
VOORWOORD 
 

Ook deze Natuurklanken zit er weer bijna op. In tegenstelling tot wat de naam suggereert 
wordt het voorwoord het laatst geschreven, voor het geval er bij het samenstellen van het geheel zaken 
zijn komen opborrelen die de aandacht verdienen. 

Omdat we er niet altijd in één keer iedereen mee bereiken, vervallen we wel eens in herhalin-
gen en dat gebeurt nu ook weer. Er kwamen namelijk nog waarnemingen bij Agnès Herweijer binnen, 
wat op zichzelf niet rampzalig is, maar nog beter zou het toch zijn als Micky Marsman ze rechtstreeks 
kreeg.  
 De waarnemingenrubriek is trouwens goed voor heel wat gesprekstof en de meningen daar-
omtrent zijn verdeeld. We hebben al heel wat opmerkingen erover- en over ons heen gekregen, op-
merkingen die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Op zichzelf is dat ook al een functie: het onder-
houdt het contact tussen lezer en redactie.  
Wij proberen tussen alle meningen door te laveren en bellen ook wel met waarnemers voor verduide-
lijking of als iets heel erg twijfelachtig lijkt, maar we hebben geen Experts hoegenaamd in de redactie 
zitten, dus het zal heus wel voorkomen dat er onjuistheden worden opgenomen.  
Kijk, en dat levert soms toch iets aardigs op. Voor de mensen die wél doorwrocht zijn kan een onjuiste 
of overbodige vermelding werken als een regelrecht schot in het verkeerde keelgat. Zou het vaak 
voorkomen dat zulke diep doorwrochten in gekrenktheid de Natuurklanken van zich afgooien en zich 
voornemen dat stomme blad nooit meer te lezen? 
Gelukkig gebeurt het wel dat er adequaat gereageerd wordt met een uitleg van het hoe en waarom iets 
niet kan kloppen. Op die manier kan je dingen leren of te weten komen waar je anders nooit aan toe 
gekomen zou zijn. 

Dat de rubriek als bron van wetenswaardigheid aan alle kanten rammelt staat vast. Voorbeeld: 
stel dat een persoon helemaal gefocust is op het voorkomen van de Kastanjeboleet en elke vondst aan 
ons meldt. Op zekere dag wordt dat persoon overgeplaatst naar Lutjegier, en van dat moment af houdt 
de aanvoer van Kastanjeboleten in onze geschriften op.  
Als je een heel klein beetje weet hoe het hier werkt verbind je daar geen conclusies aan, maar als je 
over tig jaar op ’t idee komt de genoemde plaatsen toch nog eens af te schuimen…. dán misschien wel. 

We horen van een heleboel mensen dat ze de waarnemingenrubriek doorspitten en dat het re-
acties oproept van “daar ga ik ook eens op letten” tot “die heb ik ook gezien.”  En die vonkjes van 
betrokkenheid vinden wij op zichzelf al “een functie” – gauw tevreden als we zijn. 

Nog een mogelijke bron van ontstemming kan liggen in het feit dat het activiteitenprogramma 
begint met iets wat al voorbij is. We hadden gehoopt iets eerder “uit te komen”, maar zoals het er nu 
uitziet lukt dat niet. Ons strekt tot troost dat u in het vorige nummer al op de hoogte gebracht bent van 
wat er voor donderdagmiddag 9 oktober op de agenda staat. Voorwaar: niet iets om te missen!! 

Er is nog iets, valt ons op de valreep te binnen: Er zijn een paar luttele initialen verloren ge-
gaan, dankzij ons computergestuurde tijdperk. Als gevolg van het terugtreden van Agnès als schakel 
tot de dubbelcontrole komen we er niet meer achter wie op 13 april jl. op vijf meter afstand een Sper-
wer op zijn neus zag kijken omdat een Koolmees hem te snel af was. Locatie: Vosbergen. 
Als de observeerder zich meldt kunnen wij haar/hem alsnog eerherstel bezorgen. 

Voordat wij voldaan na gedane arbeid heerlijk lui achterover gaan leunen willen we u nog veel 
genoegen toewensen bij het doornemen van dit blad.  

Redactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het bestuur heeft mij, als kersverse voorzitter, gevraagd om deze keer Stuurpraat te schrijven. 

Met veel genoegen neem ik dan ook het toetsenbord ter hand om u iets te vertellen over mijn ervarin-
gen tot op heden met deze enthousiaste afdeling van de KNNV.  

Eigenlijk is het raar om als voorzitter op te treden voor een vereniging, waarvan ik niet goed 
wist wat ze precies deden, totdat wij hier kwamen wonen. Onze eerste ontmoeting verliep via de kerk-
uilenwerkgroep van VoZoVar. In onze veldschuur nestelen namelijk al jarenlang twee kerkuilen, die 
het ieder jaar weer presteren om kleintjes voort te brengen, en zolang er muizen zijn zullen ze er nog 
wel blijven. Via dit eerste contact zijn wij in contact gekomen met de KNNV en in 2001 zijn wij mee 
geweest op vogelreis naar de Elbe. Aangezien ons dit erg goed was bevallen hebben wij besloten lid te 
worden van de KNNV.  
 De eerste echte kennismaking met de KNNV was Natuurklanken. Een blad barstens vol activi-
teiten, waarnemingen, artikelen en wetenswaardigheden. Al lezende waren wij getuigen van een 
enorme betrokkenheid van de leden bij deze afdeling. 
 Toen er dan ook een oproep stond voor een voorzitter, heb ik ook niet lang getwijfeld om mij 
kandidaat te stellen. In de afgelopen periode heb ik mij zo goed mogelijk ingewerkt (met dank aan 
Margriet). Niet alleen heb ik gekeken naar wat wij als afdeling allemaal doen, maar ook heb ik naar de 
landelijke KNNV gekeken. Ook heb ik mij verdiept in alle andere activiteiten die in onze regio plaats-
vinden. Niet dat wij daar als afdeling dagelijks mee te maken hebben, maar er zijn wel veel raakvlak-
ken en het lijkt mij goed om daarvan op de hoogte te zijn.  
 Als voorzitter moet je ook vooruitkijken, tenslotte is de uitspraak niet voor niets: regeren is 
vooruitzien. Wat valt erop als je vooruitkijkt? We zijn een gezonde vereniging, we hebben een groot 
aantal leden, maar we zijn, net als de rest van Nederland, sterk aan het vergrijzen. Dat is op zichzelf 
niet erg, maar willen we als afdeling over een aantal jaren nog steeds zo actief zijn, dan moeten we 
aanwas hebben vanuit de jongere garde. Ook heb ik mijzelf de vraag gesteld: waarom kende ik de 
KNNV niet? Eigenlijk is het antwoord heel simpel……. ik wist alleen waar de letters KNNV voor 
stonden, voor de rest had ik geen beeld van wat de KNNV was en deed. Hier kunnen we in de toe-
komst iets aan veranderen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten waar we 
het onderwijs in de regio bij betrekken, maar ook wil ik contact zoeken met de Landelijke Jongeren 
organisatie van de KNNV, om te kijken hoe zij aan hun leden komen. Als de jeugd enthousiast is dan 
hebben we kans dat de ouders lid worden. En andersom geldt dat ook. We hopen dat ouders , opa’s en 
oma’’s de kansen zullen benutten die het algemeen programma hen biedt om met de kinderen op na-
tuurontdekkingstocht te gaan. 

Graag verwelkomen wij u op de lezingen en excursies. Francien Surink en Rob Gerrits hebben 
voor een boeiend winterprogramma gezorgd. 

                                                                                                       Rob van de Burgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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.  
 
Donderdag 
MIDDAG 
9 oktober 
 

PADDESTOELEN door Janus Crum.  
Ook dit jaar is de heer Crum bereid  meer achtergrondinformatie te geven over padde-
stoelen. Aan de hand van dia’s zullen veel soorten en vormen worden getoond en 
besproken. Daarbij zal ook worden verteld dat paddestoelen meer zijn dan  romanti-
sche 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 geleidelijk zal 
afsterven 
Het is zeer de moeite waard om meer te weten te komen van deze wonderlijke groep 
organismen. 
 Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe suite . 
 Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur. 
 

Zaterdag 
11 oktober 

Vogeltrek De Duintjes en Polsmaten. 
Dit is een activiteit die uitgaat van de Vogelwerkgroep, maar ook niet-leden van die 
groep zijn welkom. 
 Aanvang 7.30 uur - vertrek VVV Epe. 

Zondag 
19 oktober 

PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum.  
Elk jaar is er heel veel belangstelling voor deze wandeling. Zeker nadat we veel heb-
ben 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. 

Donderdag 
13 november 

DE GEOLOGIE VAN MIDDEN- EN NOORD-NEDERLAND  
lezing door Bauke Terpstra. 
Bauke zal uiteenzetten hoe onze regio en het gebied ten Noorden daarvan geologisch 
is opgebouwd. Hij zal het o.a. hebben over fossiele zoogdieren. 
 Plaats:  Eper Gemeentewoning Stationsstraat 25 
 Tijd:  Van 20.00 tot 22.00 uur.  

Donderdag 
27 november 

Presentatie van Stef van Rijn over vogelonderzoek (Onder voorbehoud.) 
In eerdere jaren presenteerde de Heer Van Rijn onderzoeksresultaten van o.a. Aal-
scholver, Rode wouw en Sperwer.  
Deze presentatie is door de Vozovar georganiseerd, maar iedereen is welkom. 
 Plaats: Eper Gemeentewoning Stationsstraat 25, Epe (Suite.) 



 Aanvang 20.00 uur  

Donderdag 
11 december 

LEDEN VOOR LEDEN  
De meesten van ons zijn dit jaar weer op vakantie geweest en hebben daarbij beslist 
wel dingen meegemaakt die ook anderen boeien. 
Eenieder die interessante ervaringen met anderen wil delen, kan dat op deze avond 
doen. In een kwartier kunt u heel wat vertellen over wat u heeft ervaren; daar kunt u 
natuurlijk ook dia's bij tonen. 
Neem contact op met Dik Koopmans (0578 612083) of Rob Gerrits (0578-576234.) 
 Plaats:  Eper Gemeentewoning Stationsstraat 25 
 Tijd:  Van 20.00 tot 22.00 uur. 

2004 
Zondag 

11 januari 

ZONDAGMIDDAG NIEUWJAARSWANDELING! 
Onder leiding van Bertus Hilbrink zal er een wandeling worden gemaakt van onge-
veer een uur. Daarna gaan wij naar Restaurant Gerrits in Emst voor een gezellig sa-
menzijn. 
 Verzamelpunt: Parkeerplaats Kievitsveld, Vaassen. 
 Tijd: 14.00 uur. 

