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VOORWOORD 
Zo het ooit al gebeurd is, vaak zal het niet voorgekomen zijn dat de Natuurklanken zo laat na 

de geplande datum verscheen. Feitelijk zonder een bepaalde reden, alleen maar massa’s warrige sa-
menlopen van omstandigheden, vakantie- en ziekteverschijnselen, onvoorziene afwezigheden, en dat 
allemaal op verkeerde momenten. We hebben hier achter de coulissen zonder dat u het wist al heel wat 
keren ijzer met handen gebroken, maar ditmaal ontbraken de handen en misschien zelfs het ijzer ook 
nog, dus het is niet gelukt. 

Dat we maar al te duidelijk in komkommertijd zitten (zie ook de omslag!) uit zich misschien 
ook in het feit dat we - op een enkele verrassing na – voor de kopij toch weer afhankelijk waren van 
“ouwe getrouwen”. Waarschijnlijk kwam het u nu slecht uit in verband met de heersende vakantie-
epidemie, maar als u daar in gezeten hebt (of komt te zitten) kan dat juist een gerede aanleiding zijn 
om ook uw bevindingen neer te schrijven. Als u overtuigd bent dat dat niet in uw vermogen ligt, maar 
u hebt wel vermeldenswaardigheden in uw hoofd, bel dan gewoon eens een keertje naar de redactie, 
dan maken we een afspraak en we zetten samen de boel op papier. 

Er treden met ingang van nu ook wat wijzigingen op. Agnès Herweijer gaat na – zeg maar ge-
rust! – tientallen jaren van inzet en bedrijvigheid een beetje gas terugnemen. Zeventien jaren had ze de 
Natuurklanken al uitgetypt voordat de computer zijn intrede deed, en ook op allerlei andere fronten 
was ze steeds te vinden: ze heeft de vogelwerkgroep aangevoerd, zit volop in de insecten en laat zich 
in de paddestoelenwereld ook niet onbetuigd. Werkgroepen konden bij haar thuis altijd op een gastvrij 
onthaal rekenen, maar nu begint het haar soms wat aan te vliegen, dus we gaan haar een beetje ont-
zien. In  de hoop uiteraard dat ze dan nog een hele poos mee kan lopen zodat wij een beroep kunnen 
blijven doen op haar kennis en haar invallen. 
Aan u hierbij het verzoek uw waarnemingen voortaan naar Micky Marsman te sturen. Bij voorkeur per 
e-mail of fax, en zo mogelijk (desnoods enigszins) in alfabetische volgorde en soort bij soort. Er zijn 
inzenders die dat per definitie altijd al deden en het werkt bijzonder prettig! 
Faxen bij voorkeur op telefoonnummer: (0578) 621410, omdat het andere nummer niet altijd aange-
sloten is.  
 Elders in dit blad vindt u een versje dat ooit voor een verjaardag van Els Koopmans aan haar 
opgedragen is. We hopen dat ze er niets op tegen heeft dat we het zonder voorkennis aan haar als 
bladvulling geplaatst hebben. Alweer vanwege de vakantietijd konden we haar fiat niet vragen. 
En nu we het toch over Els hebben: Als u tot de “Waargenomen”rubriek-freaks behoort willen we u 
bij voorbaat geruststellen voor een melding van Dik Koopmans die daarin voorkomt met betrekking 
tot een zwam die zijn aandacht trok. “Op een zieltogende Els”, zoals daar geschreven staat………. 
Onze eerste gedachten werden onmiddellijk getrokken naar zijn levensgezellin, maar gelukkig hebben 
we haar nadien - opnieuw voorspoedig genezend van een ingrijpende operatie – nog verre van zielto-
gend rond zien lopen. En haar bijdragen in dit nummer leveren ook overtuigende bewijzen dat ze de 
natuur nog altijd haarfijn in de peiling houdt. Moge het nog heel lang zo blijven, Els. Jouw inzet kan 
wel heel slecht gemist worden! 
 
 Dierbare lezer, onze excuses voor het late verschijnen van dit blad. Zo het u niet eens is opge-
vallen – des te beter.  
En mocht u er smartelijk naar uitgekeken hebben dan geeft dat in elk geval toch een goed gevoel aan
  

uw redactie. 
  

Bericht van de penningmeester 
Helaas is er ook dit jaar weer een grote  contributie achterstand. 

Er zijn nog  37 leden, die de contributie voor 2003 niet betaald hebben. 
Brieven sturen  kost extra geld en daar is de contributie toch niet voor bedoeld! 

Daarom deze oproep in onze Natuurklanken 
aan de leden die nog niet betaald hebben, dit alsnog te doen. 

 
de kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 



 

10 september 2003 
in ons bezit zijn 

 
 

 
Het moet ons even van het hart: het was een bewogen tijd het laatste half jaar. Er is hard ge-

werkt en niet alleen door het bestuur. 
Onze oproep om naast de "miertjes en piertjes" oog te hebben voor de organisatie van de landelijke 
KNNV en in het bijzonder onze eigen afdeling is door leden serieus genomen en in daden omgezet. 
Daar gaat een stimulerende werking van uit, dat kunnen we u verzekeren! 

Zo zijn we blij Rob van de Burgt aan u te kunnen voorstellen. Hij heeft zich bereid verklaard  
de functie van voorzitter op zich te nemen. 
Met zijn vrouw Caroline en twee kinderen woont hij sinds drie jaar op een heerlijk plekje in Emst. Het 
hele gezin heeft een passie voor de natuur. Rob heeft geen specialisme, soortnamen kent hij weinig, 
maar bestuurservaring heeft hij wel. Hij heeft altijd al vrijwilligerswerk gedaan om op die manier iets 
te doen voor de gemeenschap. Toen het bedrijf waar hij werkte ging fuseren, begon hij voor zichzelf 
en is nu directeur van zijn eigen automatiseringsbedrijf. 
Rob is al begonnen met inwerken en we hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in onze gelederen! 
Voor de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur hem dan officieel kandideren. 

De presentatie van ons rapport De Bonenburg was een succes. Het was een gezellige en inte-
ressante avond, waarvoor veel belangstelling was, ook van omwonenden van de Bonenburg. Bauke 
Terpstra opende de avond met een ludieke biologisch-culinaire voordracht, die ook in dit blad is opge-
nomen.  
Mevrouw van der Genugten van Het Geldersch Landschap vertelde ons welke stappen er worden on-
dernomen om een gedegen beheersplan voor een terrein vast te stellen. Uiteraard spelen inventarisaties 
daarin een grote rol. Zij benadrukte blij te zijn met zo,n grote groep ter zake kundige vrijwilligers als 
de KNNV-ers.  
Marianne Faber bedankte de beide sponsors, mevrouw en de heer De Ruiter en Het Geldersch Land-
schap en bood hun de eerste exemplaren van het rapport aan.  
Gert Prins en Adrie Hottinga lieten ons prachtige beelden zien van het landgoed en van de zingende 
vogels aldaar. 
" Ik ben er trots op om lid van de KNNV te zijn": deze en andere enthousiaste reacties op het rapport, 
ook van buiten de KNNV, zijn een geweldig compliment voor die leden die er vele uren aan besteed 
hebben.  

En dan te bedenken dat er leden zijn die deze plezierig leesbare en fraai geïllustreerde uitgave 
nog niet besteld hebben! Dat kunt u toch niet maken! Rijdt u dus eens voor een mooi tochtje over de 
dijk naar Veessen met € 7.50 op zak…….en op de terugweg een mooie wandeling op de Bonenburg. 

De plannen voor een Natuurtransferium in Epe of Heerde hebben de gemoederen van inwo-
ners danig beroerd. Evenals de plannen voor een brengstation voor grof vuil op de Rolders in Heerde. 
Bij het in actie komen tegen dergelijke plannen zullen we ons als vereniging moeten afvragen of er 
een evidente nieuwe bedreiging van de natuur op de loer ligt. Voor de bedreiging van het woongenot 
kan iedere inwoner zelf terecht bij de gebruikelijke inspraakkanalen. Het bestuur blijft de ontwikkelin-
gen volgen. 

In Natuurklanken is een uitnodiging gepubliceerd voor de Gewestelijke Themadag op 
20 september a.s. Deze dag is door ons georganiseerd en we vertrouwen op veel belangstelling van uw 
kant. We zijn tenslotte gastheer! 

Voor het komend seizoen wensen wij u veel excursieplezier of een heerlijke vakantie! 
 
         Het bestuur. 

 



 

Als u het hiervóór gemist hebt:  
De sluitingsdatum voor kopij is 10 september 

a.s. 

 VOOR UW AGENDA 

 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZIN-
GEN, ENZ. 

 
NOTA BENE!!    VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOORDAT DIE PLAATSVINDT. 
                          U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het mo-

ment daar is, alleen op de verzamelplaats staat, omdat wij bij niet voldoende deelname een excursie 
annuleren. Mensen die zich wèl hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 

 Mocht U voor Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uw telefoon-
nummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug te bellen. 

 Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht  
    bij Francien Surink,     0578 613989,  
    bij Rob Gerrits              0578 576234. 
                   of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  
 
Woensdag 
13 augustus 

De Plantenwerkgroep houdt een excursie naar de vennen op de Tongerensche 
heide. Ook deze excursie is weer bedoeld voor iedereen, evenals de volgende. 
 Verzamelen: parkeerplaats bij de Berghoeve aan de Boerweg in Wissel.  
 Tijd:             09.30 uur. 

Zondag 
6 september 

Excursie met de plantenwerkgroep naar de Blauwe Kamer te Wageningen. 
Waterdicht schoeisel meenemen, een lunchpakket en iets te drinken. 
 Verzamelen bij de buurtsuper aan de Klimtuin te Epe om 9.30 uur. 
 Opgave bij Egbert de Boer of  bij Margriet Maan in verband met vervoer. 

Donderdag 
11 september 

AVONDLEZING “VALKERIJ” door de heer Reinier de Vries uit Loenen. 
De heer De Vries brengt voor ons een aantal van zijn vogels mee, o.a. de Oehoe, 
een Kerkuil en een paar valken. 
Hij is valkenier en zal ons op boeiende wijze alles kunnen vertellen over de valke-
rij, het “trainen”  zijn vogels, hoe ze jagen en hoe de communicatie verloopt. 
Dit alles met heel veel toewijding en respect voor deze dieren. 
Heeft u  wel eens een Oehoe van zo dichtbij kunnen bewonderen? 
 Plaats: Eper Gemeentewoning Stationsstraat 25 te Epe (suite). 
 Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. 

