw glinsteren nu niet alleen van hun eigen kleverige druppeltjes. Ze worden alom bewonderd, 
evenals de overal opgeschoten Koningsvarens. 
Een actieveling trekt jonge elsjes en berkjes tussen het mos uit. We zouden de komende zomer hier 
zelf eens een anti-opslag-actie moeten organiseren. Hoewel….. het veld wordt in de herfst altijd ge-
maaid. Voor de Koningsvarens niet zo gunstig trouwens, want die moeten steeds weer opnieuw begin-
nen. En de Icarusblauwtjes zijn hier al jaren verdwenen. Door een keer te vroeg maaien? 
 We wandelen nu naar de door ons geliefde andere gebiedjes: Boerwegplasjes en bosjes. De 
regen is intussen bijna opgehouden; er komen alweer wat vliegen tevoorschijn, o.a. de Gewone pen-
delzweefvlieg en de duidelijk veel grotere Helophilus trivittatus, die nu Citroenpendelzweefvlieg als 
Nederlandse naam heeft gekregen. Leuk om op stap te zijn met specialisten op dit gebied. 
 En kijk, er komen nu ook vlinders. Als altijd veel Kleine geaderde witjes en er vliegen ook 
wat Icarusblauwtjes bij die Moerasrolklaverpollen. Een Huismoedertje (Noctua pronuba) en twee 
Gammauiltjes vertegenwoordigen de overdag actieve nachtvlinders in dit veld. 
Zelfs koukleumen als libellen snorren nu om ons heen, zoals de Zwarte heidelibel, en een mooi exem-
plaar van de Watersnuffel laat zijn prachtig blauwe lijf bewonderen.  
Het zijn jagers op andere insecten. Maar er zijn meer predatoren: een vrij 
groot aantal spinnen van de soort Araneus quadratus loert op buit. 
 We keren terug naar de parkeerplaats nadat een zestal Watersnippen 
uit een veld opgevlogen is, en we ook roepende Raven, profiterend van dit 
wat drogere uurtje, horen. 
 Ogen die gewend zijn op kleine dingen in de natuur te letten en dan 
van een groepje mensen, zien samen heel wat. Na enig speurwerk achter het 
Land van Jonker wordt – op mijn opmerking dat het er enige jaren geleden gevonden was – een mooi 
wasplaatje gevonden; volgens kenners een Veenmosvuurzwammetje.  

 
IJsvogel 

 
Araneus qua-

dratus 



Bij de auto’s wordt een Boskrekeltje gezien, en dat is maar een onaanzienlijk donker beestje. 
Jan Kerseboom stuurt later de volledige insectenlijst van die dag op.  

We hopen op een voortzetting van deze kennismaking. 

Onze eigen insectengroep maakt drie dagen later (op 27 augustus) een excursie naar dezelfde de-
len van het Wisselsche veen. 
 We kunnen achter het Land van Jonker nog een mooie Rietsprinkhaan noteren. 
Er bloeit nog veel meer aan nectarplanten: Wat Zompvergeet-mij-nietjes, een paar pollen Watermunt. 
Alleen de laatste soort trekt nog wat Kleine geaderde witjes aan. De wederik bloeit weliswaar nog, 
maar die heeft nooit veel insectenbezoek. Mooi zijn de vruchtjes van de Moerasrolklaver. Het lijken 
handjes met dunne vingertjes. 
 Een mooie vondst is die van het Goudvenstertje (Plusia festucae), een nachtuiltje dat overdag 
actief is. 
De Kleine geaderde witjes zijn nog wel volop aanwezig op de opnieuw in bloei komende composieten 
van de wei naast het bruggetje over de Tongerensche beek (ik schat hun aantal op tweehonderd exem-
plaren.) 
 Wij maken niet de hele wandeling mee. Helaas – want in het verslag dat Joke de Heer van 
deze etappe gemaakt heeft (zie Natuurklanken nummer 1 – 2003) vind ik de vermelding van een hage-
dis en van een Hazelworm. En die laatste heb ik daar nog nooit gezien! 
 Op 23 november, nadat er op 27 oktober een zware storm over ons land gewoed heeft, vinden 
we een forse boom. Hij verspert het pad tussen Lage Veenweg en Opoe’s bosje.  
We geven het korte bezoekje dat we in petto hebben voor deze late herfstdag op, en met dit obstakel in 
gedachten eindig ik deze serie  

“Wisselsche veentjes”. 
Els Koopmans-Grommé. 