Donderdag 
26 februari 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd: 20.00 uur. 

 

 

Programma’s van de werkgroepen 
Insectenwerkgroep   
Winterprogramma 2003 – 2004 

Contactpersonen: 
Bertus Hilberink  0578-572713, 

Etienne van Dissel 038-4479616, 
Els Koopmans  0578 – 612083. 

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.  

1. Bijzondere waarnemingen van deze bijzondere zomer. 
2. Verslagen monitoringroutes voorzover beschikbaar. 
3. Ieder lid wordt uitgenodigd iets te vertellen over een eigen waarneming 

van insectengedrag o.i.d. 
Maandag 
MIDDAG 
10 november 

Middagbijeenkomst om 14.30 uur in de Suite van de Eper Gemeentewoning. 
1. Bespreken van boeken die in de bibliotheek van de KNNV aanwezig zijn 

en boeken van eigen leden. Meebrengen dus! 
2. Problemen en vragen in verband met de monitoringroutes, o.a. veranderde 

situatie, problemen t.a.v. het beheer, etc. 
3. Nagekomen waarnemingen inleveren. 

2004 
Maandag 
12 januari 

Werkgroepavond om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning (alkoof.) 
1. Presentatie door leden van dia’s, foto’s en eventueel verzameld materiaal 

(graag aan Bertus melden hoeveel tijd je nodig hebt.) 
2. Ontwerp zomerprogramma 2004. Denk hier zelf ook over na! 

Maandag 
9 februari 

Werkgroepavond om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning (alkoof.) 
1. Trekkende insecten. Enkele leden zullen ons iets vertellen over dit feno-

meen, eventueel met foto’s en dia’s. 
2. Wat verder ter tafel komt. 

Maandag 
MIDDAG 
8 maart 

Middagbijeenkomst om 14.30 in de Eper Gemeentewoning. 
1. Een bijzondere middag met als gast Kars Veling van De Vlinderstichting. 

Hij zal ons aan de hand van dia’s laten zien wat er allemaal gedaan wordt 
met onze vele waarnemingen. KOMT ALLEN! 

2. Afsluiting van het winterseizoen. 
 



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

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  0578 572292. Margriet tel. 0578 631244. 

Mariet, Egbert en Margriet. 
 

 
VoZoVAR  
Programma najaar/winter   

Zaterdag 4 oktober Vogeltrek tellen te Gortel. 
Aanvang 7.15 uur fietspad door heide Gortelse Berg. 
N.B. Deze dag is het tevens landelijke vogel(trektel)dag van Vogelbe-
scherming/ BirdLife. 

Zaterdag 11 oktober Vogeltrek De Duintjes en Polsmaten. 
Aanvang 7.30 uur vertrek VVV Epe. 

Zondag 12 oktober Vogeltrek tellen te Gortel. 
Aanvang 7.30 uur fietspad door heide Gortelse Berg. 

Zaterdag 25 oktober Vogeltrek tellen te Gortel.  
Aanvang 7.00 uur (wintertijd) fietspad door heide Gortelse Berg. 

Zaterdag 15 tot en met 23 
november 

Klapekstertelling Noord-Veluwe. 
Opgave en informatie bij coördinator Vogelwerkgroep. 

Donderdag 27 november Presentatie van Stef van Rijn over vogelonderzoek. In eerdere jaren presen-
teerde hij onderzoeksresultaten van o.a. Aalscholver, Rode wouw en Sper-
wer. Onder voorbehoud. Nadere informatie volgt tegen deze tijd. 
Aanvang 20.00 uur Eper Gemeentewoning (Suite.) 

Zondag 28 december PTT-telling en stamppottenbuffet 
Zaterdag 17 tot en met 
zondag 25 januari 

Roofvogelwintertelling 
Opgave en informatie bij coördinator Vogelwerkgroep 

Coördinator Vogelwerkgroep: Gert A.H. Prins 
De Wildkamp 21, 8162 GH EPE 

 0578-627016 – e-mail gah.prins@wxs.nl 
 

 
Werkgroep Landschap en Natuur ( WLN) 

De locaties zijn nog niet bekend, maar belangstellenden en aspirant-deelnemers kunnen daarover con-
tact opnemen met Bertus. 
Programma: 
22 november cursus snoeien hoogstamfruitbomen. 
20 december cursus heggenleggen. 
17 januari 2004 cursus snoeien hoogstamfruitbomen. 
21 februari 2004 cursus vormsnoeien jonge hoogstamfruitbomen. 
20 maart 2004 wilgen knotten met de Rotary. 

N.B.  De data voor de cursussen heggenleggen en snoeien hoogstamfruitbomen zijn onderling verwis-
seld. Houdt u daar rekening mee?  

Bertus Hilberink -  0578 – 572713 
Stationsstraat 25,8171 BX  Vaassen. 

mailto:gah.prins@wxs.nl


Paddestoelenwerkgroep 

Rooster 2003-2004. 

• De keus van een excursiegebied is gevallen op de Groene Zee/sprengen, Bijsterboschweg Epe.  
• Daarnaast gaan we een keer naar het Ronde Huis in Nunspeet en de Zwaluwenburg ten noor-

den van 't Harde.  
• De twee werkgroepavonden in de loop van het seizoen worden gehouden bij Micky Marsman, 

Belvédèreweg 3, 8161 AW, Epe.  
In verband met het aantal stoelen graag even naar Micky bellen of je komt. 

• De afsluitings- en planningsavond is in de Gemeentewoning (moet nog worden afgesproken). 
• We verzorgen de afdelingsexcursie op 19 oktober en bereiden die voor op 18 oktober. 

Data Tijd Locatie 
zondag 12 oktober 14.00 uur Groene Zee 
zaterdag 18 oktober 09.30 uur Natuurpad Epe, voorbereiden afdelingsexcursie 
zondag 19 okt 14.00 uur Afdelingsexcursie Natuurpad Epe 
zaterdag 1 november 09.30 uur Zwaluwenburg; verzamelpunt: kruispunt Laanzichtsweg - 

Bovenleigraaf 
dinsdag 11 november 20.00 uur Werkgroepavond, Belvédèreweg 3, Epe. 
zondag 16 november 14.00 uur Groene Zee 
zaterdag 29 november 09.30 uur Groene Zee 

Voor inlichtingen: To en Janus Crum,  
Prins Clausstraat 14, 8171VV Vaassen.  

 0578-572487 

 

Wel en Wee…… 
 
 Agnès Herweijer wensen wij het allerbeste toe met haar gezondheid! Ondanks haar doorzet-
tingsvermogen moet zij helaas de rubriek Waargenomen loslaten; haar “klapper” blijft in de kast.  
Hartelijk dank, Agnès voor je nauwgezette aantekeningen van de waarnemingen die leden je doorbel-
den en toestuurden! 

“Waargenomen” is een veelgelezen rubriek en voor de leden die er aan meedoen is het een 
manier om betrokken te zijn met de vereniging en met de natuur, waarvan zij zo genieten. Door de 
jaren heen is het een echt natuurhistorisch document geworden. Fijn, dat Micky Marsman het werk 
kan voortzetten, nu ze een systeem heeft bedacht dat minder tijdrovend is. Want het blijft een 
klus…..dat kunt u zich voorstellen.  
Voor de leden die waarnemingen willen doorspelen verwijzen we nog eens naar Natuurklanken numer 
3, waarin Micky u vraagt dat op een bepaalde wijze te doen. 

Natuurklanken is een paradepaardje van onze KNNV afdeling. We zijn ontzettend blij dat 
Micky weer opgeknapt is en zich gaat wagen aan de volgende afleveringen in de ons zo bekende stijl 
en met de mooie lay-out. 

Ook Gert Prins heeft het deze zomer voor de kiezen gekregen. Gelukkig heeft hij weer kans 
gezien om een mooi programma te maken voor VoZoVar. Het staat afgedrukt in deze Natuurklanken. 
Voor die leden die ook eens mee willen doen: doe het! 
We wensen Gert én VoZoVar een goed en gezond seizoen. 

Els Koopmans heeft een heuglijke dag gevierd. Welgefeliciteerd met je 80ste verjaardag! 
Ons erelid is bepaald niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten…. Daar boffen wij als ver-
eniging enorm mee. 

                                                                                                          Het bestuur.  

 
 

 

 
 



KNNV-Themadag "Flora- en faunawet en de natuurbescher-

ming" 
De Natuurbeschermingscommissie en Veldbiologische Commissie organiseren op 15 novem-

ber 2003 van 10.30 – 16.30 uur een themadag "Flora- en faunawet en natuurbescherming" in de 
Uithof te Utrecht. Deze dag is bedoeld voor KNNV-bestuurders, coördinatoren en leden van inventari-
serende KNNV-werkgroepen, afdelingsbestuurders en inventariserende leden van IVN, NJN en JNM. 
Doel van de dag 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. De Flora- en faunawet is een 
raamwet waarin de soortenbescherming uit de Vogelwet, de Natuurbeschermingswet en enkele andere 
wetten is opgenomen. De KNNV is, evenals de NJN, JMN en IVN, een organisatie met natuurbe-
schermingsdoelen. Organisaties die natuurgegevens verzamelen kunnen een belangrijke rol vervullen 
bij de werking van de wet. Inventarisatiegegevens, liefst op een kwalitatief juiste manier verzameld en 
gerapporteerd, vormen de basis voor de bescherming van natuurwaarden. 

Doel van deze themadag is daarom het bespreken van de mogelijkheden voor de KNNV en 
andere groepen om door middel van onderzoek en bezwaar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de 
beschermende werking van de Flora- en faunawet. 
Programma 
 Tijdens het ochtendprogramma worden inleidingen gegeven door het Ministerie van LNV, 
soortbeschermers en onderzoekers. Het middagprogramma bestaat uit (minimaal) vijf workshops: 
Workshop 1 - Inventariseren en het vastleggen van gegevens in rapporten. 
Workshop 2 - Gegevensoverdracht aan gebruikers van inventarisatiegegevens. 
Workshop 3 - Invloed van natuurgroepen op gemeentelijk groenbeleid en groenbeheer. 
Workshop 4 - Verkoop van inventarisatiegegevens aan derden. 
Workshop 5 - Zelf bezwaar maken tegen een plan; bezwaarschriften. 
Graag bij aanmelding aangeven naar welke workshop uw voorkeur uitgaat. 