Donderdag 
MIDDAG 
9 oktober 
 

PADDESTOELEN door Janus Crum.  
Ook dit jaar is de heer Crum bereid  meer achtergrondinformatie te geven over 
paddestoelen. Aan de hand van dia’s zullen veel soorten en vormen worden ge-
toond en besproken. Daarbij zal ook worden verteld dat paddestoelen meer zijn 
dan  romantische parasolletjes uit een sfeervol herfstbos. 
Een paddestoel is in feite een vruchtlichaam dat groeit op een soms zeer uitgebreid 
netwerk van schimmeldraden het z.g.n. mycelium. Dit mycelium kan in de grond 
groeien, waar het dan meedoet aan het verteren van organisch materiaal. Het kan 
ook bijvoorbeeld via een wond in een levende boom dringen waardoor deze gelei-
delijk zal afsterven 
Het is zeer de moeite waard om meer te weten te komen van deze wonderlijke 
groep organismen. 
 Plaats: Eper Gemeentewoning te, Stationsstraat 25, Epe suite). 
 Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur. 
 

Zondag PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum.  



 
19 oktober Elk jaar is er heel veel belangstelling voor deze wandeling. Zeker nadat we veel 

hebben gezien en  gehoord tijdens de lezing van 9 oktober! 
Traditioneel kiezen we daarvoor  “ons” natuurpad. Dit jaar is het Eper gedeelte 
aan de beurt. De excursie zal ongeveer 2½  uur duren. 
 Verzamelen: Hertenkamp, Dellenweg te Epe op de parkeerplaats. 
 Aanvang 14.00 uur. 

Programma’s van de werkgroepen 

Plantenwerkgroep 
Voor de gemeente Nunspeet inventariseren we de Westeindse heide. 
Onze gegevens gaan zoals vanouds naar Floron en naar terreinbeheerders. 
 

Woensdag  
13 augustus 

Excursie naar de vennen op de Tongerense heide (Klokjesgentiaan). 
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 
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 Excursie naar de Tongerense heide o.l.v. Jan Polman.  



 
21 augustus Verzamelen om 10.30 uur bij de Chevalierschool  

of op de hoek Tegelbergweg/Van Manenspad. 
Zondag  
7 september 

Excursie naar ’t Harde.  
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. 

 

Extra Agenda 
VOOR  EVENEMENTEN  DIE  U  MISSCHIEN  NIET  WILT  MISSEN 

NU  U  VAN  HET  BESTAAN  ERVAN  WEET 

BOOM IN BEELD 
Internationaal houtsnijkunst evenement op landgoed Schovenhorst in Putten. 
Van 12 juli t/m 3 augustus werken vijfentwintig nationale en internationale kunstenaars aan houten 
beelden in de bomentuinen van het landgoed. Met workshops en demonstraties houtsnijden en beitels 
slijpen. Er is een vrolijk en spcctaculair kinderprogramma in het " Speelbos". 
Meer informatie: www.boominbeeld.nl of bij Stichting Schovenhorst. 

ALICE IN WONDERLAND. NATUURMUSEUM NIJMEGEN. 
In zeven kamers ontdekken jong en oud de natuur als sprookje in de werkelijkheid. Dieren en planten 
hebben de gekste vormen, uitdossingen en geluiden, maar alles heeft een functie. Wie oog heeft voor 
dit wonderlijke sprookje ontdekt veel bijzondere dingen. Er wordt een beroep gedaan op alle zintuigen 
in een expositie waarin niets is zoals het lijkt. 
Meer informatie op www.natuurmuseum.nl      

NATUURWERKDAG 2003  - Noteer die datum alvast! 
Op Zaterdag 1 november 2003 vindt de Natuurwerkdag voor de derde keer plaats. 
Op meer dan honderdvijftig locaties door heel Nederland kunnen duizenden liefhebbers van natuur en 
landschap actief aan de slag. Zo helpen mensen mee om open plekken in het bos, idyllische laantjes, 
oer Hollandse dijken en bijzondere vennen – om maar een paar voorbeelden te noemen – in stand te 
houden. 
 Geniet ook van natuur en landschap, haal er inspiratie uit en kom tot rust. Ook plekken waar je altijd 
wandelt, fietst of rolschaatst hebben onderhoud nodig. Kom en werk mee! 
In de organisatie van de natuurwerkdag werken samen: NJN, JNM, KNNV, Scouting, SBB, Natuur-
monumenten, Landschapsbeheer Nederland en Stichting Voluba. 



 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@natuurwerkdag.nl 
of kijk op www.natuurwerkdag.nl 

HET VROEGE VOGEL FESTIVAL . . . 
. . . zal dit jaar plaatsvinden bij ons in de buurt, in Apeldoorn op 28 september. 
September: de Groene Maand, met veel activiteiten.  
Kijk op: www.groene-maand.nl     

Help…… de landelijke KNNV! 
Alle afdelingen willen hun actieve leden graag zelf houden! Toch is het zaak om ons eens af te 

vragen of wij niet draagkrachtig genoeg zijn om één of twee van onze leden “uit te lenen” aan het 
Hoofdbestuur. Een HB- functie zal waarschijnlijk moeilijk te combineren zijn met een vooruitgescho-
ven post in de afdeling. Je moet er zin in hebben je werkterrein te verleggen, maar je dient een goede 
zaak.  
Misschien bent u niet actief in de afdeling en trekt het Landelijke juist wel. Het staat overigens ook 
prachtig op uw CV. 

Bauke Terpstra heeft als eerste in onze afdeling een functie in de landelijke KNNV aanvaard, 
namelijk in de Veldbiologische Commissie. Egbert de Boer heeft zich aangeboden voor het lezen van 
rapporten en verslagen van de afdelingen. 
Het bestuur roept leden op zich beschikbaar te stellen voor het Hoofdbestuur. 

Hier volgt een (ingekorte versie) van de brief van het hoofdbestuur a.i. aan de geledingen in de 
KNNV: 
Beste KNNV-ers, 

Het interimbestuur heeft zich in haar vorige vergadering vooral bezig gehouden met het op-
stellen van het profiel van het in te stellen Hoofdbestuur (HB). 
Samenstelling: 
 Het HB dient volgens de statuten te bestaan uit minstens negen en ten hoogste vijftien mensen. 

We richten ons voorlopig op negen. 
 Tot die negen behoren twee gekwalificeerde zetels: één voor de Landelijke Jongeren en één 

voor de redactie van Natura. De overige zeven bestaan uit: voorzitter, secretaris, penning-
meester, natuurhistorisch secretaris en 3 leden. 

 De natuurhistorisch secretaris zou beter veldbiologisch secretaris kunnen heten. 
 Alle bestuursleden zullen een onderlinge werkverdeling moeten kennen voor contact met ge-

westen en de commissies. 
 Belangrijk bij de werving is de vermoedelijke tijdsbesteding. Natuurlijk kan men zeeën van 

tijd aan zo'n functie besteden, maar tijd is schaars. 
We denken aan: één HB vergadering in de maand (dagdeel), daarnaast vier dagdelen/maand 
voor alle leden, terwijl voorzitter, secretaris (denk ook aan het aansturen van het bureau), pen-
ningmeester en veldbiologisch secretaris nog eens twee dagdelen/maand nodig zullen hebben.  
Allen zullen ook regelmatig open moeten staan voor telefonisch en/of e-mail overleg. 

Profiel: 
 Voor allen geldt: kennis van of  zich inleven in de KNNV in afdelingen, gewesten, werkgroe-

pen en commissies. HB leden zijn lid van De KNNV. 
 Eén van de leden is tevens Vice-voorzitter. Deze taak moet bij voorkeur niet op Secretaris, 

Penningmeester of VBS rusten en evenmin op de Kwaliteitszetels. 
 Voorzitter dient te coördineren en bestuursleden “aan te sturen”. Er zal enig “gezag” of over-

wicht nodig zijn.  Zij/hij zal met leden van diverse pluimage moeten kunnen communiceren. 
 Hij/zij is in staat de vereniging te presenteren en te vertegenwoordigen bij aanverwante orga-

nisaties en ook daarbuiten. Hij/zij vertegenwoordigt, waar nodig, het Standpunt van de 
KNNV. 

 Het presideren van een VV zou hij/zij ook aan een dagvoorzitter kunnen overlaten.  
 Secretaris dient samen met de Bureausecretaris de post te behandelen en te bepalen 

welke zaken in het HB behandeld moeten worden. Ook het contact met het bureau zal veelal 
op hem/haar neerkomen. 

 Penningmeester dient het beleid naar financiële aspecten te beoordelen, er in die zin 
leiding aan te geven en te bewaken. Hij moet boekhoudkundig inzicht te hebben. 



 
 Veldbiologisch secretaris  moet bekend zijn met methoden van inventarisatie en on-

derzoek teneinde projecten op waarde te schatten en ze zonodig in den lande te stimuleren. 
Hij/zij dient kennis te hebben van of zich te oriënteren op hetgeen op dit terrein elders aan de 
orde is. Binnen de KNNV is dit een belangrijke functie wil de vereniging kunnen meetellen 
tussen aanverwante organisaties. 

 Leden moeten bereid zijn om specifieke taken – in onderling overleg – op zich te ne-
men. Ik denk hier vooral aan contact met commissies, zoals AKC en ARC etc., werkgroepen, 
gewesten en afdelingen. 

Tenslotte: 
Het nieuwe HB zal goede aandacht moeten besteden aan de PR van de vereniging. Gedacht kan 
worden aan het instellen van een commissie daarvoor. Het is een speciale activiteit die niet ge-
woon en passant kan worden meegenomen. 

 Met vriendelijke groet, namens het hoofdbestuur a.i. ,  
      Hans Pfeiffer, voorzitter. 

 
 
 

 

Cursus Geologie 
 
Toen Bauke Terpstra enige jaren geleden een cursus Geologie gaf voor onze afdeling, bleek hoe aan-
stekelijk het verzamelen van stenen is en hoe interessant om te onderzoeken waarom ze hier terecht 
zijn gekomen. Van de geschiedenis van onze aardkorst valt in onze streek, op de oude gronden nog 
heel veel te zien. 
De cursus krijgt een vervolg in een werkgroep met Bauke als coördinator. Er worden een paar excur-
sies per jaar gemaakt naar belangrijke plekken. Ook gevorderden kunnen meedoen natuurlijk, maar het 
niveau zal met name gericht zijn op de beginnende onderzoeker. 
Als u interesse hebt om lid te worden van deze geologie-groep geeft u zich dan snel op bij  

Bauke Terpstra , 
  0578 615863 

of bij het secretariaat van onze afdeling. 
 

 
 
 

 

OPROEP! 

In de bestuursvergadering van 15 mei j.l. is een suggestie gedaan om een excursie naar Artis te organi-
seren. Misschien is het Voorjaar van 2004 een geschikte tijd voor een uitstapje? Wij zouden een ieder 
die belangstelling heeft voor een Artisbezoek willen vragen ons daarvan in kennis te stellen d.m.v. een 
telefoontje, een e-mailtje of een ander berichtdrager.  

Het gaat voorlopig om een inventarisatie van de belangstelling. 
Rob Gerrits-Francien Surink. 

