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VOORWOORD 

 Een geïllustreerd voorwoord: nog niet eerder vertoond! Helaas, de 
plaatjes dienen niet ter opluistering, maar ze hebben een functie. Wij hebben u in 
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het vorige nummer namelijk op diverse punten misleid en haasten ons dit goed te maken. De illustratie 
op pagina 31 stelt namelijk geen Bittere veldkers voor, maar een Pinksterblom. Het verschil is 
significant en ware dit een tijdschrift in kleur, we hadden de fout niet zo licht kunnen maken. De 
Pinksterblom immers is zelden- en de Bittere veldkersblom doorgaans wit.   

Echter, er zijn nog meer fouten te melden. 
Bij het galvliegje op pagina 30, waarbij de schrijfster, Els 
Koopmans, nota bene klein vermeld had, stond dat de afbeelding 
“op ware grootte” was. 
De fout is gemaakt toen we vergaten het streepje voor de 
werkelijk ware grootte aan de tekening toe te voegen. We hebben 
een relatief forse pijl geplaatst bij de aanduiding hoe klein het 
beestje in werkelijkheid is. U hoeft er niet voor opzij te springen 
als het uw pad kruist; integendeel: als u het wilt vinden wordt er 
wel degelijk enig speurwerk van u verwacht, want deze 

galvliegjes presenteren zich nimmer in hommelformaat. 
Nog zijn we niet gans en al verschoond. Het gedicht Indian Summer (pag.38) komt namelijk 

niet uit een Natura van 1947, maar was gepubliceerd in het decembernummer van 1946, en dat was 
ook zo aan ons doorgegeven. Ten onrechte, dachten wij – en het zou nog nageslagen worden, maar dat 
kwam er even niet van. We hebben het toen eigenmachtig veranderd.  
Reden? Men moet toch toegeven dat het er alles van heeft dat de dichter refereerde aan een 
uitzonderlijk lange en warme zomer die vers in het geheugen lag, en de zomer 1946 werd gekenmerkt 
door warme vesten en koude rillingen.  Die van 1947 daarentegen was warm, droog en schier 
eindeloos. “Daar moet hij door geïnspireerd zijn,” dachten wij.  
Maar Meneer J.H. van Wijk had blijkbaar op voorschot inspiratie gekregen voor het schrijven van de 
onderhavige “Indian Summer” en dat is toch wel bijzonder. Of hij refereerde aan het jaar 1925 – dat 
kan ook nog. In elk geval zaten wij fout. 
 Tot slot een nalatigheid die voor ons gevoel geen enkele consequentie kon hebben, maar het 
blijft een nalatigheid. Els Koopmans merkte op dat in de waarnemingenrubriek in de aanhef haar 
initialen niet voorkwamen. “Lastig,” zegt Els, “voor wie mij iets over een waarneming wil vragen.” 
Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat iemand die geïnteresseerd is in de waarnemingenrubriek niet 
zou weten wie EKG. is. Nota bene “in onze kringen” zo langzamerhand een landelijke bekendheid! 
Maar dat doet niet af aan ons tekortschieten, waarvoor we hierbij niet schromen schuld te belijden. 
Hetgeen ook geldt voor de overige fouten.  
 Verder zult u in dit nummer de vertrouwde lijst missen voor de eerste waarnemingen van de 
zomervogels. De praktijk heeft uitgewezen dat er heel weinig gebruik van gemaakt wordt, dus dan 
heeft het ook weinig zin ze te laten drukken. “Zuinigheid met vlijt” immers? 
Uiteraard zal het op prijs gesteld worden als u uw waarnemingen wél inzendt, en dat kan rechtstreeks 
naar Wim van Waveren Hogervorst (Zwartelandstraat 38 – 8162 HD Epe,   0578 614802.) 
Gewoon naar de redactie is ook goed; dan komt het van daaruit wel op de plaats van bestemming.   
 Dank zij de inzet van verschillende lezers kunnen wij u in dit blad weer een aardige diversiteit 
aan wetenswaardigheid presenteren. Het hoeft geen betoog dat we het bijzonder op prijs stellen als ook 
u ons deelgenoot wilt maken van al hetgeen u op veldbiologisch gebied zult ontmoeten, in de komende       
– och zo fascinerende – maanden! En als het even kan, houdt u dan ook rekening met de 
sluitingsdatum voor de kopij, want dat is wel zo comfortabel voor  

uw redactie. 
 
 

Mogen wij de kopij voor de volgende Natuurklanken 
in ons bezit hebben vóór of uiterlijk op 

10 juni 2004 
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Als deze Natuurklanken verschijnt zitten we midden in de lente en die wordt, mogen we Piet 
Paulusma geloven, bijzonder zacht. In ieder geval zijn op dit moment de eerste tekenen van nieuw leven 
om ons heen al weer zichtbaar. 

Op 26 februari heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Wij vinden het jammer dat 
de opkomst dit jaar zo laag was. Verderop treft u het verslag van deze vergadering aan.   

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Rob van de Burgt en Bauke Terpstra officieel benoemd als 
bestuurslid. Na de pauze heeft Bauke een mooie dia-presentatie verzorgd over het Vossenbroek, alvast 
ter voorbereiding op ons inventarisatieproject. De officiële kick-off heeft inmiddels ook plaatsgevonden: 
op 6 maart is het bestuur samen met de vertegenwoordigers van de werkgroepen alvast een keer het 
Vossenbroek ingetrokken. 

 In deze Natuurklanken verschijnt voor het eerst de column: “In de tuin van de voorzitter”. Het is 
de bedoeling van Rob dat hij iedere keer een stukje schrijft over wat er in en om zijn huis gebeurt. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de Natuurkalender gepresenteerd. Op basis van de 
artikelen en tekeningen van Els Koopmans heeft Jan Leemburg deze kalender samengesteld en 
ontworpen. De firma Kwakkel uit Heerde heeft deze kalender uiterst zorgvuldig gedrukt; het drukken was 
bepaald geen sinecure. Het uiteindelijke resultaat is een zeer fraai ogende kalender die uitstekend als 
cadeau aan iemand gegeven kan worden om dan gebruikt te worden als verjaarskalender of 
activiteitenkalender. Wij hopen dat u allen één of meerdere kalenders wilt kopen of verkopen. De 
opbrengst van de Natuurkalender komt ten goede aan onze afdeling. 

  In deze Natuurklanken presenteren de werkgroepen weer een enorm programma aan lezingen 
en excursies. Ook het algemene programma ziet er veelbelovend uit. Het organiseren van deze 
activiteiten kost de werkgroepen veel tijd en wij zouden het dan ook bijzonder waarderen als zoveel 
mogelijk leden deze bijeenkomsten zouden bijwonen. Voor degene die het niet weten: als lid van onze 
vereniging kunt u gratis meedoen aan alle activiteiten, ook als u geen lid wilt worden van een werkgroep. 
Vooral nu dit jaar het Vossenbroek een centraal punt zal zijn wordt u van harte uitgenodigd mee het 
gebied in te trekken.  

 Een andere activiteit is de Gewestelijke Themadag, waar we als afdeling ook weer naartoe zullen 
gaan. Het is bijzonder interessant omdat u dan in een gebied komt waar andere afdelingen in thuis zijn 
en wat te vertellen hebben. We vertrekken vanaf het verzamelpunt. Als u geen eigen vervoer heeft en 
wilt meerijden dan wordt u verzocht zich, als het enigszins kan, op te geven, omdat er dan voor u 
gezorgd wordt. 

In de rubriek Vacatures en Oproepen staan leuke klussen, vooral voor leden die aan het 
organiseren van activiteiten in een team veel plezier beleven. 

Wij wensen u een fijne lente toe en zijn benieuwd naar uw waarnemingen. In ieder geval is de 
eerst bloeiende Paardebloem al weer gezien. 

Het bestuur 

 

 



 

NOG MEER VERENIGINGSNIEUWS! 

Rob Gerrits heeft afscheid genomen van de Programmacommissie. 

Hij kan voortaan weer fijn ontspannen de lezingen bijwonen. 

Gerrit Hartkamp heeft zijn oplettende wandelingen  

langs het Heerder Natuurpad helaas moeten opgeven. 

Rob en Gerrit, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet voor onze vereniging! 

                                                                                              Het bestuur 

 

 VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, 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 moment 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,  

               of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

 

Donderdag 

8 april 

 

LEZING INSECTEN 
Een dialezing door Els Koopmans over insecten. “Goede wijn behoeft geen krans” Wie al 
vaker de dia’s van de familie Koopmans heeft gezien wil deze avond niet missen. Meteen 
noteren in uw agenda!  

Het wordt een algemeen verhaal over de levenswijze van enkele groepen insecten zoals 



 

libellen, kevers, vlinders, vliegen e.a. 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Suite 1 en 2, Stationsstraat te Epe.  

 Tijd:    20.00 tot 22.00 uur. 
Zaterdag 

17 april 

 

 

EXCURSIE NAAR HET LANDGOED  DE WARANDE IN LAAG KEPPEL  
Degenen die zich al hebben opgegeven voor 17 april hoeven zich niet opnieuw aan te 
melden. Met hen wordt contact opgenomen. 
Op deze dag is er een gewone open tuindag. Wij kunnen dan op eigen gelegenheid 
door de tuin gaan. Tevens wordt er muziek gemaakt, en we kunnen ook nog de lezing 
bijwonen die er gegeven wordt en meekijken over de schouder van een kunstschilder. 
De entree is € 3,50 incl. een kopje koffie of thee. Eventueel eigen lunch meenemen. 
 Verzamelen/vertrek bij het VVV-kantoor, Pastoor Sonstraat, Epe om 10 uur. 

 Vooropgave bij Francien Surink, telefoon: 0578 – 613989. 

Bij inspreken op het antwoordapparaat niet vergeten uw telefoonnummer op te geven.  

Zaterdag 

17 april                           

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING VAN DE KNNV  
in het Haarhuis, Arnhem.     

Maandag 

10 mei   

                 

EXCURSIE BIJ GROTE VOORN IN DE UITERWAARDEN BIJ OENE 
o.l.v. de Plantenwerkgroep, met als thema stroomdalplanten. 

 Verzamelen: Rabo Adviescentrum, Eperweg, Heerde. 

   Tijd: 19.00 uur. 

Donderdag  

27 mei  

 

 

VOORJAARSPLANTENRUILBEURS – Aanvang 19.30 uur. 
De oprit van de Belvédèreweg 3 in Epe is ruim genoeg om alles uit te stallen wat u aan 
plantmateriaal kwijt wilt. De beste plek is dichtbij de garage (extra breed.) 

U kunt op elk moment van de dag terecht, ook als er voor ’t moment niemand aanwezig 
is. We hopen op een groot aanbod en een grote opkomst. 

De Belvédèreweg is – komend van de Rozenhof – de  vierde zijweg van de Dellen- 

weg rechts (aanduiding begraafplaats.) En dan het derde huis links. 

Zaterdag 

5 juni 

GEWESTELIJKE THEMADAG 
(zie pagina 8) 

Zondag!     

6 juni                

DAGEXCURSIE NAAR JONEN (tussen Giethoorn en Blokzijl) 

In verband met de Gewestelijke Themadag in de Wieden op 5 juni gaat onze algemene 
excursie naar Jonen niet door. Die wordt verschoven naar volgend jaar. Komt u dan wel 
naar Wanneperveen die Zaterdag?  

 Woensdag 

25 augustus 

EXCURSIE MET DE  PLANTENWERKGROEP 
Grote Voorn, plas in de uiterwaarden bij Oene. Op zoek naar Groot Warkruid. 

 Verzamelen: Rabo Adviescentrum, Eperweg, Heerde. 

 Tijd: 9.30 uur 

Zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE: Rivierdynamiek in de Millingerwaard 



16 oktober Nadere informatie in de volgende Natuurklanken. 

 U bent wellicht verbaasd dat er geen Algemeen  Programma voor de zomermaanden is gemaakt. 
De werkgroepen hebben evenwel een schat aan inventarisatie-excursies georganiseerd (zie hieronder: 
Programma’s van de werkgroepen), met name ook in het boeiende Vossenbroek.  

U zult met open armen worden ontvangen!  Wij wensen u een schitterend seizoen! 

 

Programma’s van de werkgroepen 
Plantenwerkgroep 
Excursie avonden (alle excursie avonden zijn tevens inventarisatie avonden): 

Vertrektijd/plaats:  Heerde, vóór Rabobank, 19.00 uur;  

 dan wel Epe, P. buurtsuper, 19.00; tenzij anders aangegeven. 

Er is een aanvulling op het programma 2004 i.v.m. de inventarisatie van een weiland bij het 
Vemderbroek.  
Op woensdagavond 26 mei, 23 juni en 18 augustus om 19.00 uur verzamelen bij de Vemderbrug. 
Belangstellenden zijn van harte welkom, het is de moeite waard. Want heeft u ooit wel eens Watergras 
gezien of Paarbladig fonteinkruid? 

Datum Terrein (km-hok = coörd.) Vertrek contact: 

Maandag 10 mei LMF-A-hok, bij Grote Voorn                     (27.35.53 = 202-485) Heerde Egbert 

Maandag 17 mei Vossenbroek  Epe Egbert  

Maandag 24 mei Vossenbroek  Epe Egbert 

Woensdag 26 mei Vemderbroek (zie boven)    

Maandag 7 juni Nunspeet, Belvédèrebos/ 
ind.terrein      

(27.31.41 = 180-486) Epe Egbert 

Maandag 14 juni Wezepsche Heide                                 (27.14.44=198-496) Heerde Egbert 

Maandag 21 juni 2 LMF-A-hokken Werversdijk                  (27.25.13 = 202-494) 

(27.25.14 = 203-494) 

Heerde Egbert 

Woensdag 23 juni Vemderbroek (zie boven)    

Maandag 28 juni Wapenveldsche Broek                             (27.25.33 = 202-492) Heerde Egbert 

Maandag 5 juli Vossenbroek  Epe ? 

Maandag 12 juli Vossenbroek  Epe ? 

Maandag 9 aug. Poel bij Epe, Tongerense Weg                (27.43.14 = 193-484) Epe Margriet 

Maandag 16 aug. Nunspeet, Zandenplas                            (27.31.25 = 184-487) Epe Egbert 

Woensdag 18 aug. Vemderbroek (zie boven)    

Maandag 23 aug. Nunspeet, Zandenplas                            (27.31.24 = 183-487) Epe Egbert 



Woensdag 25 aug. Grote Voorn (LMF-A-hok)                       (27.35.53 = 202-485) Heerde  09.30 u. Margriet 

Maandag 30 aug. Vossenbroek  Epe Egbert 

Maandag 6 sept. Reserve    Epe  

                                                                                                                      

Maandagavondprogramma op de laatste maandag van de maand van 20.00 - 22.00 uur:  

Maandag 27 sept.      Eper Gemeente Woning: determinatie-avond (materiaal meenemen) 

Maandag 25 okt.        EGW: over zeggen en biezen (determineren a.d.h. herbariummateriaal). 