Aanmelding door middel van een e-mailbericht aan knnvffwdag@hotmail.com met daarin 
uw naam, adres, e-mailadres, eerste en tweede voorkeur workshops en eventueel andere deelnemers 
(liefst ook met e-mailadres.) Zodra het definitieve programma en het juiste adres van de locatie be-
schikbaar zijn, wordt uw deelname bevestigd. 

Voor de themadag wordt een informatiemap samengesteld met verslagen van bijdragen en 
workshops, brochures Flora- en faunawet van het Ministerie van LNV en een overzicht van aangemel-
de natuurgebieden volgens Europese Richtlijnen. 

Bestuur. 

 

De Natuur dichtbij nummer 4 over Vlinders 
 Onze nieuwe natuurrubriek “De Natuur dichtbij” in Heerde Huis aan Huis blijkt goed gelezen 
te worden, hetgeen mag blijken uit de respons die we kregen in de vorm van veel waarnemingen. 
Dit is te danken aan de schrijvers van de rubriek, te weten Egbert de Boer, Adrie Hottinga, Hilary Jel-
lema, Els Koopmans, Jan Leemburg en Erik Murris. 
Graag zouden wij een team van acht schrijvers formeren. We komen er dus nog maar twee tekort en 
roepen de leden nog eens op om deze uitdaging aan te gaan. De artikeltjes zijn maar een half A-4tje 
lang en ik uw tuin of bij u in de buurt is altijd wel iets te zien wat het beschrijven waard is. 
 Ook missen we nog iemand die het contact met de redacteur onderhoudt en die het roostertje 
maakt voor de schrijvers. 

Steunt nu MET DAAD dit belangrijke educatieve werk! 
 De waarnemingen die op “De Natuur dichtbij” kwamen zijn opgenomen onder de rubriek 
“Waargenomen” in deze Natuurklanken, met de toevoeging “(DNd.)” 
Er is een indrukwekkend groot aantal Kolibrievlinders genoteerd, wat wel te maken zal hebben met de 
uitzonderlijke warme en lange zomer. Alle waarnemers waren het erover eens dat het zwart en wit 
“geblokte” achterlijf een mooi kenmerk is voor de Kolibrievlinder, en natuurlijk zijn ontzettend lange 
tong, ofschoon er ook iemand was die over de “blokken” heen gekeken had. Hij gaf een beschrijving 
die we u niet onthouden willen, te weten: “Waarschijnlijk een insect, maar het vliegt als een kolibrie, 
heeft de slurf van een olifant en de staart van een garnaal.”  
Kan het beeldender? 

mailto:knnvffwdag@hotmail.com


 Alle bellers hartelijk dank! Uw waarnemingen gaan ook naar De Vlinderstichting. 

Hilary Jellema en Margriet Maan. 

NATUURWERKDAG                                          KOM! EN WERK MEE 
 

Meer dan een frisse neus 
 Werken buiten in de natuur levert je meer op dan alleen een frisse neus. Natuur en Landschap 
zijn essentieel voor een mooie en prettige leefomgeving. 
Het doel van de Natuurwerkdag is dan ook om meer mensen in Nederland bewust te maken van natuur 
en landschap. Iedereen die zich al eens actief heeft ingezet voor de eigen omgeving is razend enthou-
siast en komt dit jaar weer. Laat zien dat u het ook belangrijk vindt om de mooie plekjes in Nederland 
in stand te houden.  

Samen met mensen die zich ook willen inzetten voor natuur en landschap een dag genieten 
van het buiten zijn, het fysiek bezig zijn en met elkaar zorgen dat een klus geklaard wordt. Tussendoor 
gezellig pauzeren met een lekkere lunch en de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. 
                  Help daarom op 1 november de natuur natuur te laten zijn. 

In onze regio zijn er werkzaamheden te verrichten in het  
• Elspeterbosch 
• De Hooge Kamp, biologisch dynamisch landbouwbedrijf in de Beemte 
• Huis op de Berg in Doornspijk 

Ook verder weg zijn er mooie locaties, bijvoorbeeld. De Overtuin in Warnsveld. 
Vanwege de organisatie moet u zich opgeven met vermelding van de plaats waar u wilt wer-

ken. Dat kan via www.natuurwerkdag.nl  Daar staan alle locaties op in het land. 
Hebt u geen internet, maar wel e-mail of telefoon, dan kunt u terecht bij de coördinator voor Gelder-
land:  
                   Mads van Loon, tel. 026 3537444  e-mail: gelderland@natuurwerkdag.nl 

Daar kunt u alle informatie krijgen die u wenst. 

Na aanmelding krijgt u alle gegevens over waar u precies moet zijn, vervoer enz. persoonlijk 
toegestuurd. 

Weer of geen weer……..……….. de natuurwerkdag gaat altijd door. 

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door veel grote en kleine natuurverenigingen o.a 
Landschapsbeheer Nederland,  IVN, NJN, JNM, KNNV…………..  

 

                                
 

VACATURES EN OPROEPEN 

 Publiciteitsmedewerkers 

 Welkomstcommissie Heerde/Wapenveld 

 Schrijvers voor De Natuur dichtbij 

 Trekker van De Natuur dichtbij 

 Kapplancommissie 

 Excursieleiders 

 Cursusleiders 

Is er voor u iets bij? 
Wilt u op het speelveld spelen en niet aan de zijlijn? 

Neemt u dan contact op met het secretariaat  

http://www.natuurwerkdag.nl/
mailto:gelderland@natuurwerkdag.nl


voor meer informatie en aanmelding. 
 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 
Natuurbeschermingscommissie 
Secr. W Haver 
Oudiaan 20 
6708 RC Wageningen 
TeL (0317) 4102 57 
Wim.haver@wageningen.nl 
 
September 2003 
 
Natuurbeschermingscommissie zoekt leden 
 
Na een periode van vruchtbare samenwerking, die veel heeft opgeleverd (boekje KNNV en Natuurbe-
scherming, begeleiding spoorwegbermenonderzoek, themadagen natuurbescherming voor de gewes-
ten, Natuursignaal en natuurlijk een groot aantal natuurbeschermingsacties) nemen voorzitter en secre-
taris van de Natuurbeschermingscommissie beide na meer dan tien jaar trouwe dienst afscheid.  
De Natuurbeschermingscommissie heeft nu nog maar drie leden en er is dus dringend behoefte aan: 

Nieuwe leden Natuurbeschermingscommissie. 
 
Taken, naar eigen wens en deskundigheid op te pakken: 

Voorzitterschap en secretariaat. 
Opstellen jaarprogramma Natuurbeschermingscommissie. 
Advisering aan het HB. 
Ondersteuning afdelingen bij natuurbescherming. 
Zelf oppakken natuurbeschermingsacties. 
Aanbieden van een nieuwe themadag natuurbescherming voor gewesten. 
Juridische ondersteuning van leden. 
Opzetten en actueel houden van een website natuurbescherming. 
Advisering over inzet natuurgegevens van KNNV voor overheidsplannen. 
Opstellen beleidsadviezen natuurbescherming voor Beleidsraad. 
Schrijven van artikelen voor Natura. 

De huidige secretaris heeft van al deze activiteiten digitale voorbeelden. Het wiel hoeft niet te worden 
uitgevonden, maar moet draaiend gehouden worden. 
 
De natuurbescherming door de KNNV is onze derde doelstelling Ondersteuning van afdelingen en HB 
mag niet stilvallen. 
 
Heb je organisatorische ervaring of inhoudelijke kennis van natuurbescherming: geef je dan op bij de 
secretaris: 
 

Wim.Haver(g@Wageningen.NL. 
Tel. privé 0317 - 410257 
Tel. werk 0317 – 492890 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Vogels zijn grenzeloos. 
Eeuwenlang was het een raadsel waar de zomervogels in de winter 

bleven. Van de zwaluw werd gedacht dat hij ’s winters in de modder 
kroop en in een kikker veranderde.  Ringonderzoek heeft ons wijzer 
gemaakt.  

Miljoenen zomervogels trekken ieder jaar weer naar het zuiden. 
Hoe weten die vogels nu waar ze naar toe moeten?  Sommige jongen 
volgen hun ouders, maar de jongen van de ooievaars bijvoorbeeld ver-
trekken zelfs een paar weken eerder dan hun ouders. Het is een aan-

geboren, innerlijke dwang.  Ze leggen soms 
duizenden kilometers af, gesteund door gunsti-

ge winden, koersend op zon en sterren of 
het aards magnetisch veld.  Vooral insec-
teneters trekken weg.  Toch lijkt voed-
selschaarste niet de oorzaak van de dwang 
tot wegtrekken Een Wespendief is al weg 
voordat er gebrek aan voedsel is.  Vogels 
in gevangenschap, die genoeg te eten 
krijgen, vliegen in het najaar tegen de 
ZW. Kant van hun tralies op. Dat is de 

kant die ze allemaal op willen. 
 Er zijn twee hoofdroutes om de ongenaakbare Sahara  (woestijn) te 
vermijden. De westelijke route gaat over het Iberisch Schiereiland 
en langs de westkust van Noord Afrika. De oostelijke route gaat door 
het nabije oosten en het Nijldal.  De meeste trekkers blijven ten 
noorden van de evenaar, maar de   Boerenzwaluw vliegt helemaal naar 
Zuid Afrika  en de Noordse Stormvogel over-

wintert zelfs op Antarctica. 
Het lijkt erop dat wij ’s 
winters alleen nog maar 
standvogels ( blijvers) in 
Nederland hebben.  Toch is 
dat niet zo, de plaatsen van 
de wegtrekkers worden ingeno-
men door wintergasten. Die 
komen naar Nederland vanuit 
hun broedgebieden op de  
noordelijke toendra’s, waar het ‘s winters wel 50º 

vriest.               
In de internationale vogeltrek speelt Nederland een hele belangrijke 
rol. Het gaat erom dat alle door- en wegtrekkers hier voldoende 
voedsel kunnen vinden, voor ze de lange reis naar het zuiden onder-
nemen. Zij moeten hier reserves kunnen opbouwen.   Opvetten wordt 
dat genoemd.  