 

 
 
 



 

 

GOED NIEUWS!! 
De heer J. Voorhaar uit Vaassen, trouwe bezoeker van onze lezingen, heeft zich aangeboden als lid 
van de Welkomstcommissie èn van de Evenementencommissie. 
We zijn er blij mee! 
         Het bestuur 
 



 
 

 



 
 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

Gewest IJsselstreek 

 
Aan de KNNV-afdelingen van het Gewest IJsselstreek. 
Datum: april 2003 
Onderwerp: Gewestelijke Themadag 20 september 2003 

Beste afdelingsbesturen, 

Hierbij het programma voor de gewestelijke  themadag op 20 september 2003, zoals die door 
de  afdeling Epe-Heerde wordt georganiseerd. Kleine wijzigingen zijn voorbehouden.  
Het thema is “Veluwse Sprengen en Beken”. 
De Veluwse Sprengen en Beken staan de laatste tijd erg in de belangstelling. De waterschappen en de 
provincie hebben op diverse locaties grote projecten lopen om natuur en cultuur weer een impuls te 
geven. Daarbij wrijft het ook wel eens tussen natuur en cultuur. 
 

09.30 uur – 10.00 u.  Aankomst met koffie en welkom in “de Goud-
vink”, Lange Veenteweg, Epe. 
10.00 uur – 10.40 u.  Dia-lezing door de heer Jacques Meijer over de 
Cultuurhistorie van de Veluwse Sprengen en Beken.  
 De heer Jacques Meijer is bioloog maar binnen de 
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken een expert op het 
gebied van de cultuurhistorie. 
10.50 uur – 11.30 u.  Lezing door de heer Jan Aalbers  over waterbe-
heer en beekherstel. 
 De heer Jan Aalbers is ook bioloog en was tot voor 
kort bestuurslid van bovengenoemde Stichting. Nu is hij bestuurslid van het 
Waterschap Veluwe en als zodanig betrokken bij het herstel en het water-
beheer van de Beken. 
11.45 uur – 12.30 u.  Dia-show door de heer Jan van Duinen over de 
flora en fauna van de  beken (van Beekprik tot IJsvogel ) 
 De heer Jan van Duinen is voorzitter van de Stich-
ting Alcedo. De Stichting zet zich in voor de IJsvogel en zijn biotoop. Hij is 

een groot kenner van de flora en fauna van de Veluwse beken. Zijn diashow is 
spectaculair. 

13.30 uur- 14.30 u.    Excursie naar één van de Eper beken 
14.30 uur- 15.30 u.  Excursie naar een project waar beekherstel heeft plaatsgevonden 

We zullen uiteraard graag een groot aantal leden uit het Gewest IJsselstreek begroeten. 

Alleen de welkomstkoffie en de soep tussen de middag is gratis. Neemt u een lunchpakket 
mee en voor de excursies wat te drinken. Houdt er rekening mee dat het modderig kan zijn bij 
de beken. 
 
Routebeschrijving. 
Vanuit Apeldoorn en Zwolle de A50. Afslag Epe Nunspeet- afrit 27- Richting Epe N 309 tot de stop-
lichten 
Bij stoplichten rechtsaf: Hoofdstraat (zie verder het kaartje:) 
Volg de bochtige rondweg  (éénrichtingverkeer, behalve voor fietsers! Voorrangsweg.) 
In de scherpe bocht naar links staat een richtingaanwijzertje Heerde Zwolle. 
!! Voorbij Grand Café Kromdijk aan uw rechterhand de eerste weg rechts. Men verlaat daar de rond-
weg en rijdt de Slathstraat in. De tweede weg rechts is de Lange Veenteweg. 
In de bocht ziet u het gebouwtje “De Goudvink”. Parkeren is ook mogelijk bij Georg Fischer, iets 
verderop links. De Lange Veenteweg wordt gebruikt door tractoren. 
Als u de Slathstraat gemist hebt, rijd dan door naar het stoplicht. Daar rechtsaf. Dan de tweede straat 
rechts (de Paasvuurweg), de eerste links en de eerste rechts. (zie kaartje links.) 

PROGRAMMA 



 

Vacatures en Oproepen 
 Bestuurslid. 

Taak: naast algemene bestuurstaken heeft men de zorg voor de introductie van nieuwe leden in de 
vereniging en men werkt samen met de Welkomstcommissie. 
Deelnemen aan twee vertegenwoordigingen. 
Tijd:    Eén dagdeel in de maand. 
 

 Werkgroep Publiciteit:  
Eén of twee leden voor het contact met de pers. Zij schrijven een paar keer per jaar een persbericht 
van een bijzondere aangelegenheid waarbij onze afdeling is betrokken of doen verslag van een bui-
tengewoon geslaagde excursie, promoten de KNNV publieksactie zoals dit jaar de Hommelkalen-
der of maken een bericht over een actualiteit wat betreft natuur en landschap in ons gebied of……. 
Voor wie de koe wat publiciteit betreft eens bij de horens willen nemen. Voor leden met veel eigen 
initiatief en hart voor de zaak. Het bestuur geeft u desgewenst hints en tips. Adressen van redacties 
zijn bekend. 
Het behoeft geen betoog dat publiciteit heel belangrijk is voor een vereniging als de onze. De arti-
kelen hoeven niet lang te zijn en ze worden altijd geplaatst. Dus dankbaar werk! 
Ook de redactie van Natuurklanken zal uw bijdrage van harte tegemoet zien. 

 Welkomstcommissie:  nog één lid uit Heerde of Wapenveld, dat samen met het Be-
stuurslid en de andere twee commissieleden één maal per jaar een introductie-activiteit voor onze 
nieuwe leden organiseert en eens een kennismakingspakketje bij geïnteresseerden in onze afdeling 
in de bus doet.  
Er zijn veel mogelijkheden ter introductie. Het bestuur kan u informeren. 

 Voor mensen die graag projectgericht werken en niet het hele jaar gebonden willen zijn.  
Project: nieuwe, vaste KNNV natuurrubriek in de huis – aan – huisbladen  voor Heerde, Hattem, 
Wezep en Oldenbroek.  
De rubriek gaat heten: "De natuur dichtbij". Het honorarium gaat in de verenigingskas.   
Gevraagd: een trekker van het project en een aantal schrijvers van korte stukjes seizoensgebonden 
natuurnieuws van iets meer dan een half A4tje. 
Taak van de trekker:  hij/zij onderhoudt het contact met de redacteur van de bladen. Maakt 

een rooster voor de schrijvers, verzamelt de artikeltjes en zorgt dat de 
kopij op tijd bij de redactie is. U hoeft niet zelf te schrijven. De artike-
len verschijnen eens in de veertien dagen in de bladen.  
Het bestuur beveelt dit natuureducatieve project van harte bij u aan! 

Taak van de schrijvers: naast het schrijven van uw artikeltje over de natuur in onze streek is het 
zaak dat u uw kopij volgens het rooster op tijd aanlevert bij de Trekker. 

 Mocht u een keer niet veel inspiratie hebben, dan mag u een tekst van 
anderen, bijvoorbeeld van Internet of van het boekje " Tussen Heuvels 
en Rivier" gebruiken, maar altijd met bronvermelding! 
Inmiddels hebben zich vijf schrijvers aangemeld! Het zijn allemaal 
mensen die al heel veel voor de vereniging doen. Daarom willen wij 
hen graag niet te zwaar belasten en streven naar een vaste ploeg van 
tenminste acht schrijvers. 

Nogmaals dringend gevraagd: een TREKKER en drie schrijvers voor "De Natuur dichtbij". 

 Commissie Kapplan: twee leden, woonachtig en bekend in Epe (Epe, Emst, Vaassen 
en Oene) 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 dan wel belang-
stelling daarvoor strekt tot aanbeveling. 
Gezien de commotie over het Natuurtransferium verwachten wij dat leden in de rij zullen staan  
voor deze commissie. Dus pak uw kans. 
 

 



 
 Excursieleiders. Een vast groepje excursieleiders die samen of individueel twee of 

drie maal per jaar een excursie voorbereiden en leiden. De excursies zijn voor eigen leden en be-
langstellenden, maar het mag ook een echte publieksexcursie 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. Is er een aantal leden dat graag zou willen leren een ex-
cursie voor te bereiden en te leiden, dan kan het bestuur een cursus voor hen organiseren.  

 Schroom niet en geef u op. We teren altijd op dezelfde excursieleiders. Doorstroming 
naar een nieuwe garde is gewenst om niet te zeggen noodzakelijk. 

         Het bestuur. 
 
 
 

4 september 2002 – 4 juni 2003 
Negen maanden wachten. Wordt het wat? Nou 
zeker! 
Op 4 september 2002 vonden wij een prachtige 
rups van het Avondrood (een nachtvlinder), en 
stopten hem/haar met een flinke tak van het Wil-
genroosje in een glazen accubak. 
De rups had echter al genoeg van deze waardplant 
gegeten en verpopte zich al de volgende dag. 
Tot zover een makkie. 
Wat een zorg was: staat de bak op de goede plek, 
niet te warm, te koud, te droog of vochtig? Maar 
het overdekte balkon was prima, bleek later. 
En dan maar wachten en kijken. Ik vond het maar 
een dooie boel. Onderin de bak een soort netwerk-
je en daaruit moest zich een vlinder ontpoppen? 
Op 3 juni 2003 ’s avonds nog alles bij het oude. 

Maar op 4 juni ’s avonds had het wonder zich stilletjes voltrokken. Een prachtig exemplaar van het 
Avondrood liet zich door ons uitvoerig bewonderen. 
Hierna hebben we de vlinder in de buurt van het Wilgenroosje de vrijheid gegeven. Het dier vloog 
weg of ie nooit anders gedaan had. 
Een mooie ervaring. 

Joke de Heer. 
 

 

Bomen vellen 
Dit jaar voor het eerst. In het voorjaar – of was het nog winter? – zag ik in het bos dat iemand 

had geprobeerd om jonge boompjes uit te graven: een Beukje en een Lijsterbes. Stammetjes van twee 
meter hoog, met een doorsnee van vijf á zes centimeter. 
Bozig dacht ik dat het hoe langer hoe gekker wordt. Wie doet nou zoiets? “Maar het is ze niet gelukt,” 
dacht ik nog met leedvermaak. 
 Toen, verbazingwekkend genoeg, waren elders op deze wandeling dezelfde verschijnselen te 
zien. Verschillende keren! Dat was te gek. Ik keek nauwkeuriger. De grond was ook naast de gaten 
omgewoeld. Geen mensenwerk dus, maar de Wilde varkens waren bezig geweest. 
 Weten de ik het niet, maar ik veronderstel dat door de droogte de insecten zich veel dieper in 
de grond hebben teruggetrokken en alleen nog tussen de koele boomwortels voor de dieren te bereiken 
zijn. Op een andere wandeling zag ik een uitgegraven krent,  ± tien meter hoog. doornsee negen á tien 
centimeter. Deze lag over een pad. Letterlijk geveld door een Wild zwijn. 

Louk Witkamp. 
 