Maandag 29 nov.     EWG: “Ieder zingt zijn eigen lied”: leden van de plantenwerkgroep geven een korte 

presentatie over een onderwerp dat hen het afgelopen jaar bezig gehouden heeft. 

 Egbert de Boer, Mariet van Gelder, Margriet Maan                                              

 Voor meer informatie: bel met Egbert de Boer  0578 572292 of Margriet Maan  0578 631244. 

 

 

Insectenwerkgroep   
Dinsdag 

6 april 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK  

 Verzamelen in Epe: VVV-kantoor, Pastoor Sonstraat.   

 Tijd: 10.30 uur.  

 Emst:Wiemanstraat te bij de slagboom van Het Geldersch Landschap  

  Leiding: Bertus Hilberink. 
Donderdag 

15 april 

 

Datum en tijden 
zijn gewijzigd. 

VLINDERS KIJKEN langs de Bloemendaalseweg in Emst 
 Verzamelen in Epe bij het VVV-kantoor. 

 Tijd: 10.30 uur. 
 Verzamelen in Vaassen: hoek Vaassensebinnenweg/Bloemendaalseweg. 

 Tijd: 10.45 uur.  
  Leiding: Cintia Wedemeijer.  

Dinsdag 

11 mei 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK  
o.a. hommels, vliegen enz.  
 Verzamelen… enz.: zie 6 april. 

Donderdag 

27 mei 

EXCURSIE KROONDOMEIN  

Op zoek naar o.a. Sint-jacobsvlinder, Kleine- en  Bruine vuurvlinder. 
 Verzamelen: in Epe bij het VVV-kantoor. 

 Tijd: 10.30 uur. 

  Of bij de ingang van het Kroondomein aan de Elburgerweg. 

 Tijd: 11.00 uur. 



  Leiding: Henk van Woerden. 

Zondag 

13 juni 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK  

 Verzamelen… enz.: zie 6 april. 

Donderdag 

8 juli 

EXCURSIE LANDGOED PETREA TE WAPENVELD  

Verzamelen: in Epe bij het VVV-kantoor. 

Tijd: 10.30 uur. 

 Of parkeerplaats aan  het WAPENVELDERZAND 

  (voor route zie hieronder.) 

  Leiding: Etienne van Dissel. 

Dinsdag 

20 juli 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK   

 Verzamelen…. enz. zie 6 april. 

Dinsdag 

10 augustus 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK 

 Verzamelen…. enz. zie 6 april. 

Donderdag 

19 augustus 

EXCURSIE NAAR DE ELSPEETSCHE HEIDE 

Op zoek naar o.a. Heideblauwtje en Heivlinder. 

Verzamelen: in Epe bij het VVV-kantoor. 

 Tijd: 10.30 uur. 

 Of: bij de picknick-plek (speelweide) aan de Stakenbergseweg. 

 Tijd: 11 uur. 

  Leiding: Els Koopmans. 

In juli of augustus zal Albert Lutjeboer van de KNNV-afdeling Apeldoorn nog een excursie leiden naar 

het Vossenbroek of het Wisselsche Veen, met als thema loopkevers. 

Zaterdag 

11 september 

EXCURSIE NAAR DE HOENWAARD BIJ HATTEM 

Op zoek naar vlinders, libellen en andere insecten. 

Verzamelen: in Epe bij het VVV-kantoor. 

Tijd: 10.30 uur. 

Of bij de keersluis “ Het Bastion “ in de Hoenwaard. 

Tijd: 11.00 uur. 

 Leiding: Bertus Hilberink.    

Dinsdag 

21 september 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK 

 Verzamelen…. enz. zie 6 april. 



Verder hopen we nog een of twee libellenexcursies te kunnen organiseren. 

Route naar de parkeerplaats Wapenvelderzand voor  8 juli. 

Van uit de richting Heerde komend rijdt u over de dorpenweg – die u blijft volgen – Wapenveld  
binnen. Aan Uw rechterhand ziet U aan de weg Tapperij Teun (dit was Café Wagenvoort).  
Even verder rijdt u langs de begraafplaats, die door een groene heg praktisch aan het zicht onttrokken 
is. Direct hierna slaat u linksaf.  

Nu rijdt u op het Wapenvelderzand rechtuit, recht op de parkeerplaats af , waarvan de witte P op de 
blauwe rechthoek duidelijk zichtbaar is.  

Mocht u de afslag na de groene heg gemist hebben, dan bereikt U even later de rotonde waar U terug 
moet rijden, de eerste zijweg rechts is het Wapenvelderzand. Daar rijdt u in en u bereikt de 
parkeerplaats. 

 Informatie, aan- cq afmelden bij de excursieleiders :  Bertus: tel.0578-572713, Cintia tel.055-
5790202, Henk tel. 055-5219161, Etienne tel.038-4479616, Els tel. 0578-612083 

 

VoZoVAR  

Algemeen Vossenbroek 
In 2004 wordt het Vossenbroek door alle werkgroepen geïnventariseerd. Nadere informatie bij Adrie 
Hottinga (vogels), F. Bosch (zoogdieren) en/of G.J. van Dijk (vissen, amfibieën en reptielen.)  

Voor de vogels zijn vaste data gepland. Voor de andere taxa zijn inventarisatieronden onder meer 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Zaterdag 8 mei Landelijke fietsdag. Leden van de werkgroep bemensen bij het gemaal Pouwel 
Bakhuis in Wapenveld een vogelkijkpunt. Informatie en aanmelding bij G. Prins. 

Zaterdag 15 mei Voorjaarsexcursie Oosterwolderpolder en Roggebotsluis/Vossemeer. Vertrek 6.00 uur 
VVV Epe. Excursieleider R. Heideveld. 

Woensdag 16 juni Werkbijeenkomst. Aandacht voor o.a. voortgang inventarisatie Vossenbroek, 
voorbereiding meerdaagse vogelreis Tarifa, tussentijdse rapportage Steenuil-
inventarisatie, eerste opzet algemene vogelcursus (aanzet R. Heideveld en W. van 
Waveren Hogervorst). 

20.00 uur, Huiskamer, Eper Gemeentewoning. 

Woensdag 

15 september 

Werkbijeenkomst. Aandacht voor uitwisseling vakantie-ervaringen, resultaten 
inventarisaties en programma 2005.  

20.00 uur, Huiskamer, Eper Gemeentewoning. Informatie bij G. Prins. 

Zaterdag  

10 oktober 

Vogeltrek De Duintjes en Polsmaten. Excursieleider W. van Waveren Hogervorst. 
Vertrek 7.00 uur VVV Epe. 

Woensdag  

10 november 

Lezing over reisverslag Petsjora-delta met name over vogels. Stef van Rijn. 

20.00 uur, Huiskamer, Eper Gemeentewoning. 

Zondag  

19 december 

Jaarlijkse PTT-telling en stamppottenbuffet. Organisatie R. Heideveld. 

Coördinator Vogelwerkgroep: Gert A.H. Prins 



De Wildkamp 21, 8162 GH EPE 

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

Met heel veel dank!! 
Agnes Herweijer heeft een hele poos geleden al te kennen gegeven dat ze haar naam 
uit de colofons geschrapt wilde hebben, maar Agnès + Redactie – dat is een begrip en 
zoiets laat je niet makkelijk los. 
Ze heeft mij alles bijgebracht wat ik moest weten om een Natuurklanken in elkaar te 
zetten, en daar hebben we heel wat bij afgelachen en gekletst en gepuzzeld.  
Zelf had ze iets van zeventien jaar – uiterst accuraat! - de Natuurklanken getypt, op 
zo’n ouderwets elektrisch hakkebord dat als accessoires nog radeerschildjes, speciaal 
radeergom (van die wieltjes!) en later typex en plakstripjes behoefde. 
Hoeveel jaren ze alle waarnemingen heeft ingeschreven ben ik kwijt. Ook daar was 
ze heel stipt in en er waren weinig vragen waar ze geen antwoord op wist. 
Ze kan er dan ook rustig op rekenen, dat we haar – ofschoon ze op geen enkele 
aftiteling meer staat - niet echt met rust gaan laten en haar zullen weten te vinden als 
we haar ergens voor nodig hebben.  

Buiten zijn de Sneeuwklokjes uitgebloeid, maar we hebben er één die blijft. Met een bolletje! Wetend 
dat Agnès iets heel speciaals met bolletjes heeft. 
Nogmaals, namens alle vorige en vooral de huidige redactie: HEEL VEEL DANK, AGNÈS!! 

Micky. 
Gewestelijke themadag 
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Verslag van de penningmeester: 

Afrekening  2003 en begroting 2004   van K.N.N.V  afdeling  Epe/Heerde  

                                                                     ONTVANGSTEN 

Omschrijving    Rek.2002    Begr.  
2003 

    Rek.  
2003 

   Begr.  
2004 

 

Contributie           
3.594 

         3.355             
3.467,00      

             
3.246       

 

Rente              
303 

            250                
311,64 

                
260 

 

Krant (THER)           
1.416           

            354                          
353,95   

                  
- 

 

Natuurgidspad               
516       

                -                 -                   
-                     

 

Boekjes              
408     

            100                
155,50         

                
150 

 

Natuurklanken                
18 

              18                  
39,00     

                  
40 

 

Subsidies/Giften                
46 

              46                   
50,00   

                  
46 

 

Advertenties              
440 

            440                
345,00     

                
440 

 

Cursus./Lezingen                
77 

              50                    
2,50  

                  
30 

 

WLN              
400 

            400             
1.340,00     

                
400 

 

Natuurkalender                    
500  

 



Projecten/Invent.              
950 

            100                  
75,00       

                
100 

 

Vossebroek.                                -                    
- 

 

Bonenburg                      1.600                 
2.284,29       

                  
90  

                

Diversen                  
4 

                  
22,38 

                 
- 

 

Kapitaalafname                89               
2.028 

 

           
8.167 

          
6.802 

             
8.446,26 

             
7.330 

 

                                                                      UITGAVEN 

Omschrijving    Rek.  
2002 

   Begr.  
2003 

     Rek. 
2003 

  Begr.  
2004 

 

Afdrachten           2.458           2.502             
2.652,00      

            
2.510 

 

Lezingen/exc.              
763 

             
800 

               
739,25        

               
800  

 

Natuurklanken           1.104           1.100             
1.199,03 

            
1.200 

 

Alg.  Kosten              
410 

             
350 

               
290,10  

               
350 

 

Abon./giften              
127 

             
140 

               
197,18 

               
200 

 

Biblioth./Invent.                
40 

             
100 

                 
27,95 

                 
40 

 

Insecten wg.              
159 

             
130 

               
107,28     

               
130 

 

Vogel wg.                ^              
200 

                ^                    
^   

 

Zoogdieren wg.              
142 

               
30 

               
346,23 

               
250 

 

VAR wg.                ^                
30 

                ^                  
^  

 



Planten wg.                
66 

             
170 

               
141,76 

                
125 

 

Paddenstoel  wg.                
26 

               
50 

               
142,78  

                  
25 

 

WLN              
784 

             
200 

               
128,58 

                
200  

 

THER                
54 

                                
53,83 

                 -  

Project./ 
Natuurgidspad 

              
691 

             
100 

              
160,50 

                
250 

 

Natuurkalender                 
1.250  

 

Bonenburg                  -              
900 

           
1.762,66   

         

Vossebroek                                            -    

Diversen                 
68 

                 -                 
50,82 

                -  

Kapitaaltoename            
1.276 

                 -                
446,31 

                -  

             
6.891 

          6.802             
8.446,26 

             
7.330 

 

Saldi           per         01-01-2003           31-12-2003 

Giro-zakelijk                    2.410                 2.507     

Giro-plus                          3.080                 3.131    

ABN/AMRO                    6.389                 6.649 

Kas                                  31                     68 

Totaal                              11.909              12,356  

                                                                 11.909                      

Kapitaaltoename                                           446   

   

Aantal leden  aanvang boekjaar 2003:     144 leden  (incl. 2 x erelid) ,   34  huisgenootleden    

Aantal leden  aanvang boekjaar 2004:     140 leden  (incl. 2 x  erelid),   32  huisgenootleden,  4   KNNV 
leden 

Analyse: 



Ook in 2003 hebben we weer een overschot. Dit komt voor een belangrijk deel door de bijdrage van de 
Werkgroep Landschap en Natuur en een positief saldo over het Bonenburg project van € 521,- . 

De adverteerders blijken moeilijk te vinden. We zoeken nog een goede verkoper! 

Als er het volgend jaar nu eens geen meevallers zijn dan zullen we fors interen op ons kapitaal. Dat kan 
voorlopig wel een stootje hebben. Maar we moeten wel vooruit gaan denken. 

Punt van aandacht is de krimpende marge tussen de contributie inkomsten  en de afdracht aan de 
KNNB.:  

3246 –2510 =  736 Euro.  Daar kunnen we Natuurklanken al niet meer van betalen.  

 

 

    Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering, 

gehouden op Donderdag, 26 februari 2004 in de Eper Gemeentewoning. 

Er waren twee en twintig aanwezigen. Afwezig met kennisgeving de heer en mevrouw Bijlsma, 
mevrouw Wedemeyer, mevrouww Felix, mevrouw Faber, mevrouw Heine, mevrouw Sondorp, mevrouw 
Marsman, de heer Leemburg  mevrouw van Gelder en de heer en mevrouw Crum. 

1. Opening. 
De secretaris opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Zij stelt twee nieuwe 
bestuursleden aan de vergadering voor: Rob van de Burgt, voorzitter en Bauke Terpstra, bestuurslid. 
Beide heren zijn het afgelopen jaar in het bestuur actief geweest en de vergadering zal worden 
verzocht hun een officiële status te verlenen als punt 9 van de agenda aan de orde komt.  
Daarna krijgt de voorzitter het woord en hij neemt de leiding over. 

2. Notulen van de vorige Jaarvergadering op 20 februari 2003. 
Etienne van Dissel: op blz. 9 in het midden staat een klein foutje, waarin Kars Veling niet op de tiende 

maar op de achtste maart aanwezig zal zijn. 
De notulen worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen stukken binnen gekomen 

4. Mededelingen van het bestuur. 

• De werkgroepen en het bestuur hebben besloten het Vossenbroek te onderzoeken als 
inventarisatieproject voor 2004/2005. In het Tongerensche Veen, overigens een heel boeiend 
gebied, zijn veel particuliere terreinen, wat de toegankelijkheid bemoeilijkt. 

   Reden om het uiteindelijk niet te kiezen als gezamenlijk project. 
• De voorzitter roept drie leden op zitting te nemen in de commissie Vossenbroek.  

Ook Micky Marsman zal niet in staat zijn in haar eentje de uitvoering van het rapport ter hand te 
nemen. Aan iemand met verstand van lay-out met de computer is dus dringend behoefte. 

• De Natuurkalender is klaar! Hij is voor € 7.50 te koop op avonden dat de bibliotheek geopend is. 
Zie ook het inlegvel dat in Natuurklanken  komt. 