Als de Nederlandse winter erg koud wordt, trekken de standvo-
gels, die anders in Nederland blijven, een klein stukje met de 
vorstgrens mee naar het zuiden. Je begrijpt dat er eigenlijk altijd 
vogels onderweg zijn.  Die vogeltrek lijkt wel een doorlopende voor-
stelling.  De steltlopers gaan er al vroeg vandoor, meestal in grote 

groepen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Wespendief 

Boerenzwaluwen  
Noordse Stormvogel 
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Grutto’s en Kemphanen verschijnen vanaf fe-

bruari. Ze broeden vroeg en vertrekken in de zo-
mer dan weer naar Midden Afrika. De Kieviten 
lijken gehecht aan ons landje. Zij blijven 
zo lang mogelijk hangen. Je kunt ze dan in grote groepen op de wei-
landen zien zitten, in afwachting van de vorst.  Doorgaans trekken 
ze met de vorstgrens mee, maar in een zachte winter blijven ze hier. 
Gaat het streng vriezen, dan gaan ze richting Noord Frankrijk, net 
als de Scholeksters. De grootste trek begint in oktober zo  rond 
zonsopgang. Veel trekvogels volgen de kustlijn om zich te oriënteren 
op de reis. 

Kleine zang-
vogels over-
bruggen geen 
grote afstan-
den ineens, 
maar volbren-
gen hun tocht 
bij stukjes 
en beetjes, 
hop-pend over 

de eilanden. 
Een zangvogeltje zoals  
de Putter gebruikt per vlieguur een half procent van zijn lichaams-
gewicht. Voor hij gaat vliegen verdubbelt hij zijn gewicht door 
flink op te vetten. 

Roofvogels wachten vaak lang op zonnig weer en gunstige wind. 
Zij maken gebruik van opstijgende warme luchtstromen om hoogte te 
winnen.  
 Wespendieven overwinteren in Centraal Afrika. Zij blijven minder 
dan vier maanden in ons land, net genoeg om hun jongen groot te 
brengen. 

De Nederlandse Buizerds zijn standvogels, die blijven dus hier.  
De Buizerds die in Scandinavië broeden overwinteren van december tot 
maart in Nederland.  Grote zware vogels zoals ganzen, moeten onder-
weg regelmatig bijtanken. Al vliegend verbruiken zij veel energie en 
met een teveel aan reservegewicht kunnen ze niet meer van de grond 
komen. Het ontbreken van één schakel in de voedselketen van de tank-
stations kan rampzalig zijn. 

     
Als de zomergasten vertrokken zijn verschijnen de honderddui-

zenden ganzen, smienten en zwanen. Zij hebben vele kilometers afge-
legd om in ons land te overwinteren, want in dit regenrijke land 
groeit het lekkerste gras ter wereld.       Ganzen overwinteren op 

 

Kemphanen 

                    Putter                            
Kleine zwanen  

Smienten 
 

     Grauwe gans  
            Kolgans 



de Wadden, in Friesland, Zeeland of langs de grote rivieren.  Met 
hele wolken tegelijk strijken ze neer en sinds de ganzenjacht aan 
banden is gelegd, nemen hun aantallen elk jaar toe.  Rotganzen, 
Grauwe ganzen, Kolganzen, Brandganzen en Rietganzen zoeken een com-
binatie van weiland en water. Op het water kunnen ze ’s nachts vei-
lig slapen en het weiland biedt ’s morgens een voedzaam ontbijt. Zo 
biedt Nederland ieder jaar weer aan honderdduizenden trekvogels een 
goed tankstation . Dat is een hele verantwoordelijkheid voor zo’n 
klein landje.  De vogelbescherming en Natuurmomenten doen er dan ook 
alles aan de trekvogels een gastvrij onthaal te bieden. 

O. Slot 

Deze zomer 
Medio juni waren wij enkele dagen in Twente. Vanuit De Lut-
te bij Oldenzaal hebben we dit fraaie stuk Nederland voorna-
melijk op de fiets verkend. Het weer was heerlijk en de maïs 
nog niet zo hoog, zodat we optimaal konden genieten van het 
mooie coulissenlandschap. 
Wij streven ernaar in de vakantie iets nieuws aan onze natuur-
belevingen toe te voegen. Dit keer dachten we aan de Grote 
weerschijnvlinder. In de Voltherbroek zouden we de meeste 
kans hebben deze zeldzame vlinder te ontdekken, aldus Chris 
van Swaay van De Vlinderstichting. 
Helaas, wij vonden er geen. Wel in flinke aantallen de Kleine 
ijsvogelvlinder. Deze in Nederland niet algemeen voorkomen-
de soort liet zich in de vochtige bossen van de Volther- en 
Agelerbroek van dichtbij uitgebreid bewonderen.  
Op een mooie zwoele avond maakten wij een wandeling op het 

Luttterzand, een stuifzandgebied met rivierduintjes waar de Dinkel doorheen stroomt. Hier hoopten 
wij het eigenaardige, bijna oneindige lage gesnor van het mannetje van de Nachtzwaluw te horen.  
We hebben heel erg genoten van deze wandeling, maar de Nachtzwaluw niet gehoord. Waar we die 
wel hoorden? “Gewoon” in Epe, nabij het Smitsveen! Op 4 september (het was die dag ± 22oC)            
’s avonds om een uur of zeven maakten wij tijdens ons bijna dagelijks fietstochtje even een benen-
strekstop en stonden van de stilte te genieten. En toen hoorden we het typische geluid van de Nacht-
zwaluw. Voor de zekerheid toch thuis nog even naar het bandje met vogelgeluiden geluisterd, en dat 
klonk identiek! 

Mooie waarnemingen deze zomer, in mooi Nederland. 
Joke de Heer. 

 
 

 
 
 

SPRINGKIKKER 
Voor wie wel eens een landelijk KNNV-kamp meemaakt is de opmerking: "Vanavond bij de 

choc" een vertrouwd begrip. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst rond acht uur wordt chocolademelk 
gedronken. De belevenissen van de voorbije dag worden besproken, de plannen voor de volgende dag 
bekendgemaakt. Ook gaan er vaak vondsten de kring rond: een bijzondere plant, een kever. 

Deze keer kwam de voorzitter met een emmertje aan. De grote kikker, die ze gevangen had-
den, zou ik daarna 's avonds voor hem op naam brengen. Voorzichtig ging het deksel eraf Maar al wat 
er te zien was: een prop nat mos en gras. De mooie botergele kikker was verdwenen! Het leek haast 
niet te geloven. Het enige wat ik 's middags geconcludeerd had, was dat het dier tot de Bruine kikkers 
moest behoren, gezien het donkere masker achter het oog. 
 Een week later  .............  weer zo'n grote gele amfibie, versierd met zwarte vlekken. Nu was hij in 
een flinke emmer met een laagje water gestopt. Plank er op en doek erover; springen leek zo uitgeslo-
ten. 
Dik wilde een foto maken, maar even kijken was genoeg om het dier met grote sprongen in onze voor-
tent te doen belanden. Dik wist hem weer in de emmer te krijgen. Plank erop, doek erover. 

. 

 
Kleine ijsvogelvlin-

der 



Gerrit, onze buurman in het kamp, was goed op de hoogte van de soorten en beschikte over 
een zeer uitgebreid boek. De emmer stond naast ons en wij snuffelden in de boeken. Het was warm in 
onze voortent, waar we allerlei Bruine kikkersoorten de revue lieten passeren. Er was een verhaal over 
halfgedeelde pupillen. Een Springkikker kon het zijn: Rana dalmatina. Maar was het soms de Griekse 
of de Italiaanse soort? Nu het beest toch maar eens degelijk bekijken. 

Toen Gerrit heel voorzichtig plank en doek van de emmer lichtte, begon hij schaterend te la-
chen. Ook deze keer was het dier verdwenen. Het moet, ook gezien zijn springvermogen, in ieder ge-
val een springkikker zijn geweest! 

Val d’Herens, Valais,  
Zwitserland juli 2003 

 Els Koopmans-Grommé 
 

Insectenexcursie Engelse Werk Zwolle 
Zondag 15 juni. Aantal deelnemers: drie. 

Het is een heel aangename zonnige ochtend als Etienne, Gerard en onder-
getekende in het landschapspark het "Engelse Werk" op zoek gaan naar 
insecten.  
We lopen eerst over een schaduwrijk pad met aan weerszijden statige ho-
ge bomen, waaronder een aantal Kaukasische vleugelnootbomen.  
Het eerste ons pad kruisende insect is een Bont zandoogje. Even verderop 

zien we een vogelkers vol spinsels. Het zijn de rupsen van de Stippelmot die hier aan het werk zijn. 
Het boompje is bijna kaal gevreten en staat er armetierig bij. 
Op een naar een vijver aflopende zonnige helling vol bloeiende Kale jonker en Valeriaan fladderen 
enkele Kleine geaderde witjes en een Atalanta, een Distelvlinder en een Gammauiltje.  
Aan de rand van de vijver vliegen Lantaarntjes en Watersnuffels heen en weer. Een Vroege glazenma-
ker zet zich even neer op een grashalm en laat zich met de verrekijker goed bekijken. In het gras tus-
sen de bloemen vliegen ijverige Aard- en Akkerhommels. Op een blad van de Ridderzuring zit een 
Groen zuringhaantje. 

Aan beide kanten van het pad dat wij dan vervolgen groeit veel netel. Een Schorpioenvlieg en 
een aantal rupsjes van de Dagpauwoog hebben hier een plekje gevonden. 

We verlaten onze parkroute en komen uit bij de spoordijk. Op een beschut plekje met veel 
bloeiende hoog opgroeiende braamstruiken vliegen en zitten een Atalanta, een paar Kleine koolwitjes 
en Distelvlinders en wel twintig Kleine vossen. Verder veel bijtjes en hommels.  
Op een grazige helling aan de andere kant van de spoordijk,  begroeid met klaver- en wikkesoorten, 
vliegt een Icarusblauwtje.  
We lopen door naar de dijk langs de IJssel. Eerst, ontdekken we een Hooibeestje en vervolgens in een 
bloemrijk weiland in de uiterwaarden met Gele waterkers, boterbloem en Ridderzuring, veel kleine 
Koolwitjes en zeker wel vijftig Kleine vossen. 
Omdat een van ons drieën wat eerder weg moet, besluiten we de wandeling wat in te korten. Het En-

gelse Werk nodigt echter zeker uit voor een wat langer verblijf. Misschien volgend jaar! 
 

Bertus Hilberink. 

 

 

Groenpraat 8 
 
Witte klaverzuring. 

Wat betekent een vraagteken? *) 
Aan de “Bosklaverzuring”, die in de vorige waarnemingenrubriek was vermeld met drie vraagtekens, 
hoeft niet getwijfeld  te worden, evenmin als aan de vindplaats. Bosklaverzuring moet tegenwoordig 
Witte klaverzuring heten. Een misser in naamgeving, naar mijn mening. Het is een uitgesproken bos-
plantje en als contrast met de twee andere inheemse Oxalissen heeft de naam “witte” ook geen zin. 
Hun gele bloemen komen niet in hun naam voor en ze groeien niet in bossen. 