 



 

Wat Bauke Terpstra het publiek voorschotelde bij de aanbieding van 
het Rapport Bonenburg op 8 april 2003 

 Op ludieke wijze heb ik geprobeerd het programma voor deze bijzondere avond in de vorm 
van een menu te gieten en de aanwezigen voor te bereiden op wat komen zou. 
Alle ingrediënten zijn afkomstig van de Bonenburg en staan vermeld in het rapport. Aldus, op verzoek 
van een aantal aanwezigen, en onverkort weergegeven.  
Bauke Terpstra 

 
MENU VOOR DEZE AVOND 

Om de juiste ontspanning voor deze avond te bewerkstelligen starten we met een glaasje 
CITROENVLINDER. 
Na dit afzakkertje staat voor u klaar een: 
Hors d' oevre:  
 koude AARDAPPELBOORDERsalade met kleine blokjes GROENE VLEESVLIEG (sta versteld 

van de kleurcombinatie), het één en ander met een dressing van boerenROOMVLEKLIEVE-
HEERSBEESTJE, alsmede een bakje warme ZOETE KERS voor mensen met een slechte door-
bloeding van de handen. 

 
Soep 
 Getrokken van de bekende SOEPEENDEN van Adrie met een 

snippertje CICHOREI, of 
 een onvervalste Bonenburgsoep. 
 
Hoofdgerecht 
 Gebakken AARDAPPELBOVIST met KAASZWAM - gekookte 

WILDE PEEN en AKKERKOOL 
 BIEFSTUKZWAM, REEbout en HAZEPOOTJE met PEPER-

BOLEET is er voor de doorgewinterde niet-vegetariër. 
 Voor de echte rouwdouwer hebben we zelfs HANEPOOT en WOLFSPOOT (zelf boven een 

VUURtje van ZWARTKOPKEVERS te roosteren), met vers geplukte BRANDNETEL. 
 Voor de meer ingetogen anti-vleeslobby is er OESTERZWAM en PALING die later op de avond 

zal worden geleverd door VISboer AREND.  
Op deze bijzondere avond hebben we echter gemeend de SPEKZWOERDZWAM achterwege te moe-
ten laten want daar komen alleen maar BRAAKRUSSULA'S van. 
 
Nagerecht 
U kunt een keuze maken uit: 
 RAD-IJS-VAALHOED, S-IJS en BARMS-IJS overgoten met warme HONINGZWAM, 
 bovendien een fruitHEERMOES van BLAUWE BOSBES, FRAMBOOS, APPELVINK en        

PERZIKKRUIDUIL. 
 
Wat zwaar en loom geworden van deze copieuze maaltijd? Dan is het nu tijd voor het knappen van een 
NACHTUILtje, en hoe kan dit beter dan met VALERIAAN voor de broodnodige rust en TI-
MOT(h)EE 
 
Blijft desondanks de maag nog erg lang onrustig dan blijkt MELK van de EPPE uit een ORANJE 
BEKERZWAM een zeer probaat middel. 
Mocht zelfs dit niet helpen dan hebben we onze KNNV-arts dokter AMANDEL VEZELKOP in de 
zaal met een echte zetPILZEGGE. Blijkt het achteraf een verkeerd gevallen Bonenburgsoep te zijn 
geweest dan wordt het alsnog een ZIEKENHUISBOOMKORSTopname. 
 

 

 



 

 

Groenpraat 
Adderwortel. 
Al eerder schreef ik in deze rubriek over de Adderwortel. De meeste lezers zul-
len hem wel kennen: hij lijkt wel wat op Perzikkruid, maar is in alle delen forser 
en vormt, vooral langs beekjes, flinke groepen. 
In de literatuur wordt hij vermeld als kwelplant. In grote delen van Europa is hij 
in drassige weilanden dan ook een heel gewone verschijning. Dat geldt ook voor 
natte beekdalen in Brabant en Drenthe. In onze omgeving groeit hij hier en daar 
langs beekjes en weteringen. 
Een paar jaar geleden verscheen de Adderwortel echter in een grasberm bij het 
kruispunt van de rondweg van Epe en de Paalbeekweg. Dat kruispunt is intussen 
omgebouwd tot een rotonde en daarmee is die groeiplaats verdwenen. Maar 
daartegenover is het leuk, te kunnen melden dat er een nieuwe groeiplaats is aan 
de Dorpsbeek van Epe (binnen de bebouwing!) en aan een naamloos kwelbeekje 
in Wissel. 
Uit de vindplaatsen blijkt dat hij graag aan stromend water groeit. Maar opval-
lend is dat hij dan vaak op hoge en (tamelijk) droge beekwallen staat. 
En verder is het een dankbare plant voor een vijveroever. 
Moerasandijvie. 

Bij deze plant denken we in de eerste plaats aan drooggevallen polders. Ooit groeide hij mas-
saal op de  nog slikkige bodem van de Flevolanden. 
Hij voelt zich lekker in het volle licht op kletsnatte onbegroeide organische bodem. Die bodem vinden 
we in onze omgeving ook, bijvoorbeeld in net schoongemaakte sprengen. Zo ook dit voorjaar. Tijdens 
twee bekenexcursies vonden we een paar fors uitgegroeide  Moerasandijvieplanten in volle bloei in de 
sprengkop van de Witte Beek en aan de oever van een net door het Waterschap aangelegde overloop-
vijver  bij de Vlasbeek. In sprengkoppen kun je ze wel meer tegenkomen, maar de meeste sprengen 
liggen in de schaduw en Moerasandijvie komt alleen in het volle licht tot bloei. 
IJle dravik 

Grassen determineren is vaak lastig en de draviken zijn daarop geen uitzondering. Maar met 
de IJle dravik zal niemand zich vergissen. Hij lijkt op de veel bekendere Zachte dravik, maar de aartjes 
staan op centimeters lange  stelen en vormen tezamen een grote, vaak wat hangende of uitstaande zeer 
losse pluim. 
Hij is wel eens meer gemeld in onze vondstenrubriek. Ik maak er nu echter melding van omdat ik hem, 
op een paar bekende vindplaatsen, en één nieuwe, nogal massaal aantrof. 
Scherpe fijnstraal 
 Behalve het alomtegenwoordige onkruid Canadese fijnstraal is er nog een, van oorsprong in-
heemse soort. Die lijkt trouwens helemaal niet op z’n Canadese zusje. Het is een tengere plant met  
een nogal arme tros van vuilroze hoofdjes.   
Ik vond een paar exemplaren van de plant op tweede Pinksterdag langs een fietspad bij Gortel.  
Wat speurwerk in de literatuur leverde op dat de plant in Nederland tot de zeldzamere soorten hoort. 
Dat geldt ook sterk voor de Veluwe. Hij houdt van open, droge terreinen, zand bijvoorbeeld met liefst 
een beetje kalk. Hij is ook een leemindicator. Nu werd dat, inmiddels geasfalteerde, fietspad vroeger 
met “kleischelpen “ verhard. Die kwamen  ook wel eens naast het fietspad terecht; daarmee de goede 
biotoop scheppend voor de Scherpe fijnstraal. 
 
 De eerste – of de laatste – bron voor informatie over de verspreiding van planten in onze om-
geving is de onvolprezen flora-atlas van Egbert de Boer. En ja: onze Fijnstraal stond er in het betref-
fende kilometerhok in, met de vermelding: Marcel Langevoort 1998.  Het blijkt wel de enige groei-
plaats in de gemeente Epe te zijn. 
 

Henk Menke. 
 
 
    



 

                                        Geldersch Landschap 
     
Persbericht 
Arnhem, 18 april 2003 
 

Geldersch landschap viert jubileum met concours 
voor natuurideeën plus uitvoering winnend idee 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2004 gaat natuur- en landschapsbeschermingsorga-
nisatie Geldersch Landschap een bijzondere, feestelijke invulling geven aan de jaarlijkse Gel-
derse Natuurbeschermingsprijs. Dit keer gaat de stichting geen al geleverde prestaties belonen, 
maar helpen een “droomproject” op het gebied van natuur en landschap te realiseren. 

In aanmerking komen projecten die zijn gericht op toename van betrokkenheid bij natuur en 
landschap van Gelderland en/of op herstel of ontwikkeling van natuur en landschap in onze provincie. 
Uit de inzendingen wordt één winnend projectvoorstel gekozen. Geldersch Landschap werkt dit voor-
stel in overleg met de prijswinnaar verder uit en realiseert het in het jubileumjaar. Hiervoor is een be-
drag gereserveerd van maximaal E 50.000,-. Voor de winnaar(s) persoonlijk is er een oorkonde, een 
sculptuur van de kunstenaar Peter Otto en een geldprijs van E 1.000,-. 
 Het moet gaan om een nieuw en concreet uitvoerbaar project, dat inspireert en tot algemene 
bijval leidt, en waarvoor redelijkerwijs geen onoverkomelijke planologische of andere maatschappe-
lijke bezwaren of knelpunten verwacht mogen worden. Wezenlijk is dat de indiener(s) zelf actief mee-
denken en meedoen bij de uitvoering.  
Het winnende idee wordt bekend gemaakt als onderdeel van de jubileumviering op 16 april 2004. Te-
vens is dan de feestelijke start van de uitwerking en uitvoering. 

Projecten kunnen worden ingediend door particulieren, individueel of als groep, bijvoorbeeld 
door groene verenigingen. Van belang is een zodanige verwoording en uitbeelding dat de jury enthou-
siast wordt en popelt om met de indiener(s) aan de slag te gaan. In elk geval moet helder worden wat 
het doel is van het project en wat het oplevert, zowel uit oogpunt van natuur en landschap als maat-
schappelijk. Het gaat om een goed uitgewerkt idee en nog niet om een gedetailleerd plan. Kort kan 
worden aangegeven wat de huidige en gewenste situatie zijn, wat er moet gebeuren en waarom, rand-
voorwaarden, doelgroep(en) en locatie(s) (voor zover van toepassing) en een globale kostenraming. 
Indienen van een voorstel kan tot 1 oktober 2003, ter attentie van de Jury van de Gelderse Natuurbe-
schermingsprijs, Stichting Het Geldersch Landschap, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. 

Met deze bijzondere invulling van de Gelderse natuurbeschermingsprijs wil Geldersch Land-
schap een extra stimulans geven aan de betrokkenheid van burgers en groene verenigingen bij hun 
eigen groene omgeving en/of bij natuurbeleving en natuureducatie. Goede ideeën voor projecten op dit 
terrein, die onverhoopt niet in dit kader gehonoreerd worden, kunnen mogelijk met andere partners 
worden gerealiseerd. Geldersch Landschap hoopt met dit jubileumconcours veel goede ontwikkelin-
gen en enthousiasme op gang te brengen. 