• De Gewestelijke Themadag is op 5 juni a.s. in de Wieden. 
• Wat betreft planologische beslissingen zoals o.a.Transferia en Milieubrengstation Heerde loopt het 

bestuur niet alle opgegooide balletjes van de gemeenten achterna, maar ze zal op het juiste 
moment meedoen met de inspraakprocedure. De standpunten van de Vereniging Milieuzorg Epe en 
de Milieugroep Heerde zijn voor ons van grote waarde.. 

• De nieuwe dierentuin zal Pangea  Parc gaan heten. Onze vereniging zal niet participeren in het te 
realiseren bezoekerscentrum. Wel hebben we aangeboden om incidenteel mee te doen met het 
verzorgen van een tentoonstelling of themadag 

• De Pluim, tastbaar gemaakt in een arrangement met voorjaarsbloemen, is voor Gerard Plat. 
Gerard is in bijna alle werkgroepen actief en blijft daar bescheiden bij. De algemene leden kennen 



hem vooral van zijn prachtige diapresentaties van zijn reizen. En een heerlijke soep koken voor 
een evenement als de Gewestelijke Themadag kan hij als geen ander. Je zult nooit tevergeefs een 
beroep op hem doen. Namens de leden bedankt voor je inzet en trouw!  

5. Jaarverslag 2003. 

• blz.8: Els Koopmans zou het zeer waarderen wanneer onze bibliotheek ook door de week een 
uurtje of twee open kon zijn. Zij roept leden uit Epe op zich beschikbaar te stellen voor dit doel. Er 
zou dan meer van de bibliotheek gebruik worden gemaakt. 

• blz.9: Jan Polman vraagt in welke kranten de Natuur dichtbij geplaatst wordt. Henk Menke vraagt 
of er ook betaald wordt voor de reeks. 

• Hilary Jellema geeft een verhelderend verslag: De Natuur dichtbij loopt goed. De schrijvers hebben 
er kennelijk plezier in, evenals de lezers. Wie een leuk artikeltje wil schrijven is altijd van harte 
welkom  Er is altijd wel iets interessants te zien dat het vermelden waard is. De reeks wordt nu  
regelmatig opgenomen in Veluws Nieuws, Heerde Huis aan huis en hopelijk ook in de andere 
regionale huis aan huisbladen van Wegener. De schrijvers van de rubriek verdienen € 400.- per 
jaar voor de verenigingskas en de nota voor het eerste half jaar is net verzonden.  

• blz.9: Henk Menke vraagt naar het verslag van de Vertegenwoordigingen, dat in punt 4 van de 
agenda was beloofd. Margriet Maan doet verslag: het wachten van de betrokken commissies is op 
meer duidelijkheid van Gedeputeerde Staten over de Reconstructie, want de plannen: 
Reconstructie, Streekplan, Structuurvisie, Epe 2010 lopen door elkaar heen. De inspraakperiode 
zal lopen van half april tot half mei 
Het Platform Duurzame Ontwikkeling Epe(DOE) bereidt samen met de afdeling Strategie en 
Ontwikkeling van de gemeente een Strategisch Overleg voor. In dit Overleg moet duurzaam 
beleid gemaakt worden door de betrokken organisaties in het Platform erbij te betrekken; een 
manier van inspraak vooraf. De gemeente Epe is tot nog toe de enige gemeente die dit 
experiment in deze vorm aandurft.\ 
In het kader van Agrarisch Natuurbeheer is er een aanvraag van een agrariër uit Epe bij de 
plantenwerkgroep binnen gekomen voor de inventarisatie van een groot stuk weiland met 
kwelsloten.  De plantenwerkgroep heeft dit gebied enkele jaren geleden ook onderzocht. De 
vergoeding die van de eigenaar van het gebied zal worden gevraagd zal door het bestuur in 
overleg met de plantenwerkgroep worden vastgesteld. 
Het Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

6.  Financiën. 
Het financieel jaarverslag en de begroting staan verderop in dit blad, met de bespreking in de 
vergadering. De kascommissie heeft de boeken keurig in orde bevonden. De voorzitter verleent 
décharge en bedankt Jan Polman en Henk Menke voor de controle op de boeken. 

7.   Benoeming nieuwe kascommissie. 
Jan Polman  en Jan Douma vormen de nieuwe kascommissie. 

8.  Bestuursvacatures. 
Formeel zijn er twee bestuursvacatures: die van voorzitter en bestuurslid.  

9.  Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
De vergadering kiest met applaus de twee nieuwe bestuursleden: Rob van de Burgt en Bauke 
Terpstra.  
Bauke Terpstra licht toe hoe hij in het bestuur verzeild is geraakt. Het werk in de Veldbiologische 
Commissie, waarvoor hij zich vorig jaar beschikbaar had gesteld, was geheel anders dan hij had 
verwacht. Hij verliet de commissie en de vrijgekomen tijd wil hij graag als bestuurslid aan onze 
afdeling besteden. 

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering. 

Dik Koopmans en Rob van de Burgt stellen zich beschikbaar op 17 april a.s. 

11. Werkgroepen en bibliotheek over de plannen voor 2004. 

• Gert Prins: VoZoVar zal zich bezighouden met het Vossenbroek en de Steenuileninventarisatie. 
Vijftien leden hebben zich al opgegeven. Verder zal er publiciteit aan dit project worden gegeven 
en er zal er een brochure verschijnen om de Steenuil beter te beschermen. 

• Bertus Hilberink: De Werkgroep Landschap en Natuur(WLN) zal doorgaan met het geven van 
cursussen omdat vrijwilligers voor het onderhoud van kleine landschapselementen buiten het eigen 
gebiedje steeds moeilijker te vinden zijn. Op het programma komen weer heggenleggen, snoeien 
van hoogstamfruitbomen en veilig omgaan met de motorzaag. 



• Rudi Heideveld: Omdat blijkt dat mensen liever in hun eigen buurtschap werken, gaat 
WLN  de mogelijkheid onderzoeken naar participatie in wijkgericht groenbeheer. 

• Egbert de Boer: voor de plantenwerkgroep zullen de voornaamste taken liggen in het 
Vossenbroek en een aantal witte hokken voor Floron. 

• Els Koopmans: de insectenwerkgroep heeft te weinig specialisten om alle insectengroepen in het 
Vossenbroek te onderzoeken. Monitoring van vlinders en libellen blijft ook in 2004 een belangrijke 
taak. 

• Menno Boomsluiter: de paddestoelewerkgroep verleent uiteraard zijn medewerking aan het 
project Vossenbroek. Verder wordt gedacht aan inventarisaties in Tongeren. Ook wil men vroeg in 
het seizoen beginnen, begin september. 

• Aansluitend vraagt de voorzitter de coördinatoren hun jaarprogramma en jaarverslag indien 
mogelijk in de komende Natuurklanken te plaatsen. 

  Bovendien bestaat het voornemen een jaar- of halfjaar agenda te maken om alle activiteiten 
beter op elkaar af te stemmen. 

12. Redactie Natuurklanken: Oeti Slot heeft geen mededelingen. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor het komend seizoen. 
 Het bestuur wil onder leiding van Bauke Terpstra een Groencursus opzetten voor een breed 

publiek. Bauke roept drie of vier leden op mee te helpen met de organisatie van de cursus, die 
mensen enthousiast moet maken voor de veldbiologie. 
Rob van de Burgt gaat onderzoeken hoe de jeugd meer te betrekken is bij de natuur. 
Een leuk voorbeeld is de Vlindertuin bij verpleeghuis de Wendhorst, die op initiatief van Hilary 
Jellema, de Vlinderstichting en de Wendhorst is aangelegd en onderhouden wordt door 
basisschoolleerlingen. Bovendien zal Rob kontakten leggen met de Landelijke Jongeren. 

15. Rondvraag. 
De secretaris heeft een brief gekregen van Het Geldersch Landschap vanwege het 75 -jarig 
jubileum. Ook onze vereniging krijgt als dank voor het vrijwilligerswerk een boom aangeboden. 
De bomen zullen worden aangeboden tijdens een feestelijke happening op 17 april a.s. op het 
landgoed Hoekelum in Bennekom. Wie de boom graag in ontvangst wil nemen kan zich 
aanmelden bij het secretariaat. 

16. Sluiting. De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering met de 
mededeling dat Bauke Terpstra na de pauze aan de hand van prachtige opnamen zijn enthousiasme 
voor het Vossenbroek zal laten blijken en op ons overbrengen. 

Margriet Maan 

                                                                                               

 

Jaarverslag 2003 van de Insectenwerkgroep 

13-01 Werkgroepavond in Suite Gem.Woning. Inleiding met dia's over loopkevers door de heer 
Lutjeboer van de insectenwerkgroep Apeldoorn. Aantal deelnemers: 19. 

10-02 Werkgroepavond in Suite Gemeentewoning. Contactavond met werkgroep Apeldoorn. 

Dia's van beide groepen. Aantal deelnemers : 9 (Epe) + ca. 12 (Apeldoorn.) 
08-03 Landelijke Vlinderdag te Ede, bezocht door enige leden. 

10-03 Werkgroepavond bij Micky Marsman. Vaststelling zomerprogramma, 9 deelnemers. 

22-04 Excursie Graafbijtjes: Schaveren,Woesterberg o.I.v. Els Koopmans, 4 deelnemers. 

23-05 Excursie Libellen o.I.v. Rob Ketelaar is wegens slecht weer niet doorgegaan. 

15-06 Excursie naar Engelse Werk in Zwolle o.l.v. Gerard Plat.  

De drie deelnemers zagen zeer veel vlinders. 



17-o7 Excursie naar Fortmond. Aantal deelnemers? 

09-08 Bezoek aan Vlindertuin Berg en Bos te Apeldoorn o.l.v. IVN Apeldoorn.  6 deelnemers 

21-08 Excursie naar Tongerense heide o.l.v. Jan Polman. Aantal deelnemers : 7. 

07-09 Excursie naar "t Harde is niet doorgegaan. 

13-10 Werkgroepavond bij Micky Marsman.Bespreking van resultaten van de monitoringroutes en 
algemene waarnemingen. Aantal deelnemers: 10. 

23-10 Deelname Coördinatorenoverleg afd. Epe Aantal :2. 

10-11 Werkgroepmiddag in Gemeentewoning. Kennisnemen van literatuur over insecten, aanwezig 
in de bibliotheek van de K.N.N.V.en in privé bezit van leden. 7 deelnemers. 

Verder nam Bertus deel aan het landelijk coördinatorenoverleg van de Vlinderstichting op 5 
april in de Blauwe Kamer in Rhenen; en Etienne aan de landelijke Libellendag op 15 maart te Zwolle 
in Ecodrome. 
Overige activiteiten in 2003:  

Dankzij het mooie weer zijn er zeer veel waarnemingen gedaan, met name ook van trekvlinders 
als Kolibrievlinder, Windepijlstaart, Oranje luzernevlinder en Distelvlinder. Opvallend was het voorkomen 
van Koninginnenpages op verschillende plaatsen in de regio. En ook de ruspen hiervan!  

Hilary Jellema en Henk van Woerden noteerden veel nachtvlinders.  
Belangrijk is altijd het regelmatig lopen van monitoringroutes voor dagvlinders en libellen. Het doel ervan 
is om vast te stellen of er veranderingen per jaar plaats vinden. De Vlinderstichting kan hiermee 
beoordelen, welke terrein- en/of klimaatsveranderingen van invloed zijn op toename c.q. afname of het 
verdwijnen van een soort in het desbetreffende gebied. Belangrijk voor het beheer! 

Monitoringroutes:  

a) algemene voor dagvlinders werden gelopen in: 
1) Apeldoorn (Wenumse watermolen) door Cintia Wedemeijer.  
2) 2) Kievitsveld bij Ernst door Bertus en Jan Polman.   
3) Wisselsche veen bij Epe door Mia en Jeanne Felix.  
4) Oude spoorbaan tussen Heerde en Epe door Hilary Jellema.  
5) Wapenveld (Werverdijk) door Etienne van Dissel  
6) Lohuizerveen Epe door Joke en Henk de Heer. 

b) Soortgericht op bosparelmoervlinders door Bertus in Kroondomein bij Vaassen. 
c) Soortgericht op heideblauwtje door mevrouw D.de Ridder, op verzoek van Hilary op de 

Renderklippen. 
d) Soortgericht op heideblauwtje door Jan Kuijper. 
e) De algemene libellenroute langs het kanaal bij Hattem door Etienne is na overleg met De 

Vlinderstichting gestaakt wegens ontoegankelijkheid. 
f) Soortgericht op Weidebeekjuffer bij de Grift (Heerde) door Hilary. 
g) Soortgericht op de Bruine korenbout bij Zwarte kolk door Etienne. 

Contacten.  

De waarnemingen van vlinders en libellen worden doorgegeven aan De Vlinderstichting. 
Waarnemingen van trekvlinders worden bovendien doorgegeven aan het EIS in Amsterdam.  

Vermeldenswaard is vooral ook de totstandkoming van een speciale VLINDERTUIN bij Verpleeghuis De 
Wendhorst in Heerde, op verzoek van Hilary, door de Vlinderstichting in 2003 gerealiseerd. 

 Prettig is het contact met de insectenwerkgroep van de afdeling Apeldoorn en het IVN te 
Apeldoorn, waar we ook in 2004 van hopen te profiteren. 

 

Opgemaakt : januari 2004 door Els Koopmans. 



 

 

 
  

75 JAAR EN DUS …..FEEST! 

U heeft er vast al over gelezen: Het Geldersch Landschap bestaat 75 jaar. 

Om dat te vieren krijgen alle vrijwilligersorganisaties die een relatie met Het Geldersch Landschap  
hebben een boom aangeboden! Op 17 april a.s. zal ons op Kasteel Hoekelum in Bennekom tijdens een 
feestelijke samenkomst op ludieke en symbolische wijze de boom worden overhandigd. De echte boom 
mag een Beuk, Eik, Paardekastanje of Linde zijn.  

In de herfst maakt Het Geldersch Landschap een afspraak met ons over de plantdatum. De boom wordt 
op een door ons uitgekozen plaats geplant en voorzien van een fraaie plaquette. 

HEEFT U EEN LUMINEUS IDEE VOOR DE BESTEMMING VAN DE BOOM? 

Het zou fantastisch zijn als veel leden hun creatieve gedachten de vrije loop zouden laten. 

Uw idee wordt graag door de secretaris genoteerd en doorgegeven aan onze Evenementencommissie. 

We wensen u veel inspiratie ! 

                                                                                             Het 
bestuur 

 

Meneren en aprillen bedriegen wie ze willen. 

Mevrouwen en aprillen die hebben zo hun grillen 

 

OPROEP AAN ALLE KNNV-LEDEN 
 Zoals waarschijnlijk bij een groot aantal van u bekend is, is Betty Coops al ruim tien jaar bezig om 

een overzicht te maken van de KNNV-archieven. 
 Om haar te ondersteunen is er vorig jaar een archiefcommissie gevormd, bestaande uit Bettie  

Coops, Ina Marbus, Annelies Römer, Jan Luit en Hanneke Westhoek. 