Van de vindplaats bij het van Manenspad in Tongeren is wel iets interessants te zeggen. Het is 
namelijk een douglasbos, dat geplant is op oude akkergrond. Zulke bossen krijgen een rijke onder-

 
Stippelmot 



groei, veel  rijker dan de naaldbossen, geplant op de schrale Veluwse heideontginningen. Het zijn ook 
echte varenbossen. Die varens zijn vooral Stekelvarens, ook Mannetjes- en Wijfjesvaren. Op de 
vruchtbare bodem van zulke bossen groeien meestal ook veel bramen, maar ook leuke plantjes als de 
“Bosklaverzuring”. Loop eens door zo’n varenbos: er kan wel eens een bijzondere soort opduiken. 
Eenarig wollegras 

Nóg een vraagteken en zelfs stippeltjes bij de vermelding van Veenpluis bij het Smitsveen, in 
de vorige Natuurklanken. Maar ook aan deze waarneming is niets twijfelachtigs, lijkt me. Misschien 
wil Evelien van Dalfsen langs het van Manenspad ook eens kijken naar het Eenarig wollegras. Dat 
moet er nog altijd staan, gewoon tussen het Veenpluis. Het heeft maar één bloeiaartje; Veenpluis heeft 
er een stuk of vijf. Eenarig wollegras vormt ook dichte pollen, terwijl Veenpluis lange kruipende wor-
telstokken heeft. 
Boekweit 

Op het erf van de Cannenburcher molen in Vaassen bloeide Boekweit. Een bewijs van de acti-
viteiten van deze, nog volop in bedrijf zijnde  (water-) molen met een heel lange historie. 
Boekweit kennen veel mensen wel: grutten en meel zijn o.a. in alternatieve winkels te koop, dankzij 
goede eigenschappen. 
De tijd dat in ons land (en elders) op zandgronden Boekweit algemeen werd verbouwd, ligt ver achter 
ons. Ik kan me niet herinneren, na de oorlog nog boekweitveldjes gezien te hebben. 
Nu duikt het hier en daar nog op in een braakliggende wegberm. Egbert de Boer geeft het in de ge-
meente Epe echter maar voor 3 km-hokken op. 
Boekweitvruchtjes(nootjes) zitten veel in vogelvoer. Ze zijn direct te herkennen aan hun driekantige 
vorm: mini-beukenootjes. Daar heeft de naam natuurlijk mee te maken. 
De Duitse naam is identiek: Buchweizen en Boekweit in het Latijn is Fagopyrum en dat betekent ook 
al hetzelfde. 
De overlevering wil dat Boekweit van oosterse/Aziatische oorsprong is: de Mongolen zouden het heb-
ben meegebracht. Daar wijst de Franse naam op: Sarassin en de Italiaanse: Gran Saracena. 

Maar los van de geschiedenis van Boekweit: het is een mooi plantje. Het bloeit lang, met fleu-
rige witte bloemtrosjes. Dus: strooi eens wat vogelzaad op een kaal plekje! 
Muskus- x Vijfdelig kaasjeskruid 

Ze lijken erg op elkaar. De vijfdelige is een forsere plant, de bladeren zijn wat minder ver in-
gesneden en de slippen van de “bijkelk” zijn wat breder dan de lijnvormige van het kleinere zusje. 
Ik had ooit uit een pakje zaad een mooie vijfdelige in de tuin. Na een aantal jaren gaf die de geest, 
maar gelukkig verscheen er elders in mijn tuin een zaailing. Hij werd manshoog (zelfs voor een vijfde-
lige wel erg groot, had ik moeten opmerken) en bloeide elk jaar wekenlang uitbundig – een sieraad 
voor de tuin.  
 Dit jaar vond ik aan de Wachtelenbergweg in Epe een paar Malva’s in de berm. Niet het alge-
mene Muskuskaasjeskruid, zo te zien. Gepriegel met de loep bevestigde het: het was onmiskenbaar de 
Vijfdelige. Alleen, hij leek niet op de reuzenmalva in mijn tuin. Nog meer gepriegel met de loep (het 
gaat uiteindelijk om de beharing van de vruchtjes) leverde op dat de vermeende Vijfdelige in de tuin 
de kruising moest zijn tussen  deze en het Muskuskaasjeskruid. De Nederlandse flora noemt die niet, 
maar na wat gezoek vond ik de bastaard wel vermeld in de Franse flora. 
De kruising vond die belangstelling blijkbaar wel plezierig: ze bloeit dit jaar voor de tweede keer. 
Maar dat doen veel planten in deze warme zomer. 
Kruisingen 

De forse afmetingen van de bastaarden zijn een algemeen verschijnsel. De kruising tussen 
Bos- en Moerasandoorn – al eerder in Groenpraat vermeld – haalde dit jaar bijna de twee meter. En de 
Canadese guldenroede gaf zich dit jaar af met z’n inheemse zusje en zorgde voor een, overigens rijk-
bloeiende, manshoge kruising. Hoe vinden ze elkaar, vraag je je af, want de inheemse Guldenroede 
bloeit veel later dan de Canadese. 

Hetzelfde geldt voor de goed herkenbare kruising tussen Knikkend en Geel nagelkruid: de 
laatste bloeit veel later. Er zijn nog weer twee varianten: de een lijkt meer op Knikkend, de andere 
meer op Geel nagelkruid. Een mooie plant, die laatste: met grote knikkende gele bloemen. 
Maar de lezer ziet: “soort zoekt soort” geldt niet in een tuin waarin zo volop “gelegenheid wordt gege-
ven”. 

Henk Menke. 
 



* De drie vraagtekens zijn cursief gedrukt en daarmee wilden we duidelijk maken dat we de Latijnse 
naam niet hebben kunnen achterhalen. De reden daarvan is nu ook duidelijk, want we hadden bij 
“Witte” moeten kijken. Zo leer je er als redactie toch steeds weer wat bij – bedankt, Henk! 
 

 
 
 
 
 
 

Verslag excursie op 17 juli 2003 naar de Duur-
sche Waarden. 

 De Duursche Waarden, een prachtig natuurgebied tussen Wijhe en 
Olst. Zo’n 95% is eigendom van  Staatsbosbeheer. Hier wil men de 
rivier de IJssel weer zijn gang laten gaan. Er zijn oude grindgaten, 
moeras, klei- en zandgronden en rijk grasland. 
Omdat er veel rivierklei aanwezig was, heeft men hier in vroegere tijd 
een steenfabriek gebouwd. Hiervan zijn nog sfeervolle ruïnes over. In 
deze ruïnes overwinteren vleermuizen. Er staat nog een immens hoge 
schoorsteen die al in verval raakt. 
Tijdens onze excursie hebben we op die schoorsteen waarschijnlijk 
twee Slechtvalken gezien. Het silhouet was groter dan dat van Toren-
valken. Er is hierover navraag gedaan bij de Slechtvalkenwerkgroep, 
die ons meldde dat het vrijwel zeker geen broedgeval betreft. Maar de 
Slechtvalken kunnen er wel toevallig gezeten hebben. 
De excursie was een half jaar van tevoren gepland. We hebben een 
prachtige zomer gehad; ook de maand juli was bijzonder mooi, maar 
uitgerekend de ochtend van de excursie hadden we regenweer.  
We hadden in Epe afgesproken. Er voegden zich daar nog twee 

KNNV-ers uit Apeldoorn bij. We gingen achter elkaar via mooie binnenweggetjes naar de IJssel, zijn 
met het pontje overgestoken en daarna naar de Duursche Waarden gereden.  
Toen we het hekje door gingen ontdekten we verse hopen van Hooglanders, gelukkig hadden we geen 
ontmoeting met ze. Het zijn enorme beesten met vooral grote horens.  

We volgden de rode wandelroute. Het is een zeer kruidenrijk gebied, zowat vergelijkbaar met 
de rijke kruidenweitjes in Zuid Frankrijk. 
We zagen een heleboel vedermotjes, wat sabelsprinkhanen (vrouwtjes hebben een legboor) en Kleine 
geaderde witjes.  

Bij de uitkijktoren horen normaliter in deze tijd veel Icarusblauwtjes rond te vliegen, maar het 
regende. Intussen had ik het knap koud.  
We gingen verder en in de verte zagen we een zijarm van de IJssel. Hierbij stonden de Hooglanders.  
Ik dacht: laat die maar staan daar.  

We gingen naar een ander gedeelte . Hier stonden veel wilgenroosjes, Moerasspirea en distels. 
Er vlogen algemene vlinders zoals Kleine vossen, Dagpauwogen, Landkaartjes, Klein geaderde witjes 
en een enkel Citroentje.  
 Even verder was een poel aangelegd. Hier hebben we Pantserjuffer en Waterleliemotjes ge-
zien.  Na een lange tijd bij de poel te hebben rondgezworven - een KNNV-er is verzot op libellen - 
keerden we weer terug naar  het begin punt.  
 Toen ik het klaphek door was zag ik tot mijn verbazing de Hooglanders onze kant uitkomen. 
Een paar van de groep hebben er nog uitgebreid naar staan kijken. Maar ik was blij dat ik aan de goede 
kant van het klaphekje stond.  

 
Slechtvalk 



 Twee dagen later ben ik zelf nog een keer geweest. Het was prachtig zomers weer. Ik heb erg 
veel vlinders gezien, vooral bij de uitkijktoren: wel ongeveer twaalf Icarusblauwtjes, Klein vuurvlin-
dertje, het Bruine vuurvlindertje, Heivlinder en zelf één exemplaar van de Koninginnepage. 

Bij een particulierterrein aangrenzend aan dit natuurgebied stond het vol met klaprozen en ko-
renbloemen, ganzebloemen en Bolderik; je waande je in Engeland. Een cottage moest je erbij denken, 
dan was het een plaatje van een Victoriaanse tuin. 

De Duursche Waard(en) is ook een interessant vogelgebied. De Noord-Zuid vogeltrek pau-
zeert hier onder andere. Er zijn in dit gebied twee vogelkijkhutten aanwezig.   

Kortom zeer interessant om er nog eens heen te gaan. 
Cintia Wedd zijn als mijn hond denkt dat ik ben….. 

 
IJdele wens: 

Kon ik toch maar zo goed zijn als mijn hond 
denkt dat ik ben….. 