 
 

 

KILOMETERHOK  27.54.12 
Deel 3 

 
Periode  328 soorten    2002    355 soorten 
1990-1999: 28 A-soorten    (tot december)  25 A-soorten 
  4 RL-soorten       5 RL-soorten 
 

Rondkijken in de natuur begint in de eigen omgeving. In mijn geval het Kievitsveld en omgeving. 
Een deel van het Kievitsveld, de visvijvers en industrieterrein Eekterveld liggen in kilometerhok 
27.54.12. Slechts luttele kilometers van mijn huis. In het verleden zijn er in dit hok in totaal 328 
verschillende soorten planten waargenomen. Dit jaar kijk ik rond of ze er allemaal nog zijn. Eind 
mei stond de stand op 211 verschillende soorten. (Zie Natuurklanken nr. 3 – 2002.)  

Begin juli maak ik een rondje om de oostelijke visvijvers en de roggeakker tegenover de Dros-
te en een braakliggend terrein in dezelfde omgeving. 
Langs de Zwarteweg groeit de Steenraket. Hij bloeit met kleine gele kruisbloempjes bovenin. Een 
eindje verderop staan in de berm de kleine witte kruisbloempjes met op het eerste gezicht iets donker-
der hart van het Zeeschildzaad (Lobularia maritima.) In onze tuinen beter bekend als Randjesplant. 
Hij groeit hier niet vlakbij een tuin, maar zal daar oorspronkelijk toch wel vandaan komen.  
In de buurt van de visvijvers groeit een plant van het Gevleugeld hertshooi, een nieuwe soort voor dit 
hok. Gevleugeld hertshooi is vooral bekend van wat vochtiger slootkanten en weilanden. Hij heeft 
gevleugelde stengels en de bloemen zijn iets kleiner dan bij St. Janskruid en Kantig hertshooi. In zo’n 
omgeving hoort ook de Kattenstaart thuis, en die staat er dus ook.  
Op een van de paadjes tussen de vijvers groeien de klaverachtige blaadjes van de Witte klaverzuring. 
Ook die is nieuw voor dit hok. De vindplaats doet vermoeden dat hij mogelijk met tuinafval is meege-
komen. Toch oogt de omgeving redelijk natuurlijk. 

Ten zuiden van de chocolade-fabriek ligt een akker die is ingezaaid met rogge. De speurtocht 
naar Slofhak en Korensla (allebei deze zomer gevonden in Veluwse roggeakkers) levert niets op. Wel 
groeien er in de rand enkele plantjes van het Liggend hertshooi (niet nieuw voor dit hok, maar wel 
leuk om te vinden.) Ook staan er de kleine rozerode bloempjes van de Rode schijnspurrie (nog niet 



bekend.) Schuin tegenover de roggeakker in de doodgespoten (?) rand onder het hek van de fabriek 
komt ook Liggend hertshooi voor. De Rode schijnspurrie staat er ook, massaler dan in de akker. 

Een braakliggend terrein naast de roggeakker heeft vast enige tijd onder water gestaan. Er 
staan verscheidene polletjes Borstelbies. Zomprus en Greppelrus zijn ruim vertegenwoordigd. Ook 
Gevleugeld hertshooi komt hier voor, evenals Grote waterweegbree en Rode waterereprijs. En behalve 
Mannagras, staat er ook Getand vlotgras. In de “kwelzone” van een opgeworpen zandheuvel ligt een 
mat van lichtgroene plantjes van de Kleine varkenskers. Vroeger heette dit plantje Tweeknop varkens-
kers, een naam die duidelijk aangaf hoe de vrucht eruit ziet. Maar hij is vooral herkenbaar via de neus: 
aan de nadrukkelijke stank.   