 
 

Noot voor de redactie: meer informatie en afspraken voor een interview bij Koos Dansen, afdeling 
Communicatie & Marketing, tel. 026.3552534 (werk) /026.3831148 (privé.) 
De Stichting Het Geldersch Landschap heeft sinds 1929 meer dan 100 van de mooiste plekjes van 
Gelderland weten te behouden door ze aan te kopen en zorgvuldig te beheren en restaureren. Het gaat 
vooral om landgoederen met kastelen of historische huizen met bijbehorende tuinen en parken, met 
daaromheen een fraaie afwisseling van karakteristieke boerderijen, kleinschalige landbouwgronden, 
houtwallen, lanen, bossen en heidevelden. Daarnaast zijn er uitgestrekte bos- en heidegebieden, stuif-
zanden, beekdalen, uiterwaarden en andere natuurgebieden. Meer dan 90 % hiervan is - gratis - 
opengesteld op wegen en paden. Dit alles is slechts mogelijk dankzij brede steun van bijna 38.000 
donateurs, 25 bedrijfsrelaties, sponsors zoals Vitens en fondsen zoals de Nationale Postcode Loterij 
en het VSB Fonds en niet te vergeten rijk, provincie en gemeenten.. Het Geldersch Landschap vormt 
één werkorganisatie met de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. 
 
 
 









 
De krenten en lijsterbessen, mogen ze hebben, maar de appeltjes zijn toevallig voor mij be-

doeld. Ik heb dus maar een baaltje universeelvoer voor verwende vogels en muizen gekocht – mis-
schien kan ik ze daarmee afleiden…..? 

Micky Marsman. 
 

Drempelvrees voor een veldbiologische 
werkgroep…….. 

 
Welnu, het is aan u om die vrees te overwinnen. Wat wij kunnen doen is u geruststellen dat die 

drempel veel minder hoog is dan u zich voorstelt. 
We horen dat u niet kan tippen aan de kennis die daar rondwaart. Niemand voelt zich immers graag 
dom en die concurrentie kunt u niet aan. Bovendien hoeft u niet zo nodig alles over iets te weten. En 
dat woordje “werk” in werkgroep trekt u ook niet zo. 
Laat dat nu goed uitkomen, want daarvoor zijn die werkgroepen niet in het leven geroepen. 
Het gaat er daar niet om wat u allemaal al weet, maar om wat u interesseert en nog wilt leren. Dat is 
ook het aardige, dat je als lid van een werkgroep juist van ieders kennis kunt mee profiteren en zo – 
feitelijk spelenderwijs – zelf ook het nodige opsteekt. 
Je trekt met elkaar de natuur in om te genieten en je te verwonderen. Vanuit die verwondering  en 
nieuwsgierigheid komen vragen als, hoe heet wat we zien, hoe zoeken we dat op en waarom zien we 
het juist daar. 
Door meer te weten word je oplettender, alerter. Er vallen je meer dingen op en het is leuk om bloe-
men en dieren te herkennen. Een Buizerd zien en horen geeft een heel andere sensatie dan een vogel 
zien, en horen doet u hem al helemaal niet.  
Meer weten doet je intenser genieten. Hoeveel u te weten komt hangt voor een groot deel van uzelf af. 
U mag fanatiek zijn of het rustig aan doen. Is het laatste het geval dan kunt u zich beter niet steeds 
vergelijken met mensen die al jaren meedoen, maar in het begin voor uzelf een grens stellen. Bijvoor-
beeld: ik ben tevreden als ik dit jaar de meest voorkomende soorten boterbloemen  kan herkennen of 
de meest voorkomende vlinders. Elk jaar kom je vanzelf een stapje verder en examen hoeft u niet te 
doen. 

Er is nóg een belangrijke activiteit van de werkgroepen namelijk het verzamelen van gegevens 
met betrekking tot een bepaald gebied of terreintje (inventariseren.) Niet alleen de zeldzame soorten 
aan bod, maar alles.  
Of er worden bepaalde soorten gevolgd op een speciale route (monitoren.) 
Ook met relatief weinig kennis kunt u al meehelpen inventariseren of een monitoring-route lopen. 
Grote terreinbezitters en soortbeschermingsinstanties (bijvoorbeeld De Vlinderstichting) doen graag 
een beroep op onze lust tot “verzamelen”. Het is belangrijk voor natuurbeheer en natuurbescherming. 

Het meedoen in een werkgroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aan door uzelf gemaakte 
afspraken, wordt u gehouden, want naast het leveren van kwaliteit willen we ook betrouwbaar zijn. 
Zonder uw betrouwbaarheid zijn er door de coördinatoren van de werkgroepen geen afspraken te ma-
ken met terreinbeheerders voor inventarisaties en monitoring. 

Achterin Natuurklanken aan de binnenkant van de kaft staan alle contactadressen van de 
werkgroepen. Hun programma wordt ook in Natuurklanken opgenomen en de plaats waar zij zich 
verzamelen om op pad te gaan. Belt u anders de coördinator.  
VoZoVar is een heel uitgebreide werkgroep. U kunt daarin ook alleen voor bijvoorbeeld de reptielen 
en amfibieën kiezen.  
Misschien wilt u ter oriëntatie eerst een paar keer meelopen. Neemt u er de tijd voor om te wennen. 
Eén keer is niet genoeg. U zult van harte welkom zijn! 

Er is nóg een werkgroep, maar dat is een verhaal apart: de Werkgroep Landschap en Natuur. 
Daarover meer in de volgende Natuurklanken. 

Het lidmaatschap van een werkgroep kost niets extra en desnoods mag u van allemaal lid wor-
den. Het is namelijk heel gewoon bij ons om lid te zijn van meerdere werkgroepen. 
We hopen dat we u met dit schrijven over de drempel kunnen trekken…. 

        Het bestuur. 
 

 
26 juli = St. Anna 



 
Bouwt Sint Anna mierenbergen, dan zal ons de winter 

tergen, 
want bouwt dan de mier haar hopen, de winter zal niet 

mals verlopen! 
 

(We houden ’t in de gaten! Red.) 
 

Verslag van een avondje inventariseren met de Plantenwerkgroep. 
De maandagavonden zijn gereserveerd voor de Plantenwerkgroep. Dit keer gaan we met z'n 

achten naar de Tongerense beek om een stukje van km hok 27.43.23 te doen. We verzamelen bij het 
bruggetje over de beek aan de Boerweg in Wissel. De Nunspeters staan daar al te wachten.  

Eerst proberen we ongehavend over het prikkeldraad te komen – zullen we er onderdoor of er 
overheen – en lopen op de rechter oever aan de kant van het Landje van Jonker. 
Meteen al valt ons bij het bruggetje een prachtige bloeiende Grote waterranonkel op. Het op naam 
brengen van waterplanten is niet altijd gemakkelijk, omdat drijvende bladeren en ondergedoken bla-
deren vaak verschillend van vorm zijn. Als we inventariseren doen we dat zo nauwkeurig mogelijk. 
De Flora's komen tevoorschijn om na te gaan of we het bij het rechte eind hebben en om nog preciezer 
te kunnen zijn. Door de loep blijken de drijvende bladeren draadvormig versmalde  slippen te hebben 
en dus is het de variëteit heterophyllus van de Ranunculus peltatus.  

Je kunt je hart ophalen aan Waterranonkels want er zijn er acht in Nederland. We gebruiken 
meestal de Hollandse namen. Maar lieden die ook in het buitenland een Flora gebruiken leren graag de 
Latijnse namen erbij. 

Het is niet de bedoeling dat we alleen naar de spectaculaire planten kijken. Met de neus naar 
de grond roepen we hardop de planten die we vinden en Egbert noteert ze allemaal.  
Veldzuring! Kruipende boterbloem! Mannagras! Grauwe wilg! Hier aan de rand van het water staat 
een vreemde, kom eens…! Iedereen komt aangesneld, er ontstaat een botanisch opstootje en de proce-
dure herhaalt zich. De specialisten nemen de leiding en volgens de Flora is het de Waterereprijs. Een 
leuke vondst.  

Determineren is niet echt gemakkelijk. Dat oefenen we extra in de wintermaanden. Er zijn 
plantenmensen die erg veel namen uit het hoofd kennen: die je daar hebt is Zompzegge, een volle 
groenig-grijze pol  en dat is Waterpeper, die moet je voor de lol eens proeven en dat is Moeras-
kers…..Kijk! Getand vlotgras.  
Allemaal planten voor de nattigheid. We zullen ze in het Korte Broek in Vaassen ook weer tegenko-
men. Je onthoudt zoveel als je kunt bevatten. Als je àlles op zou moeten zoeken in de Flora, dan was 
het inventariseren van zo'n km hok een gebed zonder end. Handig die veel-weters. 

Ondertussen luisteren we nog naar een Grote bonte specht, hengelen in het water naar soorten 
Sterrenkroos, genieten van de ondergaande zon en fotograferen een knaap van een rups, waarschijnlijk 
een Rietvink…  

We zijn benieuwd hoe de nieuwe beleming van de beek eruit ziet. Het is een heel dikke laag, 
vruchtbaar leem. De waterplanten zijn hier veel minder gevarieerd en de oever is verruigd. Het zal 
zeker een paar jaar duren voordat de vegetatie zich heeft hersteld. Als er ook nog een maïsveld langs 
de oeverwal ligt, is er geen houden meer aan en dan struinen we door brandnetels, distels en Varkens-
kers. Wat stinkt dat spul. 

Over de zandweg gaat het terug naar het bruggetje, de notitieboekjes vol gekrabbeld, de hoof-
den vol met namen. Hoe was het ook alweer, heeft de Grote egelskop nu witte bladnerven of is het 
juist de Kleine? Thuis nog even nakijken. 

Heerlijk, zo'n avondje natuur! De gezelligheid krijgen we op de koop toe: een echte planten-
gemeenschap. 
Ja, Henk, de Gagel doet het goed! 

                                                                                          De Plantenwerkgroep. 
 
(De volledige inventarisatie op te vragen bij Egbert de Boer, 
Contactpersoon bij Floron. Zie achterkaft.) 
 

Onze dank is groot! 



 
Alle inventariseerders van onze veldbiologische werkgroepen zijn blij verrast met een schitterende Topo-
grafische Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland. Nederland in het groot met Km hokken 
en Atlasblokken.  
Hij is ons geschonken door Vogelbescherming Nederland, de VOFF (de gezamenlijke Particuliere Gege-
vensleverende Organisaties), het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook Staatsbosbeheer 
deed een duit in het zakje. Alle kaarten zijn in kleur. We zijn er stil van, zoveel waardering…. 
Met zo'n kostbaar geschenk ga je op vleugels het veld in. 
Het bestuur zal namens ons allen bedanken, maar ook een persoonlijk bedankje is zeker op zijn plaats.  

 
Voorjaarskamp 2003 – Sauerthal 

 
Sauerthal ons reisdoel van dit jaar is een kleine gemeente. Het dorpje ligt verscholen in een 

smal dal, bijna een kloof, en ligt nog net in de deelstaat Hessen in de Taunus. Het dorp lag altijd nogal 
geïsoleerd, omdat het nog niet zo lang geleden alleen vanaf de Rijn (Lorch) door het Wisperdal be-
reikbaar was. Nu is het richting Rheinland-Pfalz ook te bereiken via de Hof Sauerberg vanaf Kaub. 
Sauerthal dankt zijn naam aan zijn ligging in een dal en aan een koolzuurrijke bron in de directe om-
geving.  