 
OVER DISTELVLINDERS EN CITROENTJES 

 
Het jaar 2003 kunnen we voor ons land wel het "Jaar van de Dis-
telvlinders" noemen. Met name begin augustus waren er zoveel 
van deze mooie trekvlinders te zien (de Engelsen noemen hen 
painted ladies!), dat het op de Kleine vos en het Kleine koolwitje 
na, toen wel de meest algemene dagvlindersoort moet zijn ge-
weest. Althans, op de vlinderstruiken en bloeiende distels was dit 
zeker het geval. 
Hier volgen enige eigen ervaringen met betrekking tot de Distel-
vlinders. 
Het eerste exemplaar zagen wij zelf tijdens een weekje Drenthe 
op 11 mei. Het was een vaal exemplaar, kennelijk uit Afrika ko-
men aanvliegen om hier in een Drentse houtwal te gaan zitten 
zonnen, terwijl er tientallen kersverse Oranjetipjes uit het aan-

grenzende pinksterbloemenweitje rondvlogen. 
Daarna vertrokken we voor drie weken naar Auvergne in Frankrijk voor een KNNV-kamp in het teken 
van geologie van de vulkanen aldaar. De weiden stonden die meimaand vol bloemen en aan vlinders 
dus geen gebrek, terwijl de sneeuw nog op de hoge passen lag. De Distelvlinder was er opvallend tal-
rijk, ook hier duidelijk nog geen nieuwe exemplaren.  
Er vlogen al veel voor ons zomers ogende andere vlinders ook. Het was er erg droog, iedereen ver-
langde naar regen, die toen gelukkig in de vorm van een paar korte onweersbuien viel. Men begon al 
te maaien, vlak voor de bui uit. Jammer, weg bloemen, weg vlinders. 

Weer in Epe terug zagen we één enkele Distelvlinder in eigen tuin op 7 juni. Met Pinksteren, 9 
juni weer één exemplaar. Dezelfde? Het was in Nederland inmiddels ook al vrij droog. 

We brachten op 14 juni een toevallig bezoekje aan een vrij nieuw ingericht natuurreservaatje 
in de Eempolder tussen Eemnes en Eemdijk. Een watertje, een dijkje, rietveldjes met karekiet en riet-
gors, heel mooi. Maar het meest bijzondere waren de vele akkerdistels op de blijkbaar recent op de 
schop geweest zijnde dijkvoet. In de luwte van het dijkje wemelde het van vlinders. De hoofdmoot 
vormden de Kleine vossen. We schatten hun aantal op ruim vijftig exemplaren. Daarna volgden met 
ruim dertig exemplaren de Distelvlinders en verder genoten we van een zestal Atalanta’s, dat in en uit 
een wilgje vloog. Een ontmoetingsplek? 

We vonden er zelfs een paar distelvlinderrupsen; dat was voor mij voor het eerst van m'n le-
ven. Ze zijn niet zo kleurig, maar dragen net als die van de Kleine vos en Dagpauwoog allemaal ver-
takte stekeltjes op hun huid. Ze zaten half ingesponnen tussen het stekelige distelblad en ze leken haast 
volgroeid. Dan vraag je je af, of die vele Distelvlinders al van een generatie in ons land afkomstig 
waren. De meeste zagen er zeer gaaf uit. Waren ze aangevuld met Afrikaanse nieuwkomers? Het blij-
ven vragen. 

Die ene Distelvlinder, die de volgende morgen onze eigen tuin bezocht viel bij hun aantallen 
in het niet. Je zou er akkerdistels voor in je tuin planten, als dat niet van die agressieve groeiers waren! 

 
Distelvlinder 



Inmiddels bevestigden berichten in de media de vele Distelvlinders, in ons land waargenomen. 
En ook Koninginnepages waren gezien! 

De zeven Distelvlinders tijdens een wandelingetje op 29 juni in het Bargerveen op bloeiende 
Dophei, vonden we niet veel; de drie exemplaren op kale jonkers in het Wisselsche veen bij Epe een 
paar dagen later, ook niet bijzonder. 

Inmiddels werd het warm in ons land, maar wij vertrokken midden juli naar Le Val d'Herens 
in Zwitserland voor deelname aan een volgend KNNV-kamp.  
Het dal begint boven Sion in het Rhónedal en loopt naar het zuiden omhoog tot in een spectaculaire 
gletscherwereld. Het kampterrein ligt hoog. Door het langdurig uitblijven van neerslag (geen regen 
van betekenis sinds april) was het er bijzonder droog. Tot heel hoog waren de alpenweiden gemaaid, 
zeer uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. 
Gevolg: voor interessante vlinders en bloemen moest je heel hoog klimmen. Dat lukte met de auto 
maar gedeeltelijk. Waar we langs wegbermen van een bemest weiland ter hoogte van het kamp nog 
bloeiende distels vonden, vloog slechts een enkele Distelvlinder, maar het wemelde van andere soor-
ten. We verzamelden er één rups, die we verpopt mee naar huis namen. Evenals die van zijn soortge-
noten leek die distelvlinderpop wel van goud. 

Een bericht van kampgenoten, die op een hoge pasovergang richting Italië waren geklommen 
(alleen te voet mogelijk!) was opzienbarend. Zij hadden wèl veel Distelvlinders gezien. Telkens vlo-
gen ze langs hen heen, richting pasovergang. Ongeveer in gelijke aantallen, ze schatten ze op meer dan 
honderd, gingen die dag ook Kleine vossen de pas over. Van Distelvlinders is bekend dat ze naar het 
zuiden terugtrekken. Maar nog vóór augustus? Van Kleine vossen had ik nog nooit over dergelijke 
vluchten de Alpen over naar het zuiden, gehoord. Ontvluchtten ze de gemaaide hooiweiden? En waar 
kwamen ze vandaan? Uit ons dal of van veel verder? 

Bij onze thuiskomst, begin augustus, stonden de vlinderstruiken bij ons in de buurt in volle 
bloei. Ze bleken bevolkt door massa’s Kleine vossen en Distelvlinders. De vosjes waren het grootst in 
aantal, gemiddeld vijftien per struik, de Distelvlinders gemiddeld tien exemplaren per Buddleja . Die 
waren kennelijk niet op de terugreis. De enkele Dagpauwoog en wat Atalanta's vielen bij hun aantallen 
in het niet, die eerste augustusweek. 

Nu is het inmiddels 10 augustus. Terwijl de Kleine vossen de smaakmakers op de lila struiken 
blijven, is het aantal Distelvlinders bij ons in de buurt (Centrum van Epe) duidelijk verminderd. Toch 
op trek? 

Elke dag even een rondje Buddleja liet nòg iets opvallends zien. Of liever: niet zien. Al die he-
te veertien dagen van begin augustus zag ik maar twee Citroenvlinders in onze buurt. In Zwitserland 
vloog er geen één. Maar dat kan aan het ontbreken van voedselbomen voor de rups hebben gelegen. 
Het is van de Citroenvlinders bekend dat ze een soort zomerreces houden. Het Citroentje leeft als 
vlinder van juli tot juni van het daarop volgend jaar. Met rupsstadium. meegeteld leven ze dus bijna 
een jaar. Dat is heel lang voor een dagvlinder. 
We gunnen ze dus wel een paar weken rust, ergens in de koelte tussen de vegetatie. Wel een verschijn-
sel om eens op te letten! Wie geregeld dagvlinders noteert kan dit zornerslaapgedrag van de Citroen-
vlinders misschien wel uit zijn aantekeningen opmaken! 

Augustus 2003 
Els Koopmans-Grommé. 

 

 
Mos met springertjes 

 
Doordat het ook daar zo droog is, kunnen we desnoods het hele anders kletsnatte heideterrein van Eri-

ca Noord bij Barneveld doorkruisen. Dat doen we als gasten van “Het Geldersch Landschap” 
natuurlijk niet. Maar vlak bij het pad lopen we er toch even in om de vele witjes op de Kattes-
taarten te fotograferen. 

Er ligt hier een dik tapijt van mos. Veenmos? Neen, het is helemaal geen mos, maar wat dan wel? Er 
springen massa’s kleine lichtblauwe cicades in ’t rond. Die beestjes kennen we wel van het Wis-
selsche veen. Cicadella viridis heten ze. Leuk die overeenkomsten te zien! 

Maar dat “mos” intrigeert ons. Zodra ik er een plukje uit lostrek blijkt de aard ervan. Het is onmisken-
baar een vorm van de waterviolier die hier als bodembedekkende landplant optreedt. Resten van 
oude bloemstengels zijn nergens te bekennen. Heeft hij niet gebloeid?  



In de Oecologische Flora wordt deze landvorm beschreven. Voor ons was het verschijnsel totaal on-
bekend! 

 Overigens een terrein om eens te bezoeken met de plantenwerkgroep! 

Els Koopmans-Grommé. 
17/8/2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Draaihalsen van Petrea 
 De titel van deze bescheiden bijdrage voor Natuurklanken doet vermoeden dat een verhande-
ling volgt over de Draaihalzen op het landgoed Petrea van het Geldersch Landschap. Deels klopt dit en 
deels ook niet. 
Wat is het geval. Ik heb van een collega een doos oude jaargangen van Natura overgenomen. De eerste 
de beste Natura die ik natuurlijk doorbladerde trof ik een artikel van J. v.d. Klooster over de Draaihal-
sen van Petrea. 
Het is zeer opmerkelijk dat volgens van de Klooster gedurende de zomer van 1966 maar liefst vijftien 
paar Draaihalzen op het landgoed Petrea een territoria bezetten. 

 

Dit is in schril contrast met de inventarisatiegegevens die in de atlas van de  Nederlandse 
broedvogels zijn opgenomen. Hoewel wij in de zeventiger jaren wel eens Draaihalzen op Petrea signa-
leerden, betrof het slechts enkele broedparen. 
In de broedvogelatlas zijn de veranderingen van de Draaihals in beeld gebracht. Gedurende de periode 
1973-1977, dus al zeven tot tien jaar na de waarnemingen van Van de Klooster leek het erop dat de 
Draaihalzen overal op de Nederlandse zandgronden nog broedden. Vooral Drenthe en de Veluwe 
vormden in die periode de bolwerken voor de Draaihals. 
De atlas geeft aan dat in de late 20e eeuw het aantal paren uiteen liep van 125-250 paar in 1973-77 tot 
100-175 in 1979-85 en 100-200 in 1989-91 (Bijlsma Et Al. 2001). De stand in 1998-2000 beliep nog 
maar 50-65 paren. 