Begin september de braakliggende terreinen van industrieterrein en omgeving bekeken. 
Langs het slootje tussen industrieterrein en de inmiddels gemaaide roggeakker groeit nog veel meer 
Gevleugeld hertshooi. Verder vooral soorten van braakliggende terreinen en akkers: Melganzenvoet, 
Stippelganzenvoet, Korrelganzenvoet en Rode ganzenvoet. De Borstelbies is massaler aanwezig dan 
in juli. Maar ook de Wilde marjolein is verschenen, hoewel die oorspronkelijk wel als weggegooide 
tuinplant hier terecht zal zijn gekomen.  

In de sloot langs de Viskweekweg bloeit het Brede (Amerikaanse) Pijlkruid volop. Waar-
schijnlijk ooit ontsnapt uit een tuin, weet hij zich goed te handhaven en hij breidt zich langzamerhand 
in noordelijke richting uit. Langs de beek tussen visvijvers en plas bloeit de Watermuur. In de omge-
ving van het Kievitsveld geen zeldzame verschijning. Nog ongeveer vijftien soorten! 

Eind september weer langs het industrieterrein. Vooral gelet op de braakliggende delen en de 
bermen. Hier vind ik twee grassen die we ook kennen uit de randen van maïsakkers: Glad vingergras 
en de Geelrode naaldaar. (Andere naaldaar-soorten zijn niet te vinden.) Op het braakliggende deel 
groeien en bloeien enkele exemplaren van de Akkerandoorn (vroeger Rode Lijst-3; nu KWETS-
BAAR), waarschijnlijk na het bewerken van de grond te voorschijn gekomen. Ook Vlas en Hoender-
beet, de laatste massaal, komen hier voor. De totaalstand staat op 333. 

Begin november: het bloeiseizoen is voorbij. Toch ga ik nog eens langs een aantal vertrouw- 
de plekjes, waar een bekende plant dit jaar nog niet werd teruggevonden. En met succes! Uit de visvij- 
vers komen twee stengeltjes Gesteeld glaskroos te voorschijn. Mogelijk vorige week tijdens de storm 
losgeraakt. Het is niet veel, maar hij is dus niet verdwenen, zoals ik gevreesd had. Die vijver zou toch 
weer eens leeg moeten, om zo hopelijk een nieuwe impuls te geven aan deze soort. 

Langs het Apeldoornsch Kanaal nog eens goed gezocht naar de Zwanebloem. Ook die komt te 
voorschijn op een plekje net zuidelijk van de sluis, waar ik dit jaar nog niet had gekeken.  
Het zoeken naar de Moeraswolfsklauw op de bekende plekken, is minder succesvol. Hij blijft onvind-
baar. Wel sta ik ineens naast een pol Pijpestrootje. Die ontbrak tot nu toe ook nog.    
 Uiteindelijk bleef de meter staan bij 355 soorten! Het doel is ruimschoots gehaald. 
 
 

 
 

 
KILOMETERHOK  27.54.12   IN 2002 

(omgeving visvijvers / Kievitsveld bij Emst) 
Deel 4 

 
Iedereen kent het wel in zijn eigen omgeving, een gebied waar je vaak komt. Tussen Vaassen 

en Emst ligt recreatiegebied het KIEVITSVELD. Het zuidelijke deel hiervan ligt in kilometerhok 
27.54.12. In dit kilometerhok liggen verder de voormalige visvijvers bij Emst, een deel van de Grift en 
het Apeldoornsch Kanaal en een flink deel van het industriegebied het Eekterveld bij Vaassen, vroeger 
in gebruik als landbouwgrond, de laatste jaren in rap tempo omgevormd tot industrieterrein.   