 Het blijkt dat de behoefte stijgt aan een doelmatig archiefbeheer, aan een deugdelijk en 
toegankelijk archief en aan een goed verzorgd oud-archief. Het oud-archief kan van grote waarde 
zijn bij historisch onderzoek voor b.v. een jubileumboek, tentoonstellingen of historische 
publicaties. 

 De archiefcommissie is bezig om alle KNNV afdelingen hierover te benaderen. Wij zijn van 
mening dat een archief bewaard moet worden in een officiële archiefbewaarplaats. 
Afdelingsarchieven kunnen het beste aan het plaatselijke gemeente- of streekarchief aangeboden 
worden. Een aantal afdelingen heeft dit al gedaan. 

 Het landelijk KNNV archief is inmiddels ondergebracht in het gemeentearchief van Amsterdam. De 
archieven blijven te allen tijde toegankelijk voor de leden en andere belangstellenden. 



 De archiefcommissie doet een dringend beroep op alle KNNV leden en andere betrokkenen om eens 
te kijken of u soms nog archiefmateriaal in bezit hebt. Wij denken dan niet alleen aan 
vergaderstukken, maar ook b.v. aan oude foto's van (K)NNV-excursies, kampen en bijeenkomsten, 
(K)NNV folders, uitnodigingen enz. Misschien is er nog wel materiaal van oude (reeds lang 
overleden) (K)NNV-ers, of van een opgeheven afdeling.  
Foto's hoeven niet te worden afgestaan, wij zijn ook heel blij als we ze mogen scannen.  
Mocht u archiefmateriaal bezitten, dan vragen wij u om telefonisch, schriftelij of per e-mail 
contact op te nemen met het landelijk bureau van de KNNV te Utrecht. Vervolgens kunnen er dan 
nadere afspraken gemaakt worden. 

 Wij hopen dat u, net als wij, inziet dat het bewaren van archief materiaal voor de toekomst van het 
grootste belang is. 

 
 

 WAAR GROEIT NOG FRAAI HERTSHOOI EN kLOKJESGENTIAAN? 

Fraai hertshooi staat op de Rode Lijst als BEDREIGD. Klokjesgentiaan als GEVOELIG. Toch 
zijn beide soorten op de Noord-Veluwe geen onbekenden. Let er komende zomer eens op. En komt u 
ze tegen op een plek waarvan ze nog niet bekend zijn, meld het dan! Zie ook de beide kaartjes! 

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)  

Plant van natte zure grond in heide. Opvallende hemelsblauwe bloemkroon met vijf slippen en groene 
strepen aan de buitenkant. Opvallendste groeiplaats in onze omgeving is de Tongerense Heide. 

Fraai hertshooi (Hypericum puichrum)  

Plant van matig voedselarme meestal leemhoudende grond in loofbossen, heiden en dichtgroeiende 
kapvlakten. Gele kroonbladen, van buiten enigszins rood aangelopen, met aan de rand veel zwarte 
klieren. Vooral de vorm van de blaadjes is opvallend: driehoekig eirond, stomp met brede voet.  

Opvallendste groeiplaats in onze omgeving: diverse bermen in het Kroondomein, ook veel langs de 
Aardhuisweg bij Uddel. 

Wie de kaartjes uit FLORBASE 2G van de N-Veluwe en omgeving vergelijkt, krijgt de indruk dat 
Fraai hertshooi in onze omgeving bepaald niet zeldzaam is. Maar landelijk gezien is hij zeldzamer dan de 
Klokjesgentiaan. In de periode 1935 - 1999 daalde het aantal kilometerhokken met Fraai hertshooi van 
323 naar 142, oftewel met 56%. Het aantal kilometerhokken met Klokjesgentiaan daalde in dezelfde 
periode van 4700 naar 677, oftewel met 86%. Voor allebei reden om ze op de Rode Lijst te zetten. 

Ook degene die meer kan vertellen over een groeiplaats oost van Epe (zie kaartje van Fraai 
hertshooi op pag. 37) mag het zeggen. 

Egbert de Boer tel. 0578-572292 

 

LITERATUUR: 

R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland, 228 druk (Groningen, 1996) 

Ruud van der Meijden, Baudewijn Odé, Kees Groen, Flip Witte & Dick Bal - Bedreigde en 
kwetsbare vaatplanten in Nederland – Basisrapport met voorstel voor Rode Lijst (in: 
GORTERIA, deel 26 (2000), nummer 4,         p. 85-208.) 
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GROENCURSUS 
Uit de onlangs gehouden ledenvergadering kwam naar voren dat het bestuur een aantal initiatieven wil 
gaan ontplooien. Een daarvan is het opzetten en ontwikkelen van een "Groencursus". 

De bedoeling van deze groencursus is, geïnteresseerde inwoners van Epe en Heerde kennis te laten 
maken met de natuur en het landschap in deze regio, en de belangstelling te wekken voor veel wat 
groeit en bloeit, vliegt, zwemt, loopt, knaagt, knort en piept. Ook is het een mogelijke kans onze 
vereniging extra naamsbekendheid te geven en de ledenaanwas van nieuwe impulsen te voorzien. 

 Echter om een dergelijk plan tot uitvoer te kunnen brengen zal er een goede voorbereiding aan 
vooraf moeten gaan. Vele handen maken licht werk vertelt ons een bekend gezegde. Daarom aan u  
de vraag: Wie vindt het leuk om met mij hiervoor de mouwen op te stropen en met 
enthousiasme deze taak aan te pakken? 

 Zelf denk ik aan drie of vier leden die in een voorbereidings-/uitvoeringsgroepje willen 
brainstormen om  inhoud geven te geven aan dit plan.  
Voor de uitvoering van een dergelijke groencursus denk ik bijvoorbeeld aan vier of vijf avonden waarin 
diverse onderwerpen worden uitgediept met aansluitend vier of vijf excursies. Bij de uitvoering daarvan 
kunnen ook de diverse werkgroepen een belangrijke rol spelen met hun specifieke kennis en 
vaardigheden van de onderwerpen op die avonden en excursies. 



Wellicht zijn er werkgroepleden die het leuk vinden aan het programma van deze cursusavonden en 
excursies een bijdrage te verzorgen. 

Het geheel zal in een bepaalde structuur worden gegoten, waarvoor in eerste instantie het 
voorbereidingsgroepje gaat nadenken. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar over de nodige kennis 
en vaardigheid beschikken om toekomstige cursisten een stapje verder te brengen en ook enthousiast te 
maken. Dan kan het zeker een succes worden. 

KNNV-leden die dit plan aanspreekt en die het leuk vinden hierin mee te draaien of nog wat 
extra informatie willen dan wel er eerst nog eens wat over na te willen denken, kunnen mij bellen: 

0578-615863 
Bauke Terpstra 
 
 

IN DE TUIN VAN DE VOORZITTER (1) 
Als ik naar buiten loop met in elke hand een fles warme melk hoor ik boven me een Buizerd. 

Die is vroeg in de lucht, het is net zes uur. Als ik omhoog kijk zie ik een Spreeuw in de Berk zitten. En 
synchroon met het opengaan van zijn snavel hoor ik weer de buizerd. Stom beest.  

Ik duik de garage in waar twee lammetjes op me afkomen. Etenstijd. De ene heet Joker en is 
een Schonebeker, de andere een Zwartbles die luistert naar de naam Sjakie. De kinderen hebben al 
naambordjes gemaakt en boven de rode lamp opgehangen. Joker drinkt prima, maar om Sjakie maak 
ik me zorgen. Hij is wat apathisch en drinkt ronduit slecht. Verdorie, hij was zo vooruit gegaan. 
Vanmiddag komt de eigenaar kijken. Ik hoop maar dat hij er weer bovenop komt.  

Terwijl ik de fles geef zie ik in de boomgaard een grote groep Houtduiven landen. Er zitten 
geen Holenduiven bij. Dat heb ik net van de kinderen geleerd. Geen witte halsband. 

Als ik terugloop zie ik een Ringmus met z’n bek vol troep naar een gaatje in mijn rieten kap 
vliegen. Ik weet dat het slecht voor het dak is, maar het gekwetter is zo gezellig! Nee, met die mussen 
kan ik leven. Liever zag ik de Konijnen verdwijnen. Sinds men op de landbouwgrond rondom onze 
boerderij coniferen en laurierkers kweekt hebben we er ineens last van. Op het grasveld liggen hoopjes 
keutels en de eerste jonge boom is al gesneuveld. De nieuwe borders staan onder druk: kiezen we voor 
“konijnenproof” beplanting of gaan we ze tegenhouden……? 

Ik houd u op de hoogte. 

Rob van de Burgt 

 

 

Schijnt op 1 april geen zonne 
dan brengt dat water in de tonne 

Vogels en criminaliteit  

Ik was laat in slaap gevallen. Drank, hoofdpijn e.d. Maar, blij vooruitzicht: ik kon de volgende 
morgen lekker uitslapen.  

Ja, kun je net denken! Begint me om kwart over vijf de haan (een vogel dus)  van de buren als een 
bezetene te kraaien. Geen oog meer dichtgedaan. Ik kan dit soort dingen niet anders zien dan als 
burengerucht,een strafbaar feit. 



Zit je op vakantie aan de Geul te genieten van allerlei waterdiertjes, komt me daar opeens een 
bonte kamikazepiloot naar beneden gedoken, grijpt een vis en beukt deze met de kop tegen een tak. 
Hartstikke dood. Als dat geen moord met voorbedachten rade is!!! 

Loop ik in het bos te zoeken naar paddestoelen. Wat zien ik? Alweer een of ander kleurig kreng, 
middenin een mierenhoop. En maar doden. Een heel mierenvolk werd uitgemoord; volkerenmoord dus. 

Onlangs vond ik in mijn tuin een groot aantal 
slakkenhuisjes, maar wel allemaal stukgeslagen. Het deed aan 
een massagraf denken. Later ontdekte ik dat een wat 
donkergekleurde vogel de dader was. Hij greep de slakken vast 
en sloeg ze stuk tegen een steen. De volstrekt onschuldige 
inhoud werd op brute wijze verslonden. Een puur voorbeeld van 
zinloos geweld want er kropen naaktslakken te kust en te keur 
rond. 

Vorig jaar ontdekte ik een nest met jonge muizen.  
Schitterend, lief, aandoenlijk. Die zou ik fotograferen. Maar wat gebeurt? Een uil grijpt de moedermuis 
en slikt dit argeloze dier met huid en haar door. De jonkies zijn een vreselijke hongerdood gestorven, wel 
mooi dood door schuld! 

Tegenwoordig wordt er nogal eens ophef gemaakt over krakers.  

Stelt niets voor vergeleken met wat de koekoek doet. Die kraakt een woning, gooit de bewoners eruit  
(kindermoord) en pleegt list en bedrog. 

 Spreeuwen eten soms halfrotte, gegiste vlierbessen. Openbare dronkenschap is het gevolg. 
Ze kunnen absoluut niet meer aan het vliegverkeer deelnemen. Trouwens dit verschijnsel komt ook voor 
bij menselijke vliegers, piloten dus. 

Heb ik net mijn auto gewassen. Die was ik vaker dan mijn vrouw (even doordenken!) Komt me 
die rotspreeuw alweer onder de dakpannen vandaan…. En dat spul vreet in in de lak . Puur vandalisme. 
Of is dit een voorbeeld van het bombarderen van burgerdoelen? 

Mijn buurman is met de VUT. Zit nogal eens achter de geraniums naar de voederplank te kijken. 
Door wat hij daar ziet heeft hij onlangs een hartinfarct gekregen: broodnijd, agressie, diefstal, 
annexatie van grondgebied, intimidatie, bedreiging, enz. 

Tijdens een fietstocht door de weilanden zag ik een grote groep ganzen een weiland compleet 
kaal vreten. Gevolg: ernstig tekort aan hooi. Hiervan weer het gevolg: drie BSE-koeien zijn gestorven. 

De rechter vond dit een geval van uithongeren van de vijand. 

En dan die grote, die bij een zelfmoordactie in de motor van een vliegtuig dook. Puur opzet dus. 
Kaping met dodelijke afloop. 

Tenslotte een voorbeeld van psychisch geweld. Kauwtjes trekken met brute kracht de haren 
uit de ruggen van reeën in ons hertenkamp (woordspeling)  Omdat ikzelf al tamelijk dun word weet ik uit 
ervaring hoe de stakkerds zich voelen.  

Trouwens, volgens mij deugt een bekende vogelaar in onze club ook niet, want die wenst je in 
plaats van een Gelukkig Nieuwjaar:  “Veel vogels” toe. Heulen met de vijand! 

Henk Dekker. 

 

 

“Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de Wielewaal!” 

 



zo zong een Wielewaal te Weert 

die ’t liedje ooit eens had geleerd 

maar op niet na te gane gronden 

zichzelf nog steeds niet had gevonden. 

         Kees Stip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURES EN OPROEPEN 

Veel leden vinden het moeilijk om zich voor een langere tijd te binden. Daarom zijn de 
volgende projecten ideaal voor enthousiaste mensen die een activiteit graag binnen een korte tijd 
willen afronden. 

 Commissie Vossenbroek: onder leiding van Bauke Terpstra gaat de commissie zich inzetten voor 
de voortgang van het inventarisatieproject Vossenbroek:. 



• onderhouden van het contact met Het Geldersch Landschap en de coördinatoren van de 
werkgroepen, 

• redigeren van het rapport Vossenbroek, 
• presentatie van het rapport. 

Gevraagd: drie commissieleden. 

Gevraagd: iemand die samen met Micky Marsman de lay-out van het rapport verzorgt met 
behulp van de computer. 

 Groencursus 
Voor de Groencursus vragen we leden, die willen meehelpen met de organisatie van de cursus. 

U hoeft niet zelf les te geven, maar het mag wel. 
De Groencursus wordt een publiekscursus om mensen te enthousiasmeren voor de veldbiologie; 

een brede cursus met verschillende natuuronderwerpen. We denken aan drie of vier avonden en twee 
of drie excursies. 

Gevraagd: vier leden voor het organisatieteam van de Groencursus. 

VACATURES VOOR DE WAT LANGERE DUUR: 

 Programmacommissie: een kleine groep die samenwerkt met Francien Surink, coördinator 
Algemeen Programma. De taak bestaat uit: 
• het organiseren van het algemeen programma van lezingen en excursies,  
• het engageren van gegadigden, afhandelen van honorarium, boekenbon, reiskosten . 
• een korte publicatie sturen naar de kranten (inclusief Natuurklanken). 
• liefst om de beurt gastvrouw en gastheer zijn bij excursies en lezingen. 