In de huidige situatie vestigen zich alleen nog Draaihalzen bij aanwezigheid van hoge dicht-
heden natuurlijke holtes, een halfopen bodemvegetatie en een hoge dichtheid aan weg, gras- en 
knoopmieren. 
En waar vinden we op de Noordoost-Veluwe nog deze structuren in de zandgebieden die overwegend 
gezegend zijn met dichte dennenbossen?   
Dit geldt ook voor het landgoed Petrea.  Het bos is ouder geworden, kwijnende- en op stam stervende 
berken zijn ten opzichte van de zestiger jaren sterk in aantal teruggegaan en het aantal halfopen bo-
demvegetaties in het bos is minimaal. Dit wil niet zeggen dat dit de hoofdreden is dat de Draaihals 
vrijwel niet meer broedend op de Noordoost-Veluwe wordt aangetroffen, maar geeft wel een belang-
rijke indicatie over de wijzigingen van het broedbiotoop en de vermindering van de voedselbronnen 
door de successiestadia in het bos en het beheer dat zich niet richt op het instandhouden van halfopen 
vegetaties. 
 De aanschaf van de oude Natura’s verleidden mij om te gaan snuffelen in de diverse artikelen 
en gaven aanleiding om deze korte bijdrage te leveren. Archivering van oude gegevens en het inventa-
riseren van gebieden zijn permanente bronnen van inspiratie om alert te zijn op de veranderingen in 
onze omgeving en hiervan in Natuurklanken een mededeling op te laten nemen. 

Adrie Hottinga  

Naar de Tongerense Heide 
algemene excursie met de plantenwerkgroep. 

           Woensdag, 13 augustus 2003. 
 
Alhoewel het een algemene excursie was voor alle KNNV leden en voor 
belangstellenden van buiten, was de plantenwerkgroep onder elkaar. Jam-
mer dat men de kans voorbij liet gaan om met specialisten op pad te gaan, 
want dan kom je nog eens wat te weten. 
Vijf enthousiaste plantenmensen gaan op zoek naar bijzondere planten bij 
de vennen op de Tongerense heide. 
Om half tien is de temperatuur nog heerlijk, licht bewolkt en een heerlijk 
windje. In tegenstelling tot de vorige dag toen de heide werkelijk lag te 
zinderen in de hitte. 
Vanaf de Boerweg lopen we door het bos naar de Tepelbergweg en steken 
die recht over. Lijsters vliegen verschrikt op. Aan de linkerkant bevindt 
zich de kapvlakte die nu al aardig begroeid raakt met Struikheide en Bra-

men. Aan je rechterhand de hei met solitaire Grove dennen en bosschages, met heuveltjes en vennen. 
In de verte het zicht op de fraaie bosrand. We volgen het rode pad. Landschappelijk gezien is dit een 
geweldig mooi stukje heide.  
Langs het pad in de schaduw van het struweel groeien plakkaten Rode bosbes, zowel bloeiend als in 
bes. De glimmende blaadjes doen verrassend koel aan. Bijzonder mooi is een grote pol witte Dophei-
de. Maar de Dopheide die in de zon staat is uitgebloeid en legt over de begroeiing een lichtbruin waas. 
De Struikheide staat er ondanks de droogte mooi bij. De bloei laat zich voorzichtig zien, bang om door 
de zon te worden verbrand. 
In de vennen staat geen druppel water meer. Toch blijkt de grond onder de oppervlakte niet helemaal 
uitgedroogd te zijn. Links zijn de opgeschoonde vennen nog schaars begroeid. Maar de grote vennen 
rechts van het pad zijn ondanks de droogte nog prachtig. De Kleine zonnedauw is heel rood van kleur; 
de blaadjes omkranst met glinsterende kleverige druppeltjes. Als je de stengels volgt tot op de wortel 
zie je dat ze eerst een bochtje maken voordat ze zich recht omhoog naar het licht toe buigen. Dit is 
juist het kenmerk waardoor ze zich onderscheiden van de Lange zonnedauw die er veel op lijkt.  

In de bocht van het pad, op “het” plekje vinden we de eerste Klokjesgentianen. We lopen een 
eindje de hei in en zien er nog veel meer. Sommige planten hebben stengels met wel zes bloemen in 
die typische blauwe kleur. We zoeken op de stengels en bloemen naar eitjes van het Gentiaanblauwtje, 
maar helaas is dit al het zoveelste jaar dat ze niet te vinden zijn. 

Dan wacht ons nog een verrassing: Beenbreek! We tellen zeven planten. Waarschijnlijk zijn 
het de uitlopers van één plant. Dit plekje was ons al bekend, maar er zit één bloei-stengel in. Dat is in 
jaren niet voorgekomen. 

Tussen de heide veel Pijpenstrootje en af en toe prachtige pollen Veenbies, die duidelijk te 
herkennen is aan het typische fel lichtgroen. Wat ook heel bijzonder is zijn de Snavelbiezen, de Bruine 
en de Witte. Vooral de Witte bloeit rijk met crèmekleurige dotjes en is vanuit de verte al  te zien door 

 
Klokjesgentiaan 



de geelgroene kleur van de stengels. Vooral tussen de Witte snavelbies zie je de polletjes Zonnedauw 
goed afsteken. 

We houden links aan om nog naar het plasje te lopen, waar altijd water staat. Ook hier langs 
het pad talloze Klokjesgentianen. Het watertje ligt langs de bosrand en als we langs de oever lopen 
vluchten de Groene kikkers voor ons weg. Een enkele libel zoeft door de lucht. 

Door het bos lopen we terug naar de Boerweg en gaan langs het Wisselsche veen, om van het 
uitzicht te genieten. Vreemd genoeg zien we geen vlinders op de hei; het is misschien te warm.In de 
beschutting van het bos zijn ze er toch. Bont zandoogje en Heivlinder. 

Bij de Berghoeve eindigt deze korte en fraaie wandeling. 
 

                                                                                                      Margriet Maan. 
 

 
 
 
 

Impressie vogelreis Midden-Elbe 2003 
 

Inleiding 
De KNNV reisgroep van de afdeling Epe/Heerde is 
van zondag 18 mei tot en met donderdag 22 mei 
2003 met vijf leden van VoZoVAR (Vogels, Zoog-
dieren, Vissen, Amfibieen en Reptielen) voor de 
derde maal op bezoek geweest in Pevestorf in het 
Midden-Elbegebied. Voor een aantal leden van de 
reisgroep is het inmiddels de vijfde of de zesde keer 
dat een weekje Pevestorf in mei een “vast” vogelreis-
je is. Van de vogelreizen verschijnen uitgebreide 
reisverslagen die voor een bescheiden bedrag be-
schikbaar zijn en menige vogelaar in Nederland in-
spireren om ook in mei Pevestorf te bezoeken. Met 

de productie van de reisverslagen beogen we als KNNV afdeling Epe en Heerde  het enthousiasme 
voor het observeren van vogels en het wekken van interesse  voor bescherming  van vogels te active-
ren.  
Inmiddels hebben we als KNNV afdeling Epe/Heerde in mei voor het derde jaar vogels in Pevestorf 
geobserveerd. Tijdens de excursies in 2003 hebben we twee nieuwe gebieden bezocht, die zeker de 
moeite waard zijn voor een uitgebreider bezoek. Deze gebieden liggen in de omgeving van Dömitz en 
Nemitz. 

In Pevestorf hebben we in 2003 interessante gesprekken gehad met plaatselijke natuurliefheb-
bers en we hebben een avifauna aangeschaft “Aus der Vogelwelt des Hannoverschen Wendlandes”.  
In deze avifauna die eind 2002 is verschenen, wordt in de literatuurlijst ons reisverslag van 2000 ver-
meld. Dit betekent dat de KNNV afdeling Epe/Heerde een impact levert voor de waarnemingen van 
vogels in de omgeving van Pevestorf. impact. 
Naast de aanschaf van de avifauna zijn ook contacten gelegd met vogelaars van het noordelijk Elbege-
bied die ook tijdens ons bezoek in Pevestorf in het pension op vakantie waren. Uit deze contacten is 
een bestelling voortgevloeid van de “Brutvogel-Atlas Hamburg”.  
Daarnaast hadden wij in Nemitz een interessant gesprek met een boerin die op ecologische wijze een 
boerenbedrijf runt. 

Behalve de gesprekken in Pevestorf met de secretaris van het avifaunaproject en overige voge-
laars hebben wij op maandagavond om 22.45 (voordat de straatverlichting om 23.00 uitgaat) met één 
van de dorpsbewoners een gesprek gehad, over de aanwezigheid van vleermuizen in Pevestorf. Eén 
van de buren van pension Lindenhof waar wij in Pevestorf verblijven, inventariseert vleermuizen met 
de bat-detector en heeft s’avonds wanneer het “donkert” de detector op de veranda liggen, zodat de 
hele ”straat”  mee kan genieten van het getek van vleermuizen. Onze aandacht werd natuurlijk vrij 
snel opgeëist tijdens de gebruikelijke avondwandeling. Een leuke ontmoeting die de communicatie 
met de oosterburen vrij gemakkelijk maakt, vanwege de aanwezigheid van meerdere soorten vleer-
muizen en de gezamenlijke interesse hiervoor. 

 
De thuisbasis in Pevestorf 



Het is boeiend dat de lokale gesprekken in Pevestorf en de daarop volgende e-mails over het 
gemeenschappelijk fenomeen: “vogels observeren” leidt tot interessante contacten op slechts 500 km 
van de Noordoost-Veluwe.  
 
Deelnemers 2003 KNNV afdeling Epe/Heerde 
Rudie Heideveld Hoorn 
Adrie Hottinga Vorchten 
Harry van Diepen Epe 
Erik Murris Vaassen 
Gert Prins Epe 
 
Resultaten  en beleving 2003 

De resultaten van vogelreizen laten zich onder andere vertalen in aantallen soorten die waar-
genomen worden. Voor de KNNV reizen is het soorten jagen slechts een bijkomstigheid en zijn de 
vogels in het landschap erg belangrijk en regelmatig onderwerp van discussie. De vogel in het land-
schap geeft informatie over de randvoorwaarden van broedbiotopen en het beheer van biotopen. Aan-
gezien de deelnemers van de vogelreis in 2003 meerdere malen in mei in Pevestorf op bezoek zijn 
geweest worden tijdens de excursies vergelijkingen gemaakt en dan ontstaan spontaan discussies over 
de aan- of afwezigheid van vogelsoorten.  

In 2003 zijn in vergelijking met voorgaande jaren minder vogelsoorten waargenomen. Een 
vergelijking met voorgaande jaren dat de KNNV op bezoek was in Pevestorf is echter vrijwel niet 
mogelijk, aangezien ieder jaar de omstandigheden om vogels waar te nemen verschillend zijn.   
In 2002 streken bijvoorbeeld de Kwartelkoningen vrij vroeg neer en in 2003 waren de Kwako’s laat, 
zodat wij deze nachtvogel niet in ons notitieboekje konden noteren.   
Zo waren er meer verschillen in waarnemingen  ten opzichte van voorgaande jaren die in termen van 
populatiedynamica verklaarbaar zijn. 