Gedurende de jaren 1989 tot 1999 waren er in dit hok 328 plantensoorten waargenomen. In 
mijn omgeving het soortenrijkste hok, met een aantal opvallende soorten. Reden om het hok in 2002 
nog eens intensief te onderzoeken.   
En om meteen maar met de deur in huis te vallen: in 2002 werden er 355 soorten waargenomen.  



In onderstaande tabel wordt het aantal van 2002 vergeleken met dat van de eerste periode. Daarbij valt 
op dat er over beide periodes samen in totaal 413 soorten zijn waargenomen. En dat is meer dan de 
helft van alle uit de gemeente Epe bekende soorten. 
Deze gegevens zijn staan weergegeven in de eerste kolom. 
 

SOORTEN IN 27.54.12 (omg. KIEVITSVELD, VAASSEN). 
      
    Aantal %  t.o.v. totaal gem. Epe  RL en / of AA  
1989-1999 – totaal:  328s 79,4 %  46,0 %   36s 83,7%  
Alleen in eerste periode    59s 14,3 %  -    11s 25,6%  
Beide perioden:   269s 65,1 %  -    25s 58,1%  
Alleen in 2002:     86s 20,8 %  -      7s 16,3%  
2002 – totaal:   355s 86,0 %  49,9 %   32s 74,4%  
        
Totaal: 1e + 2e periode:  413s 100  %  58,0 %   43s 100%  
 
In de periode 1989-1999 werden in de gemeente Epe (in 183 km-hokken) 712 verschillende soorten 
planten geteld. In dit ene kilometerhok kwam dus in 1989-1999 46,0 %; in 2002 49,9 %, en over de 
hele periode  58,0 % van alle uit de hele gemeente Epe bekende soorten voor (tweede kolom). 
 
Om voor- dan wel achteruitgang van de meer zeldzame soorten met elkaar te vergelijken, heb ik alle 
soorten die voorkomen op de Rode Lijst 1990, de Rode Lijst 2000, òf op de Lijst met Aandachtsoorten 
èn in dit hok, bij elkaar gezet. In totaal gaat het dan om 43 soorten. In de tabel hierboven wordt aange-
geven, in welke aantallen en percentages ze in genoemde perioden voorkwamen (derde kolom).  
 
De lijst van Rode Lijst- en Aandachtsoorten volgt op de volgende pagina. 
 
 
 
 
VISVIJVER en KIEVITSVELD-HOK (27.54.12).  
Alle bekende AA en RL-soorten. 
 
Nr. Wet. naam:   NL-naam:   1989-1998 2002 
0005 Achillea ptarmica   Wilde bertram   AA + AA - 
0112 Asplenium ruta-muraria  Muurvaren   AA + AA + 
0117 Aster tripolium Zeeaster   AA + AA - 
0171 Butomus umbellatum Zwanebloem   AA + AA + 
0186 Calluna vulgaris Struikhei   AA + AA + 
0187 Caltha palustris palustris Gewone dotterbloem  AA + AA + 
0198 Campanula rotundifolia Grasklokje   AA + AA + 
0890 Dactylorhiza majalis praet. Rietorchis     RL3 + - - 
0417 Drosera intermedia  Kleine zonnedauw  AA + GE-12 - 
0460 Epipactis helleborine Brede wespenorchis  AA + AA + 
0432 Elatine hexandra  Gesteeld glaskroos  RL4 +  - + 
0441 Elodea canadensis  Brede waterpest  - + GE-12 - 
0456 Epilobium palustre  Moerasbasterdwederik  - +  GE-12 - 
0460 Epipactis helleborine Brede wespenorchis  AA + AA + 
0463 Equisetum fluviatile  Holpijp    AA + AA + 
0524 Filago minima Dwergviltkruid   AA - GE-12 + 
0526 Filipendula ulmaria  Moerasspirea   AA +  AA + 
0542 Galeopsis speciosa  Dauwnetel   AA + AA - 
0558 Genista anglica  Stekelbrem   AA + GE-16 + 
0640 Hydrochaeris morsus-ranae  Kikkerbeet   AA + AA - 
0646 Hypericum humifusum  Liggend hertshooi  AA + AA + 
0651 Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi  AA - AA + 
0658 Ilex aquifolium Hulst    AA - AA + 
1159 Isolepis setaceae  Borstelbies   AA + AA + 