Hoog boven het dorp in een bosrijke omgeving ligt de burcht Sauerburg. 
Ons verblijf “Sauerthaler Hof” ligt midden in het dorp. Wij zijn met dertien mensen, inclusief twee 
kinderen. Het huis kan ons allen makkelijk opnemen. Het heeft veel slaapkamers, een keuken, een eet- 
en zitvertrek (met een bar), een recreatieruimte en ook nog een sauna. Halverwege de helling ligt, ho-
ger nog een prieel. 

Na het avondeten maken we nog een wandeling naar de Sauerburg. Onderweg horen en zien 
we Witte en Gele kwikstaarten en Zwarte roodstaarten. Langs de weg omhoog bloeien Bosanemonen 
en Grootbloemige muur, ook vinden we Nieskruid en andere planten.  
Op de weg liggen de resten van platgereden geelzwarte salamanders. Het zijn 
Europese landsalamanders. Bij het kasteel aangekomen, zien we dat de enorm 
grote toren van boven naar beneden gespleten is. Beide delen worden met stalen 
kabels bij elkaar gehouden. Het kasteel stamt waarschijnlijk uit het jaar 1355, 
heeft vele eigenaren gekend, is door de Franse koning Lodewijk XIV in 1689 in 
brand gestoken en gedeeltelijk gesloopt en verviel tenslotte tot een ruïne. Vanaf 
1909 tot 1912 is de burcht weer bewoonbaar gemaakt en ze wordt thans gedeel-
telijk weer bewoond. Alleen de toren is een ruïne gebleven.  
Zondag 27 april 

Vandaag staat er een wandeling vanaf Sauerthal naar het stadje Lorch aan de Rijn op het pro-
gramma.  
Vanuit Sauerthal wandelen wij op de heenweg eerst door het hoger gelegen bos. Kort na het begin van 
de tocht zien we aan de rand van het bos in het gras dit keer een levend exemplaar van de Europese 
landsalamander. Hij wordt natuurlijk gefotografeerd en moet dan wel even in een gunstige positie 
worden gemanoeuvreerd.  
Boven het geboomte uit steekt de ruïne Waldeck. We dalen dan af naar Lorch en lopen door het dal 
van de Tiefenbach. We komen langs de zogenaamde Nachtegalenroute en horen behalve Vink, Rood-
borst, Winterkoning, Zanglijster en Zwartkop inderdaad ook een Nachtegaal. Tevens zien we een Tau-
vlinder erg snel door het geboomte vliegen. Op een bloeiende Berberis zit een aantal hommels, vooral 
Steenhommels maar ook een enkele Aardhommel. Een paar Oranjetipjes snellen ons voorbij.  
In Lorch staat aan de markt een Gotische kerk die vooral beroemd is door zijn Gotische hoogaltaar en 
een nog ouder uit de 13e eeuw daterend koorgestoelte. 
Andere bezienswaardigheden in Lorch zijn o.a. het “Hil-
chenhaus”, een Renaissancebouwwerk met het gezicht 
naar de Rijn, en vele vakwerkhuizen.  
Aan de monding van het riviertje de Wisper ligt nog een 
restant van de laatmiddeleeuwse stadsversterking.  
We lopen door een buitenwijk van Lorch. Op een hoog-
spanningsdraad zit een vogeltje een wijsje te zingen, dat 
wij niet zo snel herkennen. Geen Sijsje, geen Geelgors, 
geen Groenling, maar wat dan wel? Pas ’s avonds na enig 



 
snuffelen wordt ons vermoeden bewaarheid, het is een Europese kanarie. We zullen hem de komende 
dagen nog vaker tegenkomen.  
Vanuit Lorch lopen we terug richting Sauerthal over de Ranselberg. Hier staat een kapelletje met een 
kruiswegstatie. Het laatste stuk van de wandeling gaat nu ook door het dal van de Tiefenbach. Men 
ziet een Havik. Het pad is hier en daar erg drassig. Langs de kant bloeit Goudveil, Gele dovenetel en 
Bosanemoon. En de Eenbes wordt ook gesignaleerd. Tenslotte passeren we nog een oude “Grube” 
waarin nu vleermuizen huizen en enkele visvijvers. 
Moe maar voldaan keren we terug naar de “Sauerthaler Hof”. 
 
Maandag 28 april 

Het belooft een mooie dag te worden als wij ons op weg begeven naar Hausen vor der Höhe 
om daar “das Gebück” te ontdekken. Met de auto rijden we eerst naar Lorch en vervolgens zuidwaarts 
langs de Rijn richting Rüdesheim. Vanuit de auto hebben we een mooi uitzicht op de rivier en de ber-
gen aan de overkant. In de rivier liggen hier en daar kleine eilandjes en op de toppen van heuvels en 
bergen aan de andere kant van de rivier zien we kastelen of ruïnes van wat eens kastelen waren. We 
rijden het wel erg toeristisch ogende Rüdesheim, met aan de kade enkele cruiseschepen, voorbij en 
gaan tenslotte bij Kiedrich omhoog naar het begin van de wandeling in de buurt van Hausen.  
Wat betekent nu wel het woord “Gebück”? De Duitse Wahrig geeft als betekenis “Astverhau” van het 
Middelhoogduitse “bücken” = niederbiegen. De D-N van Dale vertaalt het met verhakking, een verde-
digingswal van bomen en struiken, vooral beuken. De bomen en struiken werden aan de onderzijde 
van de stam een stuk ingehakt en dan naar dezelfde kant neergebogen. Bij bomen moet je dan denken 
aan jonge exemplaren. Op deze wijze kreeg men dan op den duur een bijna ondoordringbare haag. Het 
is enigszins te vergelijken met het huidige heggenleggen, dat ook in ons land weer wordt toegepast. 
Zie de Bonenburg bij Heerde!  

Waarvoor diende nu “das Gebück”? In 1116 werd het 
klooster Eberbach in de Rheingau gebouwd. De monni-
ken van het klooster hielden zich bezig met de wijn-
bouw. Tot in Keulen werd later de wijn verkocht. Om nu 
de kostbare wijnhellingen tegen rovers te beschermen 
werden deze door de monniken door “das Gebück” om-
geven. Deze ondoordringbare haag was meer dan acht-
endertig kilometer lang en wel vijftig meter breed. Op 
onze wandeling zien we eerst een alleenstaande 

“Gebückbuche”, die als natuurmonument wordt beschermd en verderop bij Hausen een aantal meer 
dan honderd jaar oude Rode beuken die er door hun dicht bij elkaar staande naar boven kronkelende 
stammen en takken als trollen uitzien.  
We komen ook bij de zogenaamde Mapper Schanze, een poort aan de rand van het bos als restant van 
een oud verdedigingswerk. Hier zien we nog een stuk jong “Gebück”, waaraan te zien is hoe dat vroe-
ger in zijn werk ging: “Die jungen Zweige wurden immer wieder miteinander verdreht und zur Erde 
hinuntergebogen”. Hier wordt dus niet gesproken over het inhakken van de stammen.  
Vanaf ongeveer 1650 doet “das Gebück” niet langer dienst als verdedigingswerk en wordt grotendeels 
verwijderd.  

Wat hebben we verder die dag nog gedaan? We hebben op deze zonnige dag een mooie wan-
deling gemaakt door bossen van Fijnspar en Beuk. Bonte zandoogjes voeren vanuit het struikgewas 
schijnaanvallen uit, de Koekoek roept zijn naam en de Zwarte en de bonte specht hameren er lustig op 
los. Bij een paar weitjes, die we doorkruisen vinden we aan de randen, waar het nogal nat is enkele 
exemplaren van de Mannetjesorchis. In de weitjes bloeit Zenegroen. We zien opnieuw enkele Tau-
vlinders. 
Op de terugweg stoppen we nog even aan de rand van een open heuvelachtig landschap naast een 
boerderij met donkere bossen in de verte. Hier cirkelen enkele Rode wouwen in de lucht. In de gras-
landen kwinkeleren de Veldleeuweriken, een paar Putters vliegen over. Boven de boerderij zwenken 
Boerenzwaluwen, en Gierzwaluwen scheren door de lucht. 
Dinsdag 29 april 

We brengen vandaag eerst een bezoek aan Burg Maus om daar een roofvogelshow bij te wo-
nen. Burg Maus ligt op een rots aan de Rijn en om er te komen moet er eerst flink geklommen worden. 
Van bovenaf hebben we een mooi uitzicht over de Rijn en omgeving. Twee Torenvalken vliegen be-
neden ons met een kerktoren als vertrekpunt. Er staat een straffe wind, dat belooft wat voor de show. 
Als de show begint, zit een grote Ssteenarend met de naam Fuchs al op ons te wachten. De instructeur 



 
vertelt het een en ander over de vogel en laat hem dan zijn kunstjes in de lucht vertonen. Hij voert 
allerlei capriolen uit, vliegt tot hoog aan de hemel, verdwijnt achter een bergkam en stort zich dan bij 
het horen van de roep van de “meester’ als een steen naar beneden om een brokje vlees in de vlucht op 
te vangen en landt dan keurig op zijn arm.  
Daarna voeren een Slechtvalk en de broers Zeearenden Hermann en Neumann hun show op. Net als de 
Steenarend zijn ook de beide Zeearenden indrukwekkend grote vogels. Als de Zeearenden, ieder op 
z’n beurt, door het jagende zwerk vliegen, worden ze nagezeten door Raven en Zwarte wouwen die 
plotseling uit het niets opduiken.  
Dan wordt een Steppearend ten tonele gevoerd. Hij heeft een veel plattere kop dan de zeearenden. De 
instructeur vergelijkt hem met een bekende Duitse voetballer met een volgens hem nogal opvliegend 
en een tikje gemeen karakter. Dat blijkt ook wel. De Steppearend is nogal nukkig en heeft lak aan zijn 
leermeester. Deze kan hem slechts met moeite in bedwang houden.  

Tenslotte zien we nog de oehoe Puck, een echte goedzak volgens de instructeur. We mogen 
hem zelfs over zijn mooie verenpak aaien en onder de kin kietelen. Hij laat het zich waardig welgeval-
len, maar je ziet hem denken: “Ihr Käseköpfe, ich pfeife auf euch ….”. 

Na de show lopen we via een zigzagpad door een bosje verder de berg op. Overal zijn er door-
kijkjes op de Rijn. We komen uit op een open weids veld. Aan de overzijde van de Rijn ligt het glooi-
ende met dorpjes, akkers en weiden bezaaide landschap van de Hunsrück. In het open grasland voor 
ons vliegen Hooibeestjes. We dalen af naar St. Goarshausen. In het ruige struikgewas, links en rechts 
van het pad, horen we Nachtegalen, Zwartkoppen, een Fitis en een Braamsluiper. Een Argusvlinder 
zoekt een beschut plekje en een Akkerparelmoervlinder gunt ons de tijd hem van boven en van onde-
ren te bekijken, een prachtige vlinder!  