In 2003 werden  vanaf zondagmiddag tijdens de eerste wandeling in de Pevestorfer Wiesen tot 
donderdagmorgen met een afsluitende wandeling in de paden tussen de akkers van Nemitz 132 vogel-
soorten waargenomen. Bijzondere waarnemingen waren de twee Zwarte ooievaars die foerageerden in 
een zeggenmoerasje in het Zomereikenbos in de Aalanden. Deze grote vogelsoort imponeert overdui-
delijk, maar de Ortolanen in de graanvelden bij Nemitz blijven ook op ons netvlies geprojecteerd, 
evenals de broedende Draaihals in de populier in de uiterwaarden bij Dömitz. 

Ieder jaar dat wij in Pevestorf op bezoek zijn, noteren wij andere belevenissen in ons veld-
boekje. Zoals het adres van de boerin in Nemitz die erg geïnteresseerd was in onze aanwezigheid en 
op de boerderij kamers verhuurd. Interessant voor vogelaars die in deze omgeving Ortolanen willen 
observeren. 

Spontane reacties worden tijdens de vogelreizen toegejuicht. Erik kan zich soms niet bedwingen 
en na de waarneming van een Zeearend noteer ik in mijn veldboekje:   
woensdagmiddag Murris 14.10 te Dömitz. 

Een Zeearend maakt voortvarend 
 een vrije val door het Elbedal 
Toen zag hij een prooi, 
in pracht verentooi 
Maar die leidde hem om de tuin 
en verdween achter een zandduin 

Vogels kijken in het Midden Elbegebied van zondagmiddag 18 mei tot donderdagmiddag 22 
mei is een korte maar intensieve belevenis, aangezien van zonsopgang tot zonsondergang de tijd wordt 
besteed aan onze hobby; vogels observeren in het landschap. 
We hebben in 2003 nieuwe gebieden bezocht die uitnodigen tot verder onderzoek. Vooral het bezoek 
aan de akkers in de omgeving van Nemitz verdient meer aandacht, vanwege de aanwezigheid van 
Ortolanen. 

De mens heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren tijdens deze vogelreis meer aandacht ge-
kregen. We hebben interessante gesprekken gehad met de samenstellers van de avifauna van het 
Wendland en met de boerin in Nemitz die haar vakantiewoningen als nevenverdienste van het boeren-
bedrijf wil verhuren.   

Wij constateren dat ook in het Wendland de agrarische ontwikkelingen leiden tot schaalver-
groting en ook hier in een aantal gebieden houtsingels opgeruimd worden. De subsidies van de EU 
vormen ook hier de dragers van het landschap.  



Maar wie zijn wij om te oordelen over de agrarische ontwikkelingen in het Wendland; wij zijn hier te 
gast en kunnen niet anders dan met onze reisverslagen enthousiasme overbrengen voor het behoud van 
dit interessante gebied.  

In 2004 heeft de ARC van de KNNV voor de tweede maal een vogelreis gepland in het Mid-
den Elbegebied met als thuisbasis Lindenkrug en Lindenhof in Pevestorf. 

De lijst met alle excursies en waarnemingen is niet in Natuurklanken opgenomen, maar zal als 
bijlage in het reisverslag verschijnen. 

Adrie Hottinga 
 

 

 
 

 

Paddestoelen in zee en sprengen 
We waren met ons zessen, die 13e september, bij de eerste formeel uitgeschreven paddestoe-

len(onder)zoektocht van het seizoen, en al zou de onvermoeibare zomer het idee kunnen geven dat het 
nog lang geen tijd voor zwammen was, er werden toch best leuke dingen gevonden.  

Bij het verzamelpunt voor de wandeling stond ons als een stijlvol comité van ontvangst op te 
wachten - overeenkomstig aard en aanleg - gehuld in zware dampen van bederf: een uitgebreide groep 
Grote stinkzwammen. 

Terzijde: toen ik de volgende dag nog eens terug ging om 
foto’s te nemen, waren ze allemaal tot rafels vertrapt. Ge-
woon vandalisme of was belediging van een overbeschaafde 
reukzin de reden van deze vernieling? ’t Een nog zinlozer 
dan ’t andere, want de Duivelseieren propten overal uit de 
grond, klaar voor de volgende aanval. 
 

We begonnen met zoeken in de Groene zee, waar sommige stukken bos zo dicht zijn dat het 
daglicht maar mondjesmaat tot de bodem door kan dringen, wat het speuren bemoeilijkt. Het was 
mooi helder weer, maar op sombere dagen moet je daar volgens mij op de tast te werk gaan. 
 Het was het voor ’t eerst na heel lange tijd dat ik weer eens meeliep, en het werd me al snel 
duidelijk dat ik in de tussentijd verschrikkelijk veel vergeten ben van het toch al kleine beetje wat ik 
ooit van paddestoelen wist. Alleen de namen waren blijven hangen, maar wat erbij hoorde, daar kon ik 
nauwelijks een slag naar slaan.  
Marga leerde ons een trucje waarmee je Eikenbladzwammetjes kunt herkennen. Zoiets vergeet ik 
nooit meer, maar ’t lijkt me beter het niet toe te passen, want de betrokken paddestoel moet het met 
zijn leven bekopen. Ik zou in staat zijn het laatste exemplaar te verdelgen van de uitgestorven ge-
waande Wijdporiekristalzwam, om maar een dwarsstraat te noemen! 
 Wat de belangwekkendste vondsten waren, ook daar kan ik geen zinnig woord over zeggen, 
maar het feit dat Marga in het donkere bos een minuscuul Verkleurzwammetje wist te signaleren was 
toch wel een soort wonder. Evenmin ontging haar een Grote sponszwam in het prilst mogelijke stadi-
um, niet groter dan een propje gemorste hars. 
 In het sprengengebied stuitten we op vier enorme brokken van wat eens een gigantische Beuk 
geweest moet zijn. Die uit het Beekpark misschien wel. 
Hoe treurig het verscheiden daarvan voor vele Epenaren ook was, het strekt tot troost dat er nu weer 
velen zijn die zich in de aanwezigheid van zijn resten kunnen verheugen. Voer voor mycologen in de 
spetterendste vorm! Er verdringen zich zo veel zwammen en schimmels op, dat het doet denken aan 
een koraalrif en het leuke is dat er zich vast nog veel meer op gaat ontwikkelen. 
 Ook heel leuk was een veldje met Groene anijstrechterzwammen, niet een paar, maar echt een 
heleboel. Het is een heel verrassende, ja bijna verwarrende aanblik, zo’n grote groep paddestoelen in 
een kleur die je niet verwacht. Bij zulke concentraties horen geel tot roodbruine tinten, met alle tus-
senliggende schakeringen, maar niet dit merkwaardige bleekblauwgroene. De lucht was helemaal 
vervuld van hun prettige geur en ik moest weer denken aan de keer dat An Westerweel en ik – onder 
het toeziend oog van Agnès - bijkans tijgerend en geheel vruchteloos door het gestruikelte in het 
Kloosterbos ploegden, vanwege die specifieke geur. En de hilariteit achteraf van de medewerkgroe-
pers, omdat wat wij geroken hadden veroorzaakt was door de specerijenfabriek daar vlakbij. 



 Terug naar het heden: opvallend was de grote hoeveelheid Oorlepelzwammetjes op ons pad. 
Heel klein, maar och zo perfect van uitvoering.  
Op 14 september, mijn fotodag, waren er veel minder en nog weer een dag later kon ik er geen een 
meer vinden. Twee droge en heel warme dagen waren genoeg om ze laten verdwijnen, en hetzelfde 
gold voor de anijszwammen, terwijl de uitbundig bolderende oesterzwammen op de grote Beuk ver-
schrompeld waren tot een soort kroepoekjes. 
 Wat ik ook zag aan het begin van de sprengenroute die we gelopen hadden, 
was iets wat deed denken aan een gebroken kralenketting. Het waren priegelkleine 
witte stekelballetjes, wel honderd schat ik. Stuifzwammetjes? En welke dan? 
Ook had zich in die korte tijd een grote prop glimmerinktzwammen uit de grond 
gewerkt, een luttele paar stappen van waar we geparkeerd stonden. 

Wat we verder nog gemist hadden was een collectie Gele knolamanieten in 
combinatie met Rodekoolzwammetjes, die in een stukje bos naast het fietspad stonden te pralen. We 
hadden alleen maar even over een linkerschouder hoeven kijken om ze te zien. 

 
Behalve de legendarische kleine bruine paddestoeltjes die van alles kunnen wezen, en andere twij-

felgevallen, heb ik rond de veertig soorten genoteerd, maar er zitten onvolledige namen tussen, dus 
mijn lijstje is alleen maar goed voor een globale indruk.   
Er is vast ook een goed sluitende lijst opgesteld en wie daarin geïnteresseerd is moet maar contact met 
De Leiding opnemen. 

Volgende keer zelf meelopen is misschien ook een mogelijkheid, én: van harte aanbevolen! 

Micky Marsman. 

Provisorisch lijstje van gevonden paddestoelen: 
Aardappelbovist 
Anijstrechterzwam 
Berkenzwam 
Breedplaatstreephoed 
Dakloze huiszwam 
Dennenmoorder 
Dennenvlamhoed 
Dodemansvingers 
Donsvoetje  
Echte tonderzwam 
Eikenbladzwam  
Fopzwam 

Franjezwam 
Gele knolamaniet 
Gele korstzwam 
(Glimmerinktzwam) 
Grijze buisjeszwam 
Grote bloedsteelmycena 
Grote stinkzwam 
Kleinsporig kogelzwammetje 
Kleverig koraalzwammetje 
Krulzoom 
Melksteelmycena 
Mosklokje 

Muizenstaartzwam 
Oorlepelzwam 
Oranje druppelzwam 
Oranjegeel trechtertje 
Paarse dennenzwam  
Parelstuifzwam 
Platte tonderzwam 
(Rodekoolzwam) 
Roestbruin kogelzwammetje 
Roestvlekkenzwam 
Spekzwoerdzwam  
Sponszwam 

Stekelzwam 
Vaalblauwe kaaszwam 
Vergroeide kogelzwam 
Verkleurzwammetje 
Witte bultzwam 
Witte oorzwam 
Ziekenhuisboomkorst 
 
(Kleine witte stuif?? 
zwammetjes) 
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