0772 Lychnis flos-cuculi  Echte koekoeksbloem  AA + AA + 
0775 Lycopodiella inundata  Moeraswolfsklauw  RL3 + KW-15 - 
0784 Lysimachia vulgaris  Grote wederik   AA + AA + 
0785 Lythrum salicaria  Grote kattenstaart  AA + AA + 
0804 Melampyrum pratense  Hengel    AA +  AA - 
0865 Nuphar lutea  Gele plomp   AA + AA + 
0866 Nymphaea alba  Witte waterlelie  AA + AA + 
0867 Nymphoides peltata  Watergentiaan   AA + AA + 
0894 Origanum vulgare Wilde marjolein  RL3 - - + 
0909 Oxalis acetosella Witte klaverzuring  AA - AA + 
0993 Potamogeton gramineus  Ongelijkbladig fonteinkruid RL3  + BE-10 + 
0997 Potamogeton obtusifolius Stomp fonteinkruid  - + KW-7 +  
1048 Ranunculus flammula  Egelboterbloem   AA + AA + 
1114 Sagittaria sagittifolius  Pijlkruid   AA + AA + 
2358 Sedum telephium  Hemelsleutel   AA + AA + 
1243 Stachys arvensis Akkerandoorn   RL3 - KW-15 + 
1255 Stratiotes aloides  Krabbescheer   AA + GE-12 - 
1296 Trifolium arvense Hazenpootje   AA - AA + 
1349 Veronica beccabunga  Beekpunge   AA + AA + 
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Allereerst valt op dat het totale aantal zeldzamere soorten in 2002 iets lager lag dan in de 
voorafgaande periode. Een gevolg van het niet terugvinden van Hengel, Melampyrum pratense, (pad 
langs visvijvers; al enige jaren niet kunnen vinden); Rietorchis, Dactylorhiza majalis praetermissa, 
(slenkje langs westelijke plas; wordt niet elk jaar gevonden; mogelijk nog aanwezig); Kleine zonne-
dauw, Drosera intermedia, (zuidrand van de westelijke plas; eenmalige vondst); Moeraswolfsklauw, 
Lycopodiella inundatum, (in de kwelzone langs de zuidkant van de westelijke plas, later ook langs het 
slenkje; een tiental jaren aanwezig; regelmatig exemplaren met sporenaren te vinden; in 2002 helaas 
niet meer te vinden; mogelijk keert hij nog eens terug). Krabbenscheer, Stratiotes aloides, (meest 
zuidoostelijke visvijver; na minstens tien jaar waarschijnlijk verdwenen.)  
De Brede waterpest, Elodea canadensis, kwam voor in de beek tussen visvijvers en westelijke plas, 
maar werd daar niet teruggevonden. De exacte vindplaats van de Moerasbasterdwederik, Epilobium 
palustre, is me niet bekend.  
Ook de Wilde bertram, Achillea ptarmica, was niet te vinden, ook niet langs het Apeldoornsch Kanaal, 
hoewel hij in de onmiddellijke omgeving nog wel voorkomt (berm Kievitsweg). 

Ook bij enkele wel aanwezige soorten een opmerking. 
Dwergviltkruid, Filago minima, groeit vrij massaal op de zandopduiking zuidwest van de westelijke 
plas. Hier vinden we ook Stekelbrem, Genista anglica, en Struikhei, Calluna vulgaris, maar die ko-
men op meer plaatsen langs de westelijke plas voor.  