Van St. Goarshausen rijden we naar de Loreley, een bekende rots, honderdtweeëndertig meter 
hoog. Vanaf die rots kunnen we vanuit vele hoekjes “vadertje” Rijn bewonderen. De rivier is hier ze-
venentwintig meter diep en zeer smal en bochtig. Het verhaal van de waternimf Lorelei die door haar 
betoverend gezang voorbijvarende schippers tot zich lokte, waardoor ze met hun schip tegen de rots te 
pletter sloegen, is verzonnen door de 19e eeuwse Duitse schrijver Von Brentano en echt bekend ge-
worden door het gedicht van Heine: “Ich weiss nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin…..”.  
Bij de Loreley is ook een informatiecentrum, waarin over het wel en wee van de Rijn en aanliggende 
plaatsen tekst en uitleg wordt gegeven.  
Vanaf de parkeerplaats maken we nog een korte wandeling in de omgeving. Een Boompieper zingt 
zijn lied, in het gras pronkt een Gouden tor in al zijn kleuren en een rups sjokt over de weg. Hij heeft 
de tijd aan zichzelf. Op de parkeerplaats probeert net voor ons vertrek nog een Sperwer een prooi te 
bemachtigen. Het vogeltje is hem te slim af, de poging mislukt. 
Woensdag 30 april 

We rijden eerst met enkele auto’s naar Presberg, het beginpunt van de wandeling, of beter ge-
zegd wandelingen, want we maken er die dag twee. Het weer is ’s morgens niet al te best, het regent 
en waait soms flink.  
De eerste wandeling is ten zuiden van Presberg. Het gaat voornamelijk door cultuurlandschap met op 
de achtergrond de veelkleurig groenbeboste hellingen van de Taunus. Een mooie wandeling met wei-
nig echte bezienswaardigheden. Wel weer veel bloeiende Bosanemonen en sleutelbloemen. Aan het 
eind van de ochtend worden we in de “Rheingauer Alp” getrakteerd op heerlijke Kaffee mit Kuchen 
und Torte.  
In de middag is het weer beter. We verkennen nu het gebied ten westen van Presberg en lopen door 
cultuurlandschap, bos en over zandpaden met aanpalend struweel. Langs een van de paden zien we 
een aantal grote Wijngaardslakken. Een Appelvink laat zich in het topje van een boom bewonderen.  
Plotseling stuiten we op een op het eerste gezicht onbeduidende hoop compost. Bij nader inzien gaat 
het om wijnpersafval, waarin de pitten aan het kiemen zijn.  
Bij een boerderij vliegen Boerenzwaluwen om ons heen en tsjilpen de Huismussen.  
Bij de terugkomst in Presberg, toch maar een klein dorp, valt ons de aanwezigheid van een grote win-
kel op, waar je je kunt laten tatoeëren. De gemiddelde Duitser lijkt ook verzot te zijn op nogal kitsche-
rige beeldjes en andere snuisterijen in zijn tuin.  
In de late avond en de vroege nacht is het nogal onrustig in ons dorp Sauerthal. De dorpsjeugd trekt 
rumoerend door het dorp. Het is “Hexennacht”, de nacht voorafgaand aan de 1e mei. We waren ge-
waarschuwd en hadden de auto’s achter het huis geparkeerd. De volgende morgen misten we aan de 
voorzijde een grote bloempot en de zitbank. Na enig speurwerk werd de bloempot onbeschadigd vijf-
tig meter verderop teruggevonden. Maar de bank bleef, voorlopig althans, spoorloos. Pas toen wij in 
de late namiddag van de 1e mei terugreden in het dorp, zagen een aantal van ons hem voor een huis 



 
staan, enkele honderden meters verwijderd van ons verblijf. Ook hij werd door sterke handen weer op 
de plaats van bestemming gezet.  
Donderdag 1 mei (Dag van de arbeid) 

Op deze voor de Duitsers vrije dag starten we de “Wanderung” bij de Sauerthaler Hof. Ons 
einddoel is Espenschied. De dag begint wat druilerig, maar het weer wordt gaandeweg beter. We lopen 
door het dorpje langs het pittoreske kerkje langzaam omhoog. De roep van de veelvuldig op de daken 
aanwezige Zwarte roodstaarten vergezelt ons. Vanuit het dal gaat het dan vrij steil bergopwaarts. Het 
is een stevige klim. Onderweg horen we voor het eerst de Zomertortel en ook de Fluiter, de Grote 
lijster en andere vogels laten zich horen.  
Aan de ene kant van het pad rijst het bos hoog op, aan de andere kant loopt een beekje door een be-
groeid dalletje. We zien o.a. weer de Gele anemoon en sleutelbloemen. In de laagte liggen een paar 
zompige weitjes met Pinksterbloemen. Er vliegen wat Oranjetipjes rond.  
Boven aangekomen lopen we door heuvelig akkerlandschap en weiden geel van de paardebloemen. 
We vervolgen onze weg door het dorpje Ransel en zien en horen opnieuw de Europese kanarie. Aan 
de rand van het dorp wordt in een grote tent het 1 meifeest gevierd. Flarden muziek drijven onze kant 
op. Tijdens de lunch zien we Kneuen, Geelgorzen en Buizerds. Dan gaat het weer verder en we duiken 
het bos in. Eerst lopen we over de Taunushöhenweg, daarna over de Wisperwanderweg. Een paar 
Edelherten kruisen ons pad en een Hagedis. Een zonnende Hazelworm wordt omstandig gefotogra-
feerd en dan voorzichtig op een wat veiliger plek naast de weg gelegd. Het laatste stuk van de wande-
ling gaat over een bospad, weer nogal steil omhoog en eindigt kort voor Espenschied in een open en 
uitgestrekt landschap. We zien nog een Tauvlinder.  
Alles bij elkaar hebben we vijfhonderd meter geklommen! Op een terrasje in Espenschied met een 
mooi uitzicht stillen we onze dorst of eten een ijsje. We hebben het wel verdiend! 
  

Wat is er in de avonduren zoal gedaan? Er is veel gedetermineerd, er is gediscussiëerd, ge-
woon lekker gekletst en er zijn dia’s van vorige voorjaarskampen getoond.  
We hebben in de afgelopen dagen ruim zestig vogelsoorten gezien en/of gehoord. Verder zijn negen 
soorten dagvlinders, één nachtvlinder, enkele hommelsoorten, kevers en mieren, een rups, Edelherten, 
muizen, een Eekhoorn, een hagedis, een Hazelworm, kikkers en salamanders en Wijngaardslakken 
waargenomen. En de Europese landsalamander is volgens Menno waarschijnlijk toch een vuursala-
mander.  

En dan de planten, struiken en bomen! Er is in het overzicht van de wandelingen al een aantal 
genoemd, maar we hebben er natuurlijk veel meer gezien …… Hier volgen nog enkele namen van 
minder bekende soorten: Knolsteenbreek, Mansoor, Gulden sleutelbloem, Wilde judaspenning, Meel-
bes, Sorbus terminalis, de Weichselboom, Zoete kers, Wilde dwergmispel, Europees krenteboompje en 
Ttweestijlige meidoorn. Naast de gewone Beuk ook Haagbeuk en Wintereik. 
 

Bertus Hilberink 
 
 
Een verhaal met een moraal uit de wereld van Flora’s 

kinderen 

Brave Hendrik was van stand – helaas ’n wat kale 
jonker, 
met in zijn hart een kooltje vuur, gloeiend bij dag 
en donker. 
Een  faja lobbi  droeg hij daar, vertaald: branden-
de liefde, 
die echter niet beantwoord werd, ‘tgeen hem niet 
weinig griefde. 
Hoe hij ook bad, ’t baatte niet; niet ene kleine 
meizoen 
kreeg hij van die pedante griet, van dat juffertje 
in ‘t groen. 



 
Hij sprak haar aan met “Ereprijs…” waarop ze prompt 
verstarde, 
want ‘t was een kruidje-roer-me-niet, en wel een 
ijzerharde. 
Een zwaar doorleefde tripmadam, vervuld van mededo-
gen, 
kreeg schier fataal de bevertjes, lag even ziel te 
togen. 
Toen barstte wilde Bertram los, gaf hun de wind van 
voren:  
“Die bitterling? die hondstand? daar is echt niks 
aan verloren. 
Genadekruid of ogentroost, daar zal ze nooit van 
weten - 
wrangwortel ! zuurbes ! addertong ! - zó zou ze 

moeten heten! 

Het bracht soelaas, zij ’t bitterzoet, waarop ze 
samen dronken,  
de scheefkelken royaal gevuld…. ze hieven en ze 
klonken. 
‘t Aloude “in vino veritas”  deed hun toen uit de 
doeken: 
Het is gewoon straatliefdegras waarin je het moet zoeken.  

Micky Marsman. 
 

4 dagen in Welsum 

 Toen we thuis op de televisie hadden gezien dat de koningin met haar gevolg van prinsen en 
prinsessen in Wijhe op de boot gestapt was naar Deventer, vertrokken wij met de caravan naar de IJs-
seldijk. De drukte die de Koninginnedag op de dijk richting Welsum ongetwijfeld had veroorzaakt zou 
wel geluwd zijn. Inderdaad konden we ongestoord de kleine camping bij de Stuurmanskolk, noordelijk 
van Welsum bereiken. Even proefkamperen alvorens voor drie weken naar Frankrijk te vertrekken! 
 De Scholekster die een vrouwtje op eieren had zitten in een knotwilg kwam ons al ongerust 
tegemoet vliegen en die – naar we meenden – éne Zwarte zwaan van het kolkje kwam statig aan-
zwemmen, samen een witte tamme eend. 

Bij onze eerste verkenning hadden we al wat 
anders leuks ontdekt: in het klinkerpaadje naar 
het toiletgebouw bij de dijk huisde een hele 
kolonie kleine graafbijtjes. De wilgen in de 
uiterwaarden bloeiden uitbundig, waardoor de 
bijtjes meer op gele wespjes leken. Het bleken 
toch volledig met stuifmeel bepoederde bijtjes 
te zijn, glimmend zwart van zichzelf. Leuk om 
te zien hoe er telkens zo’n bijtje in een holletje 
dook of er net uit tevoorschijn kwam. Ze had-
den het zand in de voegen van het pad keurig 
in ringetjes om hun holletjes gedeponeerd. Er 

was wel een vijftigtal van zulke holletjes. De naam van deze nijvere mijnwerkertjes moet ik de lezers 
schuldig blijven. 
 Het werd het begin van een reeks leuke ontdekkingen in deze eerste meidagen. We bezochten 
het kleigat bij Welsum aan de dijk nog op de eerste avond: 
Een troepje van een twaalftal steltlopers stond op de modderige oever. Met een luid tu-tu-tu vluchtten 
ze weg over de plas: Groenpootruiters! 
Bergeenden, Wilde eenden, Meerkoeten – het gewone volk daar – zwommen rond. 