Er is een lezingenschrift aanwezig: een lijst van mensen uit den lande die lezingen geven over 
uiteenlopende natuuronderwerpen. Eigen ideeën zijn altijd welkom. De excursies worden vaak 
verzorgd door eigen leden. Het is een interessante en leuke vrijetijdsbesteding, die niet erg 
tijdrovend is. 

Gevraagd: twee commissieleden. 

 PR- commissie: deze commissie schrijft twee/drie maal per jaar een persbericht over één van onze 
activiteiten bijv. een verslag van een excursie of lezing, over het inventarisatieproject en promoten 
de jaarlijkse KNNV publieksactie zoals de Hommelactie, Wintervogeltelling……en wat dies meer zij. Zij 
neemt initiatieven en zorgt voor meer naamsbekendheid van onze afdeling in ons werkgebied! 

Gevraagd: twee commissieleden. 

 Bibliotheekcommissie: gevraagd een medewerker die onze bibliotheek in de Eper Gemeente 
woning voor één of twee uur in de week overdag wil openstellen en behulpzaam wil zijn bij het 
uitlenen van boeken. U kunt zelf bepalen wanneer. 

 Natuurpad: gevraagd een wandelaar, die regelmatig het Heerder gedeelte van het Natuurpad 
(wellicht met de hond) wil lopen, het bestuur eventuele beschadigingen aan het Natuurpad meldt en 
bij vernieling aangifte doet bij de politie. 

 

Wij hopen dat u zich beschikbaar wilt stellen en er veel plezier aan zult beleven. 

                                                                                     Het bestuur. 

 

 

 

 Niet  mei  tot  jubelmaand  verhogen 

’t  heeft  rijp  achter  de  ellebogen 



 

 

 

DAGVLINDERWAARNEMINGEN   

IN  2003 IN  ONZE  STREEK 
  

Door middel van de formulieren die mensen binnen en buiten de insectenwerkgroep invulden, 
kon er een aardige lijst van dagvlinders samengesteld worden. Ook waarnemingen, ingestuurd voor de 
waarnemingenrubriek in Natuurklanken werden bekeken. 

   Hieronder volgen de dertig waargenomen soorten in 2003 in onze regio (Apeldoorn – Hattem.) 

De acht met een * genoteerde soorten behoren tot de landelijk gezien schaarse soorten. 

1. Zwartsprietdikkopje 11. Groentje * 21. Dagpauwoog 

2. Geelsprietdikkopje * 12. Sleedoornpage * 22. Gehakkelde aurelia 

3. Groot dikkopje 13. Kleine vuurvlinder  23. Landkaartje 

4. Koninginnepage *  14. Bruine vuurvlinder * 24. Bosparelmoervlinder * 

5. Oranje luzernevlinder 15. Heideblauwtje * 25. Bont zandoogje 

6. Citroenvlinder 16. Icarusblauwtje 26. Argusvlinder 

7. Groot koolwitje 17. Boomblauwtje 27. Koevinkje 

8. Klein koolwitje 18. Atalanta 28. Hooibeestje 

9. Klein geaderd witje  19. Distelvlinder 29. Bruin zandoogje 

10. Oranjetipje  20. Kleine vos 30. Heivlinder * 

Nog enkele opmerkingen: 

• Dikkopjes werden zeer weinig gemeld. Komend jaar dus opletten in heide en schrale bermen. 
• De Heivlinder werd maar in enkele exemplaren gezien. Eén waarneming was in Epe op 

Vlinderstruik (zwerver uit de verdroogde heidevelden?) 
• Het Heideblauwtje komt nog steeds in redelijke aantallen voor. 
• De Sleedoornpage is een schaarse soort die echter op de N.O.-Veluwe wel voorkomt. Eitjes 

werden gevonden en twee maal ook de vlinders (Apeldoorn en Epe). 
• De Koninginnepage was de grootste verrassing onder de dagvlindersoorten. Als zwerver werd 

deze in tuinen en de Duurse Waarden gezien. Maar in Nunspeet legden de vlinders zelfs eitjes in 
een moestuin! Zouden ze zich blijvend vestigen? 

• Oranje luzernevlinder. Deze trekker uit zuidelijke streken werd zowel in het Wisselsche Veen 
als bij het Vossenmeer gezien. Ze vlogen daar langs een dijk (20 exx.). 

• Bruine vuurvlinder. In het Kroondomein trof Henk van Woerden een aardige populatie aan van 
deze door biotoopvernietiging bedreigde soort. Van de Tongerensche Heide was één melding van 
1 exemplaar. 

• Bosparelmoervlinder. Bij monitoring in Kroondomein vrij weinig dit jaar. 
• Distelvlinder. Deze trekvlinder, die helemaal uit Afrika naar ons toe vliegt, werd veel 

waargenomen, vooral op Vlinderstruiken, maar verdween na de tweede week van augustus 
plotseling weer, op enkele exemplaren na. 

• Groentjes waren op de bekende plaatsen, vooral bij bosranden met bosbes, in normale 
aantallen aanwezig. 

• Atalanta's. Trekvlinders uit Zuid-Europa. Er waren er veel dit jaar. Doordat er enkele zeer 
vroege waarnemingen gedaan zijn (27 februari en 25 maart) is de kans op overwinteraars groot. 



Die hebben misschien voor meer dan één inheemse generatie gezorgd? Wie zag in 2004 de 
eerste?   

Al onze waarnemingen gaan naar de Vlinderstichting. Wil iedereen zo veel mogelijk waargenomen 
vlinders noteren? Dat kan per formulier (zie in deze Natuurklanken) of los met precieze naam van de 
vlinder, plaats en datum van waarneming en aantallen. Inleveren ± oktober 2004 bij: 

 

 Els Koopmans-Grommé 

 Bongerdplein 1, 81 62 AW  Epe. 

 

    

Planten en Insecten in 
uw tuin 
Iedereen weet dat er een verband is tussen planten en insecten. 
Veel planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving, 
en veel insecten zijn helemaal afhankelijk van planten voor hun 
voedsel en hun leefomgeving.   
Maar wat is de relatie van planten en insecten in uw tuin? 

U hebt zeker planten gekocht of gekregen, zaden gezaaid en 
misschien heeft u een moestuin. Bomen en heesters staan in veel 

tuinen en wat te denken van de tuin van de buren of de invloed van de plantsoenen? 

 

Mijn oproep is dus om te kijken wat voor insecten in uw tuin voorkomen. 

We zijn gewend om naar hommels en dagvlinders te kijken, maar het is vaak de moeite waard om wat 
verder te zoeken. Els Koopmans nam bijvoorbeeld mooie aspergebessen uit het buitenland mee naar 
huis voor een kerststukje. De bessen kwamen terecht in de tuin en er kwamen planten. Een paar jaar 
later bleek ze een Aspergekever in de tuin te hebben.  

Als je lelies in de tuin hebt is er waarschijnlijk ook het rode Leliehaantje (Liloceris lilii) aanwezig. Ik heb 
Elzen en dus ook het Elzenhaantje (Agelastica alni.)  

   Een aantal jaren kijk ik naar de nachtvlinders in mijn tuin. Het begon met het vangen van 
nachtvlinders op mijn verlichte keukenraam, maar je kan niet de hele nacht opblijven en sommige 
vlinders verschijnen pas na middernacht. Dus ik heb me een kleine lichtval aangeschaft: een doos met 
een trechter waarboven een klein TL-buisje past dat zorgt voor het speciale blauwe licht dat de 
vlinders aantrekt. De aangelokte vlinders vallen door de trechter in de doos waar een aantal eierdozen 
zorgt voor een rustplaats voor de vlinders. De volgende ochtend kan ik dan rustig de vangst bekijken, 
determineren en soms fotograferen om ze daarna of tegen de avond weer los te laten. 

Wat mij verbaast is dat er zoveel leven in de tuin is dat je niet te zien krijgt. Zo heb ik 
meer dan driehonderd soorten nachtvlinders in mijn tuin gedetermineerd. De tuin is wel groot met veel 
bomen waar het redelijk donker is (wat is de invloed van lichtvervuiling?) en bomen zijn heel belangrijk 
voor nachtvlinders.  

Maar wat ik heb ontdekt is dat ook gewone planten er heel belangrijk voor zijn. De Bonte bessenvlinder 
en de Vliervlinder zijn net zo beeldschoon als menige dagvlinder. Verder heb ik nog de volgende soorten 
gezien: Seringenvlinder, Bosbesuil, Berkenoogspanner, Spurrie-uil, Berkeneenstaart, 
Wilgenroosjespanner, Hazelaaruil, Bessentakvlinder, Schermbloemdwergspanner, Hopwortelboorder, 
Populierenpijlstaart, Perzikkruiduil, Braamvlinder en Dennenpijlstaart.  

Bonte bessenvlinder 



Het geeft een beetje een idee hoe belangrijk binnenlandse planten zijn voor de biodiversiteit. De Eik en 
de Wilg zijn erg belangrijk voor insecten, maar de Amerikaanse eik en Amerikaanse kers hebben weinig 
kostgangers.  

   Niet alle insecten in de tuin zijn vegetarisch!  Waar insecten zijn, zijn ook andere insecten (en 
vogels) die erop jagen. Een schermbloemige trekt veel kleine insecten aan en is daardoor  een gedekte 
tafel voor bijvoorbeeld een libel.  

Verder zijn er talloze insecten die op andere insecten parasiteren en dan is er ook nog  de 
fascinerende wereld van insecten die gallen en andere misvormingen van planten veroorzaken.   

Dus, ga op onderzoek in uw tuin, desnoods met een zaklantaren ’s nachts, en meld mij 
wat voor interessant leven in uw tuin voorkomt! Ik ben altijd geïnteresseerd in waargenomen 
nachtvlinders; een nacht in een glazen potje doet ze geen kwaad (ze moeten vaak heel lang stilzitten om 
te kunnen overleven) maar ik kan meestal ook wel determineren van een (digitale) foto of video-
opname.       

Hilary Jellema –  0578 694762 

Gallen op Kruisbloemigen 
De Koolgalmug (Contarinia nasturti) veroorzaakt allerlei gallen of misvormingen op kool en 

andere kruisbloemigen. In het hart van de jonge plant kan zich een onregelmatig in elkaar gedraaide 
prop van jonge blaadjes vormen die draaihartigheid heet. Tussen de plooien leven witte of lichtgele 
galmuglarven die kunnen springen.  

Dezelfde galmug kan ook een bloemknopgal vormen (een gesloten bolvormige gal) en een 
bladgal, bijvoorbeeld bij Raapzaad, waardoor de jonge scheuten misvormd worden en er verfomfaaid 
uitzien.  Op Koolzaad komt hij ook voor (crinkle leaf.)   

 

 

De Koolgalmug zelf is ongeveer vijf millimeter lang en heeft lange slanke poten en iriserende vleugels 
met een eenvoudig adersysteem. 

Een andere galmug de Koolzaadhauwmug (Dasimeura brassicae) kan zelf geen gaatje boren in 
een hauw, maar maakt gebruik van die welke door een snuitkever zijn gemaakt, of van een andere 
beschadiging om zijn eieren in een hauw te plaatsen. Soms komen meerdere soorten insecten uit één 
gal. Een al bestaande gal kan namelijk ook als huisvesting dienen.  

Wie deze of andere gallen ziet in de moestuin of elders in de natuur kan het melden bij: 

Hilary Jellema –  0578 -694762 

Literatuur: Gallenboek  W.M. Docters van Leeuwen     

    

 

 



 Leuke paddestoelenvondsten in 
het afgelopen seizoen 

Het afgelopen paddestoelenseizoen werd gekenmerkt door grote 
schaarste aan paddestoelen. De grote hitte gedurende de zomermaanden 
en de daarmee gepaard gaande droogte waren daar schuldig aan, 
gecombineerd met een extreem koude oktobermaand. Kortom het was 
prachtig om buiten te lopen, met ongekende herfstkleuren maar 
paddestoelen, ho maar.  
Iedere paddestoel heeft zo zijn eigen behoeften en sommige houden 
blijkbaar wel van dit soort weer. Vroeg in het seizoen viel op hoeveel 
Zwavelzwammen (Laetiporus sulphureus) er te zien waren, en op een 
grote verscheidenheid aan loofhout. Ik zag ze op Eik, Robinia en op 
Plataan in grote toefen. Houtzwammen waren toch wel in een redelijke 
hoeveelheid te zien. 

De Valse cantharel (Hygrophoropsis aurantiaca) was ook in opvallend 
grote hoeveelheid aanwezig. En dat is zeker in donkere fijnsparren-bossen 
een leuk gezicht.  

Tijdens de excursies op het landgoed de “Groene Zee” en het aan-
sluitende sprengengebied werd een aantal ongewone paddestoelen 
gevonden, zoals in het begin van het seizoen de prachtige Goudgele 
bundelzwam (Pholiota flammans) op Eik, en laat in het seizoen het 
Gaffelhoorntje (Calocera furcata) op fijnspar.  

Janus Crum leerde me er de Kleinsporige kogelzwam (Hypoxylon 
howeianum) kennen.  

Aan het einde van het seizoen dook ook de als soort bedreigde glanzende ridderzwam op (Tricholoma 
portentosum.)  

Tijdens de jaarlijkse algemene paddestoelenexcursie worden toch ook vaak leuke dingen gezien zoals dit 
keer de imperfecte vorm van de Boompuist (Oligoporus ptychogaster) en de Bleke oesterzwam 
(Pleurotus pulmonarius) op grove den.  

Bij inventarisatie van het meetnet bij de leemkuil in Tongeren, vond ik samen met Marga Dekker 
een spierwitte paddestoel die later de Gewone dennenkegelzwam (Strobilurus esculentus) bleek te zijn. 
De vraag bleef bij ons wel hangen of paddestoelen pigment vormen in zonlicht want deze paddestoel lag 
verborgen onder blad.  

Een verrassende vondst bij de leemkuil samen met Hans Grotenhuis in oktober bleek de Grote 
knoflooktaailing (Marasmius alliaceus) te zijn. De tweede vondst in Nederland. En zo was het seizoen 
2003 toch zeker geen verloren seizoen.  

Tot ziens in het volgende seizoen.  

Menno Boomsluiter 

 

 

IJ s h e i l i g e n   h e b b e n   k o u w e   k o p p e n 

Grote 
knoflooktaailing 

Een sterk stinkende  
taailing met een 

behaarde zwarte steel 

Ongeveer 8 cm hoog 



De  pijlstaarten  van  

2003 

 Pijlstaartvlinders en vooral ook hun rupsen spreken altijd tot 
de verbeelding. De forse rupsen, met als opvallend kenmerk 
bij de meeste soorten een soort doorntje op het eind van hun 
rug, worden nogal eens als eng of vergiftig beoordeeld. Een 
rups, die vaak voor opwinding zorgt is de zogenaamde 
Olifantsrups, hoewel deze nu juist het doorntje mist. Maar 
hier zijn het de twee paren schijnogen, witte rondjes op de 

rug, vlak achter de kop. Bij vermeend gevaar zet de rups “een hoge rug” op en dan lijken de schijnogen 
je aan te kijken. Het woord slang of ander reptiel wordt nogal eens gebruikt bij het zien van die nepogen. 
Terwijl de rups echt alleen maar blad eet. Doordat de olifantsrups ook graag fuchsiablad eet, wordt hij 
het meest van alle pijlstaartrupsen opgemerkt. Zijn voedselplant in de vrije natuur is het wilgenroosje, 
een familielid van de Fuchsia. 