In de westelijke plas komt langs de rand het Ongelijkbladig fonteinkruid, Potamogeton grami-
neus, voor. Hij groeit hier vooral in de eerste meters vanaf de kant tot een diepte van plm. 50 cm. Het 
Stomp fonteinkruid, Potamogeton obtusifolius, komt voor in de visvijvers.  
Akkerandoorn, Stachys arvensis, en Wilde marjolein, Origanum vulgare, werden gevonden op het 
braakliggende deel van het industrieterrein. Ondanks intensief zoeken kon ik een andere soort, Akker-
leeuwenbek, Misopates orontium, die ik na, grondbewerking, bij het Kievitsveld en bij Emst ooit heb 
gevonden, niet vinden. Dat geldt ook voor Dauwnetel, Galeopsis speciosa, wel bekend uit de eerste 
periode.  

En dan landelijk bezien een van de zeldzaamste soorten die hier voorkomt, hoewel er de laat-
ste jaren weer wat meer waarnemingen in het zuiden van het land zijn: Gesteeld glaskroos, Elatine 
hexandra. Voor het eerst gevonden in 1994. In de topjaren waren er honderden stengeltjes. Nu werden 
er met moeite slechts twee stengeltjes gevonden in de visvijvers. Die vijver zou toch weer eens leeg 
moeten, om zo mogelijk een nieuwe impuls te geven aan deze soort die in Noord-Nederland slechts op 
enkele plekken voorkomt. 

 
Het onderzoek leverde ook nog een nieuwe soort op voor de gemeente Epe: de Gewone ossen-

tong, Anchusa officinalis. Eerst in één exemplaar vlak bij een van de gebouwen op het industrieterrein, 
later enkele exemplaren op het nog braakliggende deel van het industrieterrein. Het is een ruderale 



soort die van de Veluwe nauwelijks bekend is. Het is ook niet verwonderlijk dat er een paar verwil-
derde tuinplanten een plek op de lijst hebben veroverd.  

Een exoot die al minstens tien jaar in dit hok voorkomt is Amerikaans / Breed pijlkruid, Sagit-
taria latifolius. Waarschijnlijk oorspronkelijk verwilderd vanuit een nabijgelegen tuin, breidt hij zich 
de laatste jaren gestaag uit in de sloot langs de Viskweekweg.   
 

Wie in 2003 het onderzoek zou willen herhalen, zal vermoedelijk ongeveer op een zelfde aan-
tal komen. Waarschijnlijk zullen bepaalde soorten niet worden teruggevonden. Het braakliggend ter-
rein op het Eekterveld wordt in rap tempo bebouwd, maar bepaalde ruderale soorten zullen zich nog 
wel enige jaren handhaven in de bermen. In de omgeving van de visvijvers en de plassen zullen de 
meeste soorten zich wel weten te handhaven, als de recreatiedruk niet al te groot wordt. Hier kunnen 
echter ook nog wel nieuwe vondsten worden gedaan (mogelijk in / langs de beek tussen plassen en 
vijvers.) De vindplaats van Akkerandoorn, Stachys arvensis, is inmiddels onder een nieuwe fabrieks-
hal verdwenen, maar zou ergens anders weer kunnen opduiken. Ook Gesteeld glaskroos, Elatine 
hexandra, staat helaas op het punt weer te verdwijnen 

Egbert de Boer. 
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“Voor puzzelaars” 

 Twee soorten dagvlinders van de Rode lijst vragen onze aanacht: de Aardbeivlinder en de 
Bruine vuurvlinder. Beide soorten kunnen in heidegebieden en schrale bermen in onze regio gezien 
worden. 
Het probleem is wel dat ze niet alleen moeilijk te herkennen zijn, maar ook nog maar heel weinig 
voorkomen in ons land. Daarom eerst wat bijzonderheden over deze dagvlindersoorten. 