 
Toen stak een Grauwe gans de kop boven een wirwar van wilgenopslag en ander jong groen 

omhoog. Even later zwom een complete Grauwe ganzenfamilie het open water op! Eén ouder voorop, 
acht donsjongen erachter en één ouder achteraan. Wie vader en wie moeder was weten we niet. 
Dat er van deze zelfde schuilplaats nóg zo’n Grauwe ganzenfamilie volgde, op dezelfde wijze zwem-
mend als de eerste, was natuurlijk helemaal leuk. Wat een verschil met Wilde eenden! Daar trekt de 
woerd zich niets van jongen aan en laat de zorg helemaal over aan de eendenmoeder. 

De volgende dagen waren winderig, 
koud en nat. Toch hoorden we 
voortdurend het luidruchtig zingen 
van een Zanglijster en het schorre 
liedje van een Grasmus uit de jonge 
aanplant komen. “Nu nog de Braam-
sluiper,” dacht ik, wat dan de eerste 
van dit seizoen voor mij zou zijn. En 
jawel hoor, we werden op onze wenken bediend. Ondanks de harde wind 

hoorden we de volgende morgen zijn klepperend liedje.  
In de weiden binnendijks riepen voortdurend Grutto’s, een heerlijk voorjaarsgeluid. Het maakte het 
lentegevoel helemaal goed toen we in de luwte van een bosje een uitbundig bloeiende Pinksterbloe-
menwei zaten te tekenen in het binnendijkse gebied. 
 Op een koude avond liepen we een visserspaadje  op dat langs de IJssel bij de veerstoep van 
de pont naar Olst loopt. Het verraste ons met grote pollen volop bloeiende Heksenmelk die – net als 
wij – door de wind gegeseld werden. Maar dan hoor je nog even een Tureluur. Voor de Kwartelkoning 
waren de hooilanden nog niet hoog genoeg. 
 Bij terugkomst in de schemer bleken er twee Zwarte zwanen in de kolk te huizen; we zagen 
dat maar één maal. Zat het vrouwtje overdag ergens te broeden?  
Die Zwarte zwanen zijn vreemde dieren. Behalve dat ze om brood bedelden en de man bijna tot onder 
de voorluifel wandelde, was deze ook aan het grazen op het veld. Nooit geweten dat die lange nek van 
deze exoot zo’n rare kronkel moet maken om bij de grond te komen! Die houding past helemaal niet 
bij hun deftig uiterlijk, met de zwarte jas, de rode snavel en de 
vreemde, wat krullige vleugeluiteinden. 
Er zit ook nog onvermoed wit in het verenpak. 
 Doordat we twee keer voor bezigheden naar Epe 
moesten, konden we (in de warme auto!) genieten van het 
lentelandschap langs de IJsseldijk en naar Oene. Weiden vol 
Pinkster- en paardebloemen, overal bloeiende appels en kas-
tanjes bij de huizen, pril groen van uitlopende bomen. Dit 
alles door de mensen versierd met vlaggen en guirlandes 
vanwege de feestweek. 
 Een andere dag voeren we naar de overkant en bezochten Fortmond en de Duurse Waarden. 

Blinkende waterpartijen, Pinksterbloemen, boterbloemen en het fijne witte 
kant van Fluitenkruid onderweg, een dreigende regenlucht achter veel pril 
groen van wilgen en dan zijn we bij het hekje naar de uitkijktoren bij de 
steenfabriek. We werden verrast door een bloeiende Vogelmelk en een 
Wilde reseda die in de luwte van de oude fabriek zijn trossen omhoogstak. 
Door de jaren heen zijn de muren hier in allerlei tinten van roze tot paars 
verkleurd. Heel mooi. 
De hoge schoorsteen vertoonde duidelijk tekenen van ernstig verval. Het 
zou jammer zijn als dit industriële monument verdwijnen moest. 
Dik herinnert zich nog dat de gemeente Epe hier destijds honderd-
duizenden stenen kocht. De weide waar ze opgestapeld lagen zag nu geel 
van grote bossen Heksenmelk en paardebloemen.  
Een gemarkeerde route leidt tot langs de oude IJsselarm die nu weer met 
de rivier in verbinding staat. 
Aan de overkant graasden Schotse hooglanders met kalfjes. 
Verder liepen we tussen met lichtgroen versierde bosschages van vooral 
veel bloeiende wilgen. Ondanks het koude weer aan alle kanten zingende 
vogels. Er waren Tjiftjafs, Fitissen, Grasmussen, Merels, Tuinfluiters en 
een Zwartkop, allemaal onzichtbaar maar zeer duidelijk aanwezig. Enkele 



 
wilgen van een vroeg bloeiende soort zaten zo vol met rijp vruchtpluis dat het in de verte wel bloeien-
de perenbomen leken. 
Over een merkwaardige vondst op een oude plank zal ik apart schrijven. 
Een oude wilg was gastheer voor een indrukwekkende Zadelzwam.  
Opvallend was het tapijt van bramen dat hier en daar de bodem bedekte. Dat beloofde veel honing-
minnende insecten, straks.  
Zijn het Dauwbramen? 
Toen het weer één dag al te bar werd brachten we een bezoek aan kasteel “Het Nijenhuis”bij Heino, 
waar in de oude koetshuizen een mooi schilderijenmuseum is ondergebracht. Een bezienswaardigheid 
in de tuin daar is o.a. een fraai oud exemplaar van de echte Tulpenboom. Nu echter geen tuinbezoek 
maar binnenblijven voor een onweersbui! 
 Onze paar dagen Welsum eindigden met een enorme regenbui die vanuit de Veluwe over ons 
heen trok. De eronderdoor piepende ondergaande zon zorgde voor een uniek spektakel. Zijn stralen 
deden ruiten in de huizen van Olst aan de overkant zilver oplichten tegen de loodgrijze lucht. Het ge-
heel werd besloten door een fraaie regenboog, die met beide einden tot in het gras van de uiterwaarden 
leek te reiken. We zagen dit alles achter een kop koffie met gratis Oranjegebak van het café aan de 
dijk.  
Dat we daarna nog met droog weer onze caravan bereikten mag een wonder heten. 
Geen lekkage: Proefkamperen geslaagd! 

Els Koopmans-Grommé. 
 

 
4 augustus = St. Domijn 

Is het heet op Sint Domijn – het zal een barre winter 

zijn……….. 
 

 

DE BRANDNETEL 
Hij staat te boek als een plant, die bij aanraking pijn doet. Dit komt door 
de eencellige gekromde brandharen aan de bladeren en de stengel, die 
gevuld zijn met een onder druk staand bijtend vocht. Wanneer men bij 
reeds lichte aanraking deze brandharen beschadigt, wordt de huid ietsje 
verwond en het vocht ingespoten. Zijn Latijnse naam luidt dan ook Ur-
tica diodica. Urtica betekent branden en diodica slaat op twee. Hij is 
namelijk tweehuizig, dat wil zeggen dat het vrouwelijk vruchtbeginsel 
en het mannelijk stuifmeel nooit op eenzelfde plant voorkomen.  
De plant ziet er inderdaad niet zo vriendelijk uit. De bladeren zijn grof 
en ruw gezaagd, de bloemen zijn wit/groen en hebben niet zo'n fleurig 
uiterlijk.  
De mannelijke stuifmeelbloem is in het beginstadium opgevouwen   
(tekening a.) Om het stuifmeel ver weg te werpen en vrouwelijke bloe-
men te bevruchten, schieten de helmstokken met vaart naar buiten (zie 
tekening b.). 
Toch heeft men in vroeger jaren de plant veel gebruikt als voeding en 
kleding, en ook vanwege zijn geneeskrachtige kwaliteiten. Als voeding 

gebruikte men jonge blaadjes in het voorjaar met andere kruiden in de soep. Ik heb mij laten vertellen 
dat dit in ons buurland België nog gebeurt.   
In pannekoeken bakte men jonge blaadjes mee. Brandnetels zijn rijk aan vitaminen en mineralen. 
Voor het weven van kleding gebruikte men de vezels van de stengel voor het neteldoek, wat een sterke 
stof was. Later is linnen en katoen daarvoor in de plaats gekomen. 

Als geneesmiddel werd brandnetel veel gebruikt. Men sloeg met bosjes brandnetels op reuma-
tische plekken. Het zou slechts tijdelijk helpen.  

 





 
nend mezennestje was gebouwd. Toen waren er geen rupsjes, maar nu dus wel.  
Ik stopte weer wat spinselcocons en rupsjes in een weckfles. Ook nu als resultaat talloze Hommel-
motjes, vrouwtjes en mannetjes. 
Waar de rupsjes in die pot van hebben geleefd?! Er waren geen zichtbare hommel-resten en de rupsjes 
waren nog weken actief in hun pot! 
Een ander werkje, voordat we dit jaar met vakantie gingen, was het opruimen van de vogelvoerplank 
eind april. Hij was zo oud en gammel dat hij werd gesloopt. Bij het verwijderen van de bovenplank 
van een onderliggend plankje, wat zeer moeizaam ging, was ook weer iets vreemds te zien. Behalve 
een paar dode, platte Pissebedden en een orenkruiper zagen we enkele mooie ovalen bakjes, alleen met 
een heel laag randje eromheen.  
Er bewogen zich kleine rupsjes in en om, ook nu weer mooi botergeel. Deze droegen elk twee zwarte 
stipjes achter de donkere kopjes. Ze hadden geleefd in de zeer nauwe ruimte tussen de twee planken. 
Waar leefden ze van? En hoe waren de vlindertjes in deze benauwde ruimte doorgedrongen om hun 
eitjes te leggen? Waren houtresten of dode dieren, als de Pissebedden, hun voedsel? 
Het moesten, gezien hun uiterlijk, wel verwanten zijn van de Hommelmotjes. Uitkweken? Maar hoe? 
Door een potje over de mooie ovaaltjes te zetten heb ik het gepoogd, maar de volgende dat al waren de 
rupjses verdwenen. Ze bleken door heel nauwe kiertjes te passen. Einde verhaal, dacht ik dus. 
 Tot we op een van zijn paal gerukte plank bij de ingang van Fortmond deze zelfde ovalen 
spinselrestjes vonden. Uiteraard waren hier geen rupsjes meer te zien.  
Door middel van de dia’s die Dik van de rupsjes onder de voerplank maakte hopen we ooit ook van 
deze botergele minirupsjes naam en levenswijze te kunnen achterhalen. De twee zwarte stippen achter 
de kop moeten herkenbaar zijn. 

Tips in dezen zijn zeer welkom! 
En let zelf eens op dit merkwaardige rupsje. 

Els en Dik Koopmans. 