   Zijn gewoonte om zich in de grond te verpoppen is er oorzaak van dat Olifantsrupsen op zoek 
naar geschikte aarde nogal eens over tegels en tuinpaden wandelen. Wie de moeite neemt om zo'n rups 
op te kweken tot vlinder (wachten van augustus tot het volgend jaar juni!), zal bemerken dat de naam 
Avondrood voor dezelfde soort goed gekozen is. Het lijkt op het verhaal van het lelijke jonge eendje dat 
een mooie zwaan werd! 

 Een hele belangwekkende waarneming deed Anca Ebens, die het Kleine avondrood vond. 

   Een aardig verhaal bereikte mij per telefoon uit Amsterdam.  Daar wandelde een rozebruine 
rups, een pijlstaart, gezien het “pijltje” op de rug, over een plein. De vrouw die mij belde - ze had mijn 
adres op internet gevonden - vroeg of ik de soort kende. Een rups met die merkwaardige kleur kon ze in 
geen enkel boek vinden. Doordat ik deze kleur wel eens gezien had bij een pijlstaartrups, die naar 
beneden kwam uit een lindeboom, kon ik haar vertellen, dat het een Lindepijlstaart moest zijn. “Er 
groeien ook lindes op het plein,” vertelde ze.  

De rest van het verhaal was droef. Een bloemenstalletje stond vlak naast de wandelende rups en de 
koopman wilde het “giftige” dier doodtrappen. Mijn zegsvrouwe heeft hem daarvan eerst kunnen 
weerhouden. Maar toen ze van haar boodschappen weer terug kwam bij de bloemenman, had die het 
“giftige” beest toch doodgetrapt. Zij boos natuurlijk.   

“Ja, maar straks komen de schoolkinderen hierlangs en dan ....” was zijn weerwoord.   

“Stom hoor! En je hep er niet eens een kransie bij gelegd,” was haar commentaar geweest. 

De lindepijlstaart is ons uit onze regio niet gemeld, al jaren eigenlijk niet. Oorzaak? 

   Een andere soort, een forse pijlstaartvlinder, namelijk de Windepijlstaart kwam ook via onze 
computer binnen vliegen, ditmaal uit Dirksland op de Zuid-Hollandse eilanden. Op mijn vraag hoe hij aan 
ons telefoonnummer kwam, antwoordde de beller dat hij dat in een artikeltje uit 2002 had gevonden, 
waar ik in de rubriek "Tussen heuvels en rivier" een oproep had gezet om pijlstaartvlinders te melden. 
Blijkbaar zit de Apeldoornse Courant ook in de computer. 

   De Windepijlstaart is ook in onze regio verschillende malen gezien. Samen met de Doodshoofd-
vlinder is het de grootste pijlstaart die in ons land gezien wordt. Beiden zijn trekkers uit Afrika of andere 
zuidelijke streken. Ze komen elk jaar wel naar Nederland, hoewel in wisselende aantallen. Ook in onze 
regio zijn ze in 2003 aangetroffen. 

  Opvallend van de Windepijlstaart is zijn formidabele lange roltong, die wel tweemaal zo lang is als 
zijn lichaam. Dat hele apparaat zit, als het niet gebruikt wordt om nectar uit “diepe” bloemen te zuigen 
(tabak, winde, kamperfoelie), opgerold als een horlogeveer voor in de kop (zoals bij de meeste 
vlinders).  

 

Rups van de Ligusterpijlstaart 



Van rupsen heb ik niet gehoord, maar wel van volwassen vlinders. Er is zelfs één in een jampot bij ons 
op de stoep neergezet! 

Bij de al even grote Doodshoofdvlinder is het totaal anders. Rupsen worden hier gevonden in 
aardappelvelden, prachtige grote gele dieren met een varkensstaartje. Ook poppen worden bij het rooien 
wel gevonden. Ze overleven, zover men nu weet, onze winters niet. In plaats van een roltong hebben ze 
vooraan de kop (met het doodshoofdfiguur) een paar harde puntjes. Op zoek naar honing lopen ze wel 
eens bijenkasten in, om daar met die scherpe kaakpuntjes de dekseltjes van de honingcellen stuk te 
prikken en de honing op te zuigen. Deze nachtvlinders doen dat ‘s nachts, maar als ze niet voor het licht 
wordt het bijennest verlaten, worden ze door de bijen doodgestoken. Een laagje propolus, een soort was, 
die de bijen maken, zorgt ervoor dat de dode vlinder het bijenvolk niet  

 

 

infecteert. Zulke Doodshoofdvlindermummies worden wel eens door imkers aangetroffen. (voor zo'n 
vondst hou ik mij aanbevolen!).  

In 2003 ontving ik maar één onzekere waarneming van deze soort. 

   De meest opvallende pijlstaartsoort was dit jaar de Kolibrievlinder.  In tegenstelling tot de 
meeste pijlstaarten, die nachtvlinders zijn, vliegt deze soort overdag. Ook dit is een trekker. Tijdens de 
vakanties in zuidelijker landen kun je hem dikwijls zien, bijvoorbeeld op de daar veel groeiende 
spoorbloemen. Dit jaar werden er in onze regio alleen al meer dan dertig gemeld. Phlox en Buddleja 
waren favoriet bij deze vlinder. Zijn gewoonte om rusteloos van bloem tot bloem te vliegen heeft hem 
ook de naam Onrust bezorgd. Een andere naam is Meekrapvlinder. Meekrap is een walstrosoort. 

  In ons land is echt inheems de Walstropijlstaart. Hoewel de rups wel op walstro voorkomt, 
troffen we deze zeldzame rupsen altijd op wilgenroosje en op zijn verwant de fuchsia aan. Iets om naar 
uit te kijken en het opkweken tot vlinder zeker waard! Zelf konden we zo'n Walstropijlstaart na kweek dit 
jaar loslaten. 

   Ook inheems is de Glasvleugelpijlstaart. Net als de Kolibrievlinder vliegt hij overdag en hij 
heeft ook als deze doorschijnende vleugels. Het is niet zo gemakkelijk hem van de Kolibrievlinder te 
onder-scheiden, maar zijn minder rusteloze wijze van voedsel zoeken is een goed kenmerk.  

Wie zenegroen in de buurt heeft, moet op deze soort letten. Hij foerageert daar graag op. 

   De Populierpijlstaart is een algemeen hier voorkomend soort. In de nazomer wilgen en 
populieren afzoeken naar de groene rupsen is de beste manier om ze op te sporen. En soms komt de 
grote vlinder 's avonds zomaar op je buitenmuur zitten. Ons eigen wilgje bleek ook bewoond door de 
Populierpijl-staartrups. 

   Ligusterpijlstaarten worden het meest gezien als rupsen in de ligusterhagen, vooral als deze 
wat verwilderd zijn. Het zijn forse beesten, die elk jaar wel gezien worden 

Nog even alle in 2003 in onze regio gemelde pijlstaartsoorten op een rijtje: 

1. Olifantsvlinder of Avondrood      (velen) 

2. Kleine olifantsvlinder of Klein avondrood      (Anca E) 

3. Kolibrievlinder     (velen) 

4. Glasvleugelpijlstaart      (Agnes H. en Henk v.W.) 

5. Windepijlstaart (Henk G.) 

6. Walstropijlstaart     (Els K.) 



7. Doodshoofdvlinder      (onzeker) 

8. Ligusterpijlstaart     (enkelen) 

9. Populierenpijlstaart     (Els K.) 

10. Dennenpijlstaart     (Henk v.W.) 

    Voor de Insectenwerkgroep samengesteld door: 

     Els Koopmans- Grommé, 

            februari 2004. 

 

 

 

 

 

Uit De Telegraaf 

Roofvogelwintertelling KNNV Epe-Heerde januari 

2004 

Roofvogels in de winter 
In januari 2004 heeft de Vogelwerkgroep van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuur-

historische Vereniging) afdeling Epe-Heerde voor het vierde achtereenvolgende jaar een inventarisatie 
gemaakt van de in de gemeenten Epe en Heerde overwinterende roofvogels en Blauwe reigers. Het 
doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van aantallen en verspreiding van deze vogelsoorten.  

In januari 2001 is deze telling voor het eerst gehouden en was toen beperkt tot het half open en 
open cultuurlandschap (12.850 hectare.) In de jaren daarna is het telgebied uitgebreid tot circa 17.200 
hectare, dit is ruim 70% van het grondgebied van beide gemeenten. Alleen enkele besloten 
bosgebieden worden niet geteld omdat dit te arbeidsintensief is. 

In de periode van 17 tot en met 25 januari j.l. hebben eenentwintig personen, bijna allemaal lid 
van de KNNV, in hun vrije tijd systematisch het buitengebied van Epe en Heerde afgespeurd op de 
aanwezigheid van roofvogels, Blauwe reigers en andere bijzondere vogels. Alle waarnemingen zijn 
ingetekend op kaarten zodat ook de verspreiding bekend is. Ook van zoogdieren zijn waarnemingen 
genoteerd. 

De intensiteit van de telling bedraagt gemiddeld minder dan twintig minuten per 100 ha (= 1 km2.)  



De weersomstandigheden waren overwegend goed, met zelfs enkele zonnige dagen zonder neerslag. 

Er is een redelijk goed beeld van de vogelstand verkregen en de telling mag geslaagd genoemd worden. 
Een vergelijking met voorgaande jaren is mogelijk. 

Buizerd meest algemene roofvogel 
In totaal zijn er 304 roofvogels en Blauwe reigers geteld, als volgt verdeeld over de verschillende 

soorten (met tussen haakjes de aantallen van januari 2003): Buizerd 197 (189), Havik 3 (3), Sperwer 10 
(9), Torenvalk 11 (19) en Blauwe reiger 83 (59). De Buizerd is met 197 vogels de meest algemene en 
ook meest opvallende roofvogel, zittend in een boom of op een paaltje. Een deel van de waargenomen 
vogels betreft de zogenaamde standvogels, die hier ‘s zomers broeden en ook de rest van het jaar in hun 
territorium verblijven. De populatie wordt in het winterhalfjaar aangevuld met Buizerds afkomstig uit 
Noordwest-Duitsland, Denemarken en Zweden. De overwinterende Buizerds zijn in Epe en Heerde 
gelijkmatig verspreid te vinden. Rond Oene is de dichtheid van overwinterende Buizerds het hoogst, 
ongeveer twee per vierkante kilometer. Er werden meerdere Buizerds gezien die al zittend en rennend op 
regenwormen aan het jagen waren. De populatie overwinterende Buizerds is tamelijk stabiel: elk jaar 
worden bijna evenveel Buizerds geteld. 

Herstel Blauwe reiger 
De Havik en Sperwer zijn gelijkmatig verspreid binnen de gemeenten Epe en Heerde 

waargenomen. Deze vogels jagen in korte snelle vluchten, héél anders dan de Buizerd. Het is daarom 
een toevalstreffer deze vogels te zien tijdens een telling. Het aantal waarnemingen is beperkt, maar 
vergelijkbaar met andere jaren.  

 De Torenvalk is vooral gezien in de open weidegebieden van Oene, Veessen en Vorchten. Er 
waren in januari 2004 opvallend weinig Torenvalken: elf tegen zeventien tot negentien in eerdere jaren. 
De oorzaak ligt mogelijk in het landelijk slechte broedseizoen van 2003. De Torenvalk is te herkennen 
aan het feit dat deze vaak stil in de lucht hangend (“biddend”) eten zoekt (vooral Veldmuizen).  

In tegenstelling tot eerdere jaren zijn geen Blauwe kiekendieven en Slechtvalken gezien (in 
andere jaren 0-2 vogels). 

De stand van de Blauwe reiger is na twee jaren van afnemende aantallen weer terug op het 
niveau van 2001. In januari 2002 en 2003 werden tot 40% minder Blauwe reigers geteld dan in 2001 en 
2004, waarschijnlijk vanwege terugkerende perioden met droogte en vorst zijn er toen Blauwe reigers 
weggetrokken. De Blauwe reigers zijn vooral aanwezig bij weteringen, vijvers, sprengen en beken. 

Overige waarnemingen 
Bij de tellingen zijn ook een heleboel andere vogelsoorten gezien zoals: Dodaars, Mandarijneend, 

Klapekster, Steenuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht en Raaf. Met name tussen Oene en 
Wapenveld, zijn enkele duizenden Kolganzen gezien.  

Misschien wel dankzij het mooie weer, werden er op 38 plaatsen totaal 69 Hazen gezien. Dit is 
meer dan in 2003 (14 plaatsen met 24 Hazen). 

In januari 2005 wordt de telling herhaald. 

G.A.H. Prins 

Coördinator Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde 
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Phytophtora ramorum en het eeuwigheidsgevoel 

Lopend door de bossen van de Veluwe krijg ik toch altijd een eeuwigheidsgevoel. Zo van het is 
er altijd geweest en zal er zo blijven. Goed, natuurlijk weet ik dat de bossen niet altijd zo geweest zijn. 
Er  zijn boomsoorten bijgekomen als Douglas (Pseudotsuga menziesii), Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
en een grote hoeveelheid Grove den (Pinus sylvestris.) En de oppervlakte bos is ook eeuwen lang erg 
beperkt geweest door oprukkend zand en schapen. Maar tegenwoordig worden grote delen bos weer op 
een “natuurlijker“ manier beheerd, ontdaan van exoten en takken en soms blijven hele stammen weer 
liggen. Leve het Nederlandse woud, natuurlijk vol staand met echte Nederlandse bomen zoals eik 
(Quercus spec.) en beuk (Fagus sylvatica) maar ja die iep hoorde die er ook niet bij?  

In 1981 was ik gelukkig genoeg om een paar levende spruiten van de Amerikaanse Tamme 
kastanje te vinden in the blue mountains in de staat Virginia. Castanea dentata werd in 1904 getroffen 
door een schimmelziekte Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Aan het einde van de dertiger jaren 
waren alle kastanjes over de gehele oostkust getroffen door deze ziekte, en vandaag de dag is de toen 
belangrijkste boom uit het ecosysteem van het oosten van Amerika verdwenen (3).  

In 1993 werd zowel in Californië als in Nederland een nieuwe plantenziekte ontdekt.Rond 2001 
werd aan deze ziekte de naam gegeven van Phytophtora ramorum. 