Ten eerste: Aardbeivlindertje. 
Dit is een dikkopjessoort met zwart-wit gespik-
kelde  bovenvleugeltjes Het lijkt wel wat op het 
heel algemene Heidespannertje (een nachtvlin-
der.) 
Deze vlinder vliegt tussen half april en begin juli.  
Voedselplanten van het ruspje zijn Tormentil, 
Bosaardbeitjes, e.d. 
Het vlindertje zoekt nectar op allerlei bloemen 
die dan bloeien, zoals Paardebloem, Madeliefje, e.d. Tien jaar geleden 

is het nog gezien op de heide aan de rand van het schietterrein bij de Zuidweg ter hoogte van Heerde. 
Later hebben mij geen waarnemingen meer bereikt, behalve van de Tongerensche heide, en dat was 
ver buiten de vliegtijd, waardoor de juistheid van de waarneming twijfelachtig is. 

 
 



 
Ten tweede: Bruine vuurvlinder. 
Het vrouwtje (zie afb.) lijkt wat op het bekende 
Kleine vuurvlindertje, maar is iets groter en 
heeft minder oranje op de voorvleugels.  
Het mannetje heeft heel donkere vleugels, 
waarop wat zwarte vlekjes te zien zijn. Het 
lijkt daardoor wat op de vrouwtjes van de Ica-
rusblauwtjes. 
Het beste kenmerk van beide geslachten is te vinden op de onderzijde van de 

vleugels. Die hebben een crème tot oranje-gele grondkleur met daarop vrij grote donkere, ronde vlek-
ken.  In rust, wanneer de vleugels opgeklapt zijn, is dit kenmerk goed te zien, vooral met een kijker. 
Toch is het aan te bevelen zo’n beestje te vangen en met een boek erbij goed te bekijken. 
 Vliegtijd begin mei tot in augustus (soms twee generaties.) 
 Voedselplant van het rupsje: Schapezuring en andere zuringsoorten. 
De vlinders worden vaak aangetroffen daar waar zuringsoorten van schrale grond en die van wat rijke-
re grond in elkaars nabijheid groeien (mededeling van Kars Veling.) 
Zo’n situatie doet zich voor in het Wisselsche veen, waar de soort ook al enkele jaren achtereen is 
gezien (waarnemingen EKG.) en op de Tongerensche heide (waarnemingen EvDT. ) 
 Het vlindertje zoekt nectar op o.a. Struikheide, Kale jonker, e.d. 
Naar mijn mening komt de soort in onze regio op nog wel meer plaatsen voor, maar wordt niet her-
kend. Een echte soort voor puzzelaars, dus. 
 Wie vindt deze zomer een derde vliegplaats? 

Waarnemingen naar Els Koopmans-Grommé, 
Bongerdplein1  8162 AW  Epe. 

 
 

Op een zijderups 

Te Zutphen sprak een zijderups: 
“Wanneer ik door de heide hups 

ontwikkel ik een ongeremde 
aversie tegen zijden hemden 
en als ik die cadeau zie doen 

dan roep ik: Geef ze van katoen!!“ 

Trijntje Fop   

 
 



Gouden leeuwerikbijters 

Een poos geleden vond ik op de bodem van een lege bloempot in de 
tuin een grote, prachtig blauwpaars glanzende kever. Dat hij er niet 
al te best aan toe was leed geen twijfel: hij probeerde verwoed zich 
achterstevoren door het afvoergaatje van de bloempot de grond in te 
wurmen en ik dacht dat het een wanhopige ontsnappingspoging 
was, omdat hij niet tegen de wanden op kon klimmen. 
Maar ook toen ik hem verlost had bleef hij desperaat zijn vreemd 
“boorgedrag” voortzetten, en ik verbond daar de conclusie aan dat 
het misschien een “haar” betrof en dat ze eitjes wilden leggen.  
Interessant! Dus ik hield haar nauwlettend in de gaten. 
Maar er gebeurde niets opzienbarends. Het dier was gewoon gek 
bezig, onderbrak soms het gegraaf en gewroet om wat stuiptrekke-
rig rond te scharrelen, klapte dan op de rug en als ik – geroerd door 
het wanhopig gespartel – ingreep en hem op de pootjes kiepte, gaf 
hij geen enkel teken van begrip of verbetering en bleef zich onge-
coördineerd gedragen.  
Ik begreep toen dat dit de eindfase van een mooie kever moest zijn. 
Alle plichten waarschijnlijk vervuld dus tijd om te gaan – zo is dat 