Terwijl in Europa deze 
ziekte de afgelopen jaren 
alleen Rododendron en 
Viburnum aantast, heeft 
deze schimmel gedurende 
dezelfde periode een ware 
slachting geleverd onder 
inheemse eiken in 
Californië. Phytophtora 
ramorum is een schimmel 
die behoort tot een groep 
schimmels die grote 
schade toebrengen aan 
allerlei gewassen. Hij is 
nauw verwant aan de 
schimmel die de beruchte 
aardappelziekte 
veroorzaakt die in de 19de 
eeuw in Ierland tot grote 
hongersnood leidde (4,5).  

Het is niet duidelijk waar 
Phytophtora ramorum 
vandaan komt, maar we-
tenschappers zijn het wel 
eens over het grote 
potentiële gevaar voor 
allerlei gewassen. Het lijkt 
erop alsof er twee 
stammen van dezelfde 
schimmel zijn, één die in 
Europa is opgedoken en 
één in Amerika. Het doet 
zich aanzien dat de 
Amerikaanse variant het 
meest virulent is. In 
Californië sterven op dit 
moment tienduizenden bomen af. De gemeente Marin County  gelegen boven San Francisco heeft meer 
dan $2 miljoen uitgegeven sinds 2002 voor het verwijderen van dode bomen.  

Phytophtora ramorum veroorzaakt een verwelkingsziekte en lijkt hierin dus op de iepen ziekte. Op de 
stammen van de bomen verschijnen kankers die vloeistof lekken. Kort daarna verwelken de nieuwe loten 
en de hele boom sterft plotseling volledig af. De ziekte wordt verspreid door sporen die zich vooral op 
vochtige oppervlakten snel verspreiden. In de vochtige miststrook van de kust van Californië zijn de 
omstandigheden optimaal. Niet alle gewassen die besmet worden sterven ook daadwerkelijk af. Zo wordt 
de ziekte veel gevonden op de vele bosbessoorten die het westen van Amerika rijk is. Ze veroorzaken 
daarop bladvlekken en taksterfte maar sterven niet af. Wel verspreiden ze de ziekte. Hoe snel deze 
ziekte zich verspreid heeft sinds de eerste vondsten is te zien op het kaartje op de volgende internetsite: 

http://kellylab.berkeley.edu/SODmonitoring/maps/PDF/SODCalifornia_conf10-01-03page.pdf 

Ziekteverschijnselen veroorzaakt door Phytophtora ramorum beperken zich tot op heden tot het 
aantasten van houtige gewassen met uitzondering van een plaatselijke zevenster soort (Trientalis ) 
Ziekteverschijnselen worden in de eerste plaats gevonden op meer dan vijfentwintg soorten houtige 
gewassen waaronder Eiken (Quercus), Esdoorns (Acer) en Kastanjes (Aesculus) tot Azalea’s 
(Rhododendron), de Mammoetboom (Sequoia sempervirens) en de Douglas den (6.), 

http://kellylab.berkeley.edu/SODmonitoring/maps/PDF/SODCalifornia_conf10-01-03page.pdf


In de Amerikaanse senaat liggen op dit moment voorstellen voor onderzoek en bestrijding van deze 
nieuwe ziekte tot een bedrag van $70 miljoen en dit acht jaar nadat deze voor het eerst werd 
geconstateerd (7). 

Dichter bij huis nu: wat is het verloop van de ziekte hier?  

De Plantenziektenkundige Dienst houdt binnen Nederland door middel van veldonderzoek nauwkeurig bij 
waar de ziekte gevonden wordt en verplicht de eigenaren van zieke planten deze op te ruimen. Tot 2003 
is hij alleen in Rhododendron en Viburnum gevonden en een keer op Taxus. De ziekte leidde hier tot 
zwarte plekken op de bladeren en het afsterven van takken. Besmette planten zijn tot nu toe vooral in 
Gelderland gevonden. 

In de herfst van 2003 zijn echter vrijwel tegelijkertijd in Nederland en Engeland drie bomen aangetast. 
In Nederland gaat het om een Amerikaanse eik (Quercus rubra) die temidden van Rhododendron stond 
(8). In Engeland om een beuk (Fagus sylvatica) en een Amerikaanse eik (Quercus) (9).  

Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn nog geen besmette bosbessen in Nederland gevonden. 
Wel is in laboratoriumproeven aangetoond dat ze heel gemakkelijk aangetast kunnen worden door deze 
ziekte. In Amerika is gebleken dat het uitstekende dragers en overbrengers van deze ziekte zijn. Er is 
niet zoveel fantasie voor nodig wat voor impact deze ziekte in onze bossen kan hebben. 

Interessante vraag is wel of deze bomen geveld zijn door de stam Phytophtora ramorum die al 
sinds 1993 in Nederland is, of dat we door toeristisch of zakelijk verkeer de andere stam van Phytoptora 
ramorum ingevoerd hebben die in Californië zoveel schade aanricht. 

Wat te denken van al die KNNV leden die op verre vakanties gaan en de komende zomer door de 
prachtige bossen van Californië lange wandeltochten gaan maken. 

“Don’t go tromping around the Sierras if you have been hiking on Mt.Tam,” zegt assistant professor Rizzo 
(bedoeld  wordt Mt. Tamalapais ten noorden van San Francisco) (10). Het loont dan wel de moeite om de 
wandelschoenen te ontsmetten voor de terugreis. Als je in de eigen achtertuin verdachte rododendrons 
vindt is het niet de bedoeling deze op eigen houtje te verwijderen en bij het groenafval te doen. De 
Plantenziektekundige Dienst moet betrokken worden als het daadwerkelijk Phytophtora ramorum betreft 
(11).  

Menno Boomsluiter 

Literatuur op het web  

*1) http://home.hetnet.nl/~gerdien14/iep.htm, 

*2) http://www.vwo-campus.net/dossier_plant/53 

*3) http://www.apsnet.org/online/feature/chestnut/top.html 

*4) http://www.findarticles.com/cf_0/m1373/n12_v46/18967475/p1/article.jhtml 

*5) http://www.hoganstand.com/general/identity/stories/famine.htm 

*6) http://www.suddenoakdeath.org/ 

*7) http://www.chattoogariver.org/Articles/2002W/SOD.htm 

*8) http://www.bosschap.nl/nieuws/index.htm 

*9) http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3291011.stm 

*10) http://www.ptreyeslight.com/stories/oct02_03/sudden_oakdeath.html 

*11) http://www.minlnv.nl/eikenschimmel/inftgne01.htm 
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aanvullend: 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_topiccontent.asp?TopicType=Quarantine+Alert&T
opicID=7550 

http://www.kingcountyjournal.com/sited/story/html/133701 

http://www.bba.de/inst/g/pramorumneu/pramorumstart.pdf 

 

 

Klapeksters op de Noord-Veluwe 
Verslag van waarnemingen in het najaar van 2003 

Klapekstertelling 2003 
De Klapekster is in Nederland een doortrekker en overwinteraar in zeer kleine aantallen. 

Klapeksters zijn trouw aan hun overwinteringsgebied en bezetten jaar in jaar uit dezelfde territoria. Een 
piek in het aantal waarnemingen wordt vaak in oktober-november bereikt.  

Vanuit de Vogelwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde en de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe is in 
het najaar 2003 een Klapekstertelling georganiseerd in de week van 15 tot en met 23 november 2003. 
Ook in 2001 en 2002 is deze telling in dezelfde periode uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn eerder 
gepubliceerd in Anser en Natuurklanken. In totaal werden in 2001 en 2002 respectievelijk 28 en 33 
“Klapeksterterritoria” vastgesteld. De aanleiding voor de telling was de wens om een beter inzicht te 
krijgen in de status van de Klapekster als overwinteraar op de Noord-Veluwe.  

Werkwijze en tellers 
Hoewel de Klapekster ook buiten heidevelden kan overwinteren, is het agrarische 

cultuurlandschap niet geteld. De tellers zijn verzocht de hu toegekende gebieden in de genoemde 
periode tenminste éénmaal intensief te bezoeken. Daarbij is geattendeerd op het soms heimelijke gedrag 
van de Klapekster en er is gewaarschuwd voor te snelle conclusies over de afwezigheid van Klapeksters.  

Tevens is gevraagd ook aantekeningen te maken over het voorkomen van roofvogels op de heidevelden. 

Maar liefst vijfentwintig verschillende personen  hebben één of meer heidegebieden 
geïnventariseerd of losse waarnemingen doorgegeven. De tellers en waarnemers zijn: F. Bosch, F. 
Broekman, M.W. Dekker, H. van Diepen, G.-J. van Dijk, J. Douma, R. Heideveld, B. Hilberink, J. 
Hofstede,       J. Huttinga, A.M. Hottinga, J. Kuijper, M. Langevoort, W. Mekelenkamp, E. Murris, R. 
Pannekoek,  G. Plat, T. Poelen, G.A.H. Prins, W. Smit, K. Terpstra, de heer Trachsler, de heer Troost, W. 
van Waveren Hogervorst en C. Wedemeijer. Alle tellers worden uiteraard hartelijk bedankt voor hun 
inzet. 

Uiteindelijk zijn niet alle heidevelden even goed onderzocht op het voorkomen van de 
Klapekster. Het Artillerie Schietkamp ´t Harde (Doornspijkse heide en Oldebroekse heide) is in het 
geheel niet onderzocht. Met name de heidevelden binnen de Koninklijke Houtvesterij Het Loo, zoals het 
Hoog Soerense Veld en de Asselse heide, zijn niet voldoende intensief bekeken vanwege 
toegangsbeperkingen. Wel zijn hiervan enkele meldingen ontvangen.  

Het Beekhuizerzand, de Noorderheide, het Hendrik Mouwenveld, het Caitwickerzand en Groevenbeek 
alsmede enkele verspreide heidevelden bij Heerde zijn ook niet geïnventariseerd.  

De weersomstandigheden waren matig tot redelijk en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Niet alle 
tellers hebben de roofvogels geïnventariseerd.  

Interpretatie van de waarnemingen 
Bij de uitwerking zijn ook losse waarnemingen betrokken welke afkomstig zijn van de maanden 

oktober, november en december 2002 en januari 2003, maar die buiten de genoemde telperiode  van 15 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_topiccontent.asp?TopicType=Quarantine+Alert&TopicID=7550
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_topiccontent.asp?TopicType=Quarantine+Alert&TopicID=7550
http://www.kingcountyjournal.com/sited/story/html/133701
http://www.bba.de/inst/g/pramorumneu/pramorumstart.pdf


tot en met 23 november 2003 vallen. In het verzamelen van losse waarnemingen is geen volledigheid 
nagestreefd. Alle waarnemingen zijn geïnterpreteerd om een uitspraak te kunnen doen over het 
vermoedelijke aantal “winterterritoria’ van de Klapekster.  

Aanvullende waarnemingen zijn ook achteraf nog welkom. 

Resultaten “winterterritoria” Klapekster 
In totaal zijn uit de maanden oktober, november en december 2003 en januari 2004 van de 

Noord-Veluwe 50 Klapekster-waarnemingen bekend geworden. De vroegste waarneming dateert van 4 
oktober 2003 op de heide bij Gortel. De 50 waarnemingen zouden betrekking kunnen hebben op 27 
verschillende “winterterritoria”. Twee territoria zijn uitsluitend gebaseerd op waarnemingen van ná de 
telperiode. Het betreft een territorium op De Dellen en één in de boswachterij Gortel. Daarnaast is 
bekend dat er dit najaar (tot en met november 2003) aan de rand van de Doornspijkse heide vier 
verschillende Klapeksters zijn geringd (mededeling G.-J. van Dijk & K. Terpstra.) Het betreft vogels van 
de Doornspijkse heide, waar geen telling plaats vond. De verspreiding van de “territoria” blijkt uit 
onderstaande kaart. Dit beeld komt zeer goed overeen met de verspreiding in de jaren 2001 en 2002. 

Uit de kaart blijkt dat op een aantal locaties waar in 2001 of 2002 één of meer Klapeksters 
gezien zijn, deze in 2003 niet (allemaal) opnieuw zijn waargenomen. Ten dele komt dit doordat gebieden 
niet geteld zijn. Op de volgende  locaties zijn er géén of minder Klapeksters gezien: Hendrik 
Mouwenveld, Hulshorsterzand, Petrea, Tonnenberg e.o., wegberm A50 Heerde, enkele locaties in de 
boswachterij Gortel en de Tongerense heide.  

Nieuwe locaties zijn niet gevonden. Er kan voorzichtig gesteld worden dat het aantal op de Noord-Veluwe 
overwinterende Klapeksters net als voorgaande jaren ruim boven de dertig uitkomt!  

Geen roofvogels 
Het is opvallend dat in november 2003 geen enkele (zekere) waarneming van een Blauwe 

kiekendief bekend geworden is. Een scherp contrast met de acht kiekendieven van 2003! Er is verder 
slechts een enkele Torenvalk gemeld. 

Oproep 

Graag roep ik alle lezers op om hun waarnemingen van de tweede helft van de winter 2003-2004 
ook door te geven, teneinde het beeld over wintervoorkomen van de Klapekster te verfijnen. De 
waarnemingen, liefst met gedetailleerde plaatsaanduiding zoals Amersfoort-coördinaten en andere 
bijzonderheden, zijn van harte welkom. Bij voorbaat hartelijk dank!  

Gert A.H. Prins 

De Wildkamp 21, 8162 GH Epe 

0578-627016 - gah.prins@wxs.nl  

 

mailto:gah.prins@wxs.nl


 
Grote zilverreiger nieuwe 

vogelsoort langs de Yssel 
Er zijn vogelsoorten die de laatste decennia zijn verdwenen, zoals de Patrijs 
uit onze akkers en voormalig extensief beheerde graslanden en ook onze 
Kemphaantjes in het Wapenvelderbroek. 

Geelgorzen waren heel gewoon in de talrijke hoogstamboomgaarden langs 
de IJssel en ook de Grutto heeft het moeilijk in ons huidige 
cultuurlandschap. Gelukkig zijn er ook vogelsoorten die het voor de wind 
gaat. Talrijk zijn beslist de broedende Grauwe ganzen, maar ook broedende 
Kolganzen en Canadese ganzen zijn beslist geen uitzondering meer. 
Een spectaculaire nieuwkomer langs de IJssel is zonder uitzondering de Grote 
zilverreiger die naast de Ooievaar nu ook regelmatig wordt waargenomen. 

Evenals de Ooievaar is de Grote zilverreiger met zijn statige verschijning zeer 
opvallend en gemakkelijk waar te nemen.  

 

Herkenning 

De Grote zilverreiger is imposant door de grootte van bijna één meter en een vleugelspan-wijdte 
van 1,45 – 1,70 meter. Hij is hiermee bijna net zo groot als de Blauwe reiger. De Grote zilverreiger is 
echter sierlijker en heeft langere poten, een langere hals en hij heeft ook een langzamere, statigere 
vleugelslag. Opvallend in de vlucht zijn de lange poten die zeer ver voorbij de staart uitsteken. 