nou eenmaal. 
Maar wat ik afschuwelijk vond was dat het dier de volgende dag nóg leefde, en de dááropvolgende dag 
eveneens. Toen heb ik er dakpan overheen gelegd, zodat ik hem niet meer kon zien. 
Hoe lang hij ook geleefd mocht hebben, het stervensproces besloeg een onevenredig, om niet te zeg-
gen onacceptabel groot deel van zijn op aarde toegemeten tijd en ik had daar een naar gevoel over. 
 Recentelijk, vele jaren later gaf Agnès me een artikeltje van de hand van de hand van Koos 
Dijksterhuis, dat ze uit “Trouw” geknipt had. Het gaat over een onderzoek in het voorjaar 2002 naar 
Veldleeuweriken in de provincie Groningen. 
Van de vierentwintig onderzochte Veldleeuweriknesten mochten zich er maar elf in een gelukkige 
afloop verheugen. Bij vijf was het twijfelachtig of de kuikens waren uitgevlogen, dan wel geliqui-
deerd. Eén nest werd verlaten, drie letterlijk weggemaaid, uit één ervan waren de eieren geroofd,  en 
uit drie anderen de kuikens. 
 De SOVON-onderzoeker, René Oosterhuis, dacht bij de geplunderde nesten in eerste instantie 
aan muizen of kraaien. Maar toen hij een nest inspecteerde waar één van de drie kuikens niet meer 
leefde, zag hij dat dit diertje een bloederig gaatje in de nek had, en daar zat een kever aan te knagen. 
Deze kever bleek een Gouden scharrebijter (Carabus auratus) te zijn – en dat was ook de naam van 
“mijn kever” van zoveel jaren her.  
Deze dieren, zo zeggen de boekjes, leven van insecten, slakken en aas, en het leeuwerikenkuiken was 
inderdaad tot “aas” geworden, toen de kever gesignaleerd werd. Niets onrechtmatigs dus. 

Een tweede – overigens tierig - kuikentje had een minuscuul wondje, waarschijnlijk alleen 
maar zichtbaar voor de ware onderzoeker.  
Echter, een paar dagen later bleken ook de andere twee kuikens dood te zijn en ook daar zaten twee 
scharrebijters zich aan te verzadigen. Het werd toen wel heel aannemelijk dat het kleine wondje bij het 
aanvankelijk nog levende tweede kuiken tijdens zijn leven was toegebracht. Dat de Gouden scharrebij-
ter ook levende vogeltjes doodt, daar had René Oosterhuis nog nooit van gehoord.  

En ik maak me nu toch grote zorgen om mijn woelmuizenfamilie die bij de vijver woont – 
dáár vond ik toen die scharrenbijter! Nare visioenen krijg ik ervan: blote roze muizenbaby’tjes om-
ringd door handenwrijvende en smekkende kevers! 

Ik kan me er nog steeds niet aan onttrekken insecten naar mensenmaatstaf te beoordelen en 
hoe schandelijk en bizar ook: de herinnering aan de dagenlange doodstrijd van toen…. doet me nu iets 
minder. 

 
De Gouden scharrenbijter hoort tot de loopkevers, een schitterend dier van zo’n tweeënhalve 

centimeter lengte, maar hij is net zo bijtgraag als zijn kleinere neefje, de Groene loopkever. En dat de 
piepkleine gaatjes die ze kunnen toebrengen voor ons niet levensbedreigend zijn is ons geluk, maar het 
zal hun stellig een zorg wezen. Conclusie: alleen maar mooi is ook niet alles – en eigenlijk mag ik die 
beesten niet zo graag.  

 
Gouden scharrenbij-

ter 



Micky Marsman. 