Waarnemingen 

Afgelopen november werden meerdere malen overvliegende vogels langs de IJssel gesigna-leerd 
en medio december werden tussen Vorchten en Veessen twee exemplaren waargenomen die in een 
weiland foerageerden. Medio februari werd een Grote zilverreiger in het Wapenvelderbroek gezien en ook 
dezelfde dag één exemplaar in de drassige uiterwaarden ter hoogte van de Houtweg bij Oene, die hier 
vele dagen verbleef.  Op deze plek heeft u op dit moment ook de meeste kans om dichtbij huis Grote 
zilverreigers waar te nemen. 

Het is een fantastisch gezicht wanneer je naar ganzen kijkt en plots een Grote zilverreiger in je 
vizier hebt. Grote zilverreigers leven van allerlei kleine water- en landdieren en banjeren met gemak op 
hun lange poten door polderslootjes in het Wapenvelderbroek. Ook zoeken ze gewoon in graslanden 
muizen die met gemak verschalkt worden net zoals dat ook heel gewoon is voor de Ooievaar en de 
Blauwe reiger. 

Broeden langs de IJssel? 

Hoe lang zal het nog duren, voordat deze meest kosmopolitische reiger langs de IJssel in de 
uiterwaarden zal gaan broeden. 

Sinds eind jaren zeventig broedt de Grote zilverreiger in de bekende Oostvaardersplassen bij Lelystad. 

De aantallen broedparen namen langzaam toe en in 2003 werden meer dan vijftig broedparen geteld. 

 
Het is niet verwonderlijk dat vanuit de kolonie in de Oostvaardersplassen de vogels uitzwermen en nu in 
veel meer natte gebieden langs de randmeren en langs de IJssel gezien worden. In de randmeren waar 
veel eilandjes zijn aangelegd, worden spectaculaire aantallen waargenomen, zoals bijvoorbeeld in het 

 

Grote 

zilverreiger 

 



Drontermeer en de polder Oosterwolde tussen Elburg en Noordeinde waar regelmatig vele tientallen 
vogels pleisteren. Vanuit de polder Oosterwolde naar de IJssel is het maar een geringe afstand en het 
lijkt erop dat de kolonisatie vanaf de randmeren in versneld tempo toeneemt. 

Waar zijn langs de IJssel nu geschikte broedlocaties aanwezig. Grote zilverreigers hebben een 
voorkeur voor ondiepe plassen met rietvelden en enkele struiken. Het broeden in rietvelden of lage 
struiken waar nesten gebouwd kunnen worden, beschermt de Grote zilverreiger tegen grondpredatoren, 
zoals vossen.  

Dit betekent dat broedlocaties gezocht moeten worden in de natuurreservaten zoals de tichelgaten bij 
Windesheim, Buitenwaarden, Duurserwaarden en Hengforderwaarden en aan de Gelderse zijde van de 
IJssel de Veesser- en Welsumerwaarden. In deze uiterwaarden waar in het verleden klei gewonnen is 
voor de baksteenindustrie zijn via natuurlijke ontwikkeling gebieden ontstaan die interessant kunnen zijn 
voor de vestiging van de eerste broedparen van Grote zilverreigers in onze regio. 

Het zal een verrijking zijn van het vogelleven langs de IJssel, wanneer deze opvallende reiger hier zal 
gaan broeden. 

Wij willen u uitnodigen om de vestiging van broedende Grote zilverreigers samen te volgen. 
Waarnemingen worden met zeer veel belangstelling tegemoet gezien en worden opgenomen in het 
databestand van de    KNNV.  U kunt u waarnemingen ook via email melden aan: a.hottinga@tref.nl. 

Adrie Hottinga. 

 

Chrysopa carnea 
Er zat eens een beestje op de spiegel. Een wondermooi vliegje van 
het teerste groen dat de natuur biedt. ’t Had feeënvleugeltjes en 
lange, glanzende voelsprieten, maar het mooist waren de ogen: 
goudfonkelend alsof er sterretjes in gloeiden.  

Ik sloeg er een boekje op na en daarin stond dat het een Gewone 
gaasvlieg was. Dat “gewone” stoorde me een beetje.  

In datzelfde jaar (1986) zag ik er nog heel, heel veel en elke keer 
was ik gefascineerd door hun subtiele perfectie. 
In de volgende jaren ontbraken ze nagenoeg, hier in mijn 

omgeving. Een heel enkel keertje zag ik er nog één en dan vroeg ik me altijd af: Waar zou de rest 
gebleven zijn? 
 Een paar weken geleden, kwam ik op een avond, m’n werkkamertje in, deed het licht aan en ik 
zag ze meteen: tientallen fonkelende sterretjes die tegen de ruit geplakt leken. Een invasie van 
Gewone groene gaasvliegjes!  
Ik ben meteen op Internet gaan zitten – zoals men dat tegenwoordig doet – en las daar onder meer dat 
de larven van deze vlieg – Crysopa carnea –uitstekend inzetbaar zijn bij plagen van Spintmijt, Witte 
vlieg, Trips, bladluis, en wat dies meer zij. Gedurende twaalf tot dertien dagen zijn die larven zeer 
bloeddorstig en verorberen ieder zo’n vijfhonderd boosdoeners. Die worden zo grondig leeggezogen 
dat er slechts een nauw zichtbaar flintertje van overblijft. Dat plakken de larven op hun eigen bastje. 
Ter camouflage. Of wie weet als jachttrofee!  
Schommelingen in temperatuur of vochtigheid kan hen niet deren; ze zijn oersterk. 
Op een zeker moment leveren ze hun bijtende monddelen in, en in ruil daarvoor krijgen ze 
feeënvleugeltjes, een crysopraasgroen lijfje, gouden oogjes en een sabbelmondje. 
Want na het slikken van al die vieze beesten mogen ze zich in hun laatste 
levensfase tegoed doen aan een dessert van honingdauw en stuifmeel. 

Alleen moeten ze ook nog eieren leggen, of beter: zetten. Hun eitjes staan 
namelijk op hoge stelen – werkelijk heel bijzonder! 

 

Doorgaans houdt hij de 
vleugels gesloten, net als een 

waterjuffer 

mailto:a.hottinga@tref.nl


 Ja, en dat zo’n diertje dan toch Gewone gaasvlieg moet heten….. 
Micky Marsman. 

 

 

Voor juni geldt: Boze onweders die baren lekker 
dikke korenare 

Het reisschema van de Tjiftjaf 

Een aantal jaren geleden kreeg ik van een oom een briefje in de hand 
gedrukt met wat aantekeningen. Het officiële briefhoofd dat dit velletje 
sierde wekte de indruk dat het iets te maken had met het “Departement 
der Intendance van het Koninklijk Paleis en Domein van het Loo”.  
Enkele tellen later bleek dat hij dit briefpapier had gebruikt om wat 
persoonlijke notities te maken. 

Want wat bleek: mijn oom is zijn leven lang nauw betrokken geweest bij 
veel wat zich in- en achter het Paleis het Loo afspeelde. Hij hield zogezegd een oogje in het koninklijke 
zeil (voornamelijk de koninklijke bossen.)  

Maar hij keek naar meer dan alleen maar wetsovertreders; hij was geïnteresseerd in alles wat groeit en 
bloeit. Naast zijn specialiteit “vleermuizen” had hij ook oog en vooral oor voor de vele gevederde 
bezoekers van de koninklijke bossen. Waarbij vooral de Molenweg in het park het Loo één van zijn 
favoriete waarnemingsposten bleek. 

 Heel lang, om precies te zijn eenendertig jaar (van 1960 t/m 1990) heeft hij onafgebroken en 
nauwgezet genoteerd, wanneer aan de Molenweg de eerste Tjiftjaf na een lange vliegreis z’n eerste 
schuchtere zang ten gehore probeerde te brengen.  

Nu is het misschien aardig om het aankomstschema ofwel de eerste zangwaarneming (verder aan te 
duiden als ezw.) van deze vroege vogel eens nader te bekijken.  

Welnu: de vroegste waarneming in een jaar vond plaats op 9 maart 1977, de laatste op 9 april1975. De 
reisperiode is bij deze vastgesteld, één maand dus.  

Maar zoals blijkt is het reisschema van onze gevederde vriend al even flexibel als het weer(bericht) en de 
NS. Nu zal het duidelijk zijn dat niet jaar na jaar hetzelfde individu deze reis maakt, maar ook ook de 
nakomelingen zullen over de juiste reisgenen moeten beschikken om zonder kaart en kompas dit 
huzarenstukje elk jaar weer te herhalen.  

Als we alle ezw’s in een grafiek zichtbaar maken wordt al snel een aantal zaken duidelijk. We 
verdelen de grafiek in nagenoeg drie gelijke delen.    

Blok 1  9 t/m 18 maart         (10 dagen)   5 waarnemingen ofwel 16,1% 

Blok 2         19 t/m 29 maart         (11 dagen) 19 waarnemingen ofwel 61,3% 

Blok 3         30 maart t/m  9 april  (11 dagen)  7 waarnemingen ofwel 22,6% 

 
Tjiftjaf 



Hieruit blijkt al snel dat het middelste blok van 19 t/m 29 maart veruit de voorkeur  geniet van onze 
reiziger. Gaan we dit blok nog verder verfijnen dan zien we dat dertien van de negentien ezw’s liggen 
tussen 20 en 24 maart. Redenen om aan te nemen dat dit de optimale periode is om de eerste zang te 
laten horen.  

In dit blok valt tevens op dat vijf data, nagenoeg op rij, elk drie ezw’s te zien geven; kennelijk de beste 
periode om de eerste bakens voor een territorium uit te zetten, waartussen later diverse hormonale 
hoogtepunten zullen plaatsvinden. 

 Een andere opvallende waarneming is dat gedurende drie opeenvolgende jaren (1984, 1985 en  

1986) de ezw vrij laat was (resp. 9, 1 en 4 april). Misschien is het niet geheel toevallig dat het in die 
periode kouder is geweest. Waren er in 1985 en 1986 niet twee elfstedentochten? 

 

Maar ook in 1963 hebben we een zeer lange en koude winter gehad, doch de ezw op 24 maart doet 
niets aparts vermoeden. Echter weersomstandigheden of andere oorzaken elders op de vliegroute 
kunnen van invloed zijn geweest. 

 Dit verhaal, gebaseerd op eenendertig jaar waarnemingen heeft m.i. maar een marginale 
biologische- of educatieve waarde. Toch is het wel eens leuk om wat te stoeien met de waarnemingen 
van iemand die in zijn leven met veel gevoel voor de natuur, heel consequent simpele feiten noteerde 
waarmee een stukje gedrag van een heel aardig vogeltje wat meer op de voorgrond wordt geplaatst. 

 

Bauke Terpstra. 

 
Bijzondere plantenvondsten in 2003 

Ook het jaar 2003 leverde weer enkele leuke vondsten op in onze omgeving. Wat te denken van de 
bloeiende Beenbreek en Veenpluis bij het begin van de Tongerensche beek? En van de eerste vondst in 
de Gemeente Epe van de Tongvaren.   

Een overzicht: 

0048 AMBROSIA ARTMISIIFOLIA – Alsemambrosia  
Was bekend van twee kilometerhokken in de gemeente Epe (Epe, Gatherweg). Nu tweemaal gemeld uit 
Epe, waaronder een  nieuw kilometerhok (27.43.15) (HM) 
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0934 ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM – Tongvaren  
Een soort die zich in Nederland de laatste jaren uitbreidt. Soms is dat duidelijk een gevolg van 
verwildering vanuit tuinen. Maar ook spontane vestiging komt wel voor, op vochtige muren bijvoorbeeld. 
Henk Menke vond de Tongvaren bij de Hartense Molenbeek in Vaassen (27.54.21). 

NIEUW voor Gemeente Epe.  
0148 BOTRYCHIUM LUNARIA – Maanvaren    KWETSBAAR  
Zeldzaam op de Noord-Veluwe. Hoewel de maanvaren bekend was van de Stakenbergweg, was hij er al 
jaren niet meer waargenomen. In 2001 was hij wel gemeld uit de buurt van ’t Harde. In 2003 vond Henk 
Dekker één exemplaar aan de Stakenbergweg (27.41.41.)  Wie vindt er meer?  

0199 CAMPANULA TRACHELIUM – Ruig klokje  
In de westberm van het van Manenspad bij Tongeren (27.43.12). Door de droogte en de hitte zagen ze 
er niet erg florissant uit. Waarschijnlijk gaat het oorspronkelijk om planten, die hier zijn aangeplant of 
met tuinafval zijn terechtgekomen. Toch een leuke vondst. (JdH)  

0360 CORRIGIOLA LITORALIS – Riempjes     BEDREIGD 
Vierhouterbosch  (27.42.32) op een zandhoop in de berm van een zandweg. Oorspronkelijk is Riempjes 
een plant van zandige rivieroevers. In Nederland werd hij vaak gevonden op verdichte zandgrond in 
heidevelden. Maar tegenwoordig staat hij het meest in de ballastbedden van spoorwegterreinen. Het is 
de vraag in hoeverre het bij deze vondst om een natuurlijke vindplaats gaat. (EdB) 

0474 ERIGERON ACER – Scherpe fijnstraal 
In de Atlas van Epe wordt deze soort eenmaal, nl. langs de zandweg over de Gortelsche Heide 
(27.42.45). Hier werd hij in 2003 teruggevonden. (HM) 

0476 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM – Veenpluis  
Er werd een nieuwe groeiplaats van Veenpluis (27.43.22) ontdekt in het Grijze Veen (Tongerense beek). 
Waarschijnlijk is het helemaal geen nieuwe groeiplaats, maar is de plek tot nu toe over het hoofd gezien. 
Evenals de Beenbreek zal hij geprofiteerd hebben van de herstelwerkzaamheden aan de Tongerense 
Beek. (Pwg) 

0778 HUPERZIA SELAGO – Dennenwolfsklauw    ERNSTIG BEDREIGD 
De Dennenwolfsklauw is op de eerdere groeiplaats in het Bakhuisbos bij Heerde (27.34.12) weer niet 
teruggevonden. Waarschijnlijk wel verdwenen (HJ en EdB) 

0775 LYCOPODIUM CLAVATUM – Stekende wolfsklauw   BEDREIGD 
De Stekende Wolfsklauw in het Bakhuisbos bij Heerde (27.34.23) is daarentegen wel teruggevonden. 
Lijkt zich iets uit te breiden (HJ en EdB) 

0858 NARTHECIUM OSSIFRAGUM – Beenbreek   BEDREIGD 
In het overzicht over 2002 (NATUURKLANKEN 2003, nr. 2, p. 14-15) werd gemeld dat de soort weliswaar 
nog voorkwam in het Grijze Veen (Tongerense beek), maar niet bloeide. Inmiddels is er veel veranderd 
in deze omgeving. Door de renovatie is het terrein opener geworden. Het had tot gevolg dat de plant in 
de zomer van 2003 op verschillende plekjes volop bloeide (Pwg) 

0908 OSMUNDA REGALIS – Koningsvaren  
Hoewel de Koningsvaren al sinds het afgraven in het terrein naast het Landje van Jonker (27.43.22) was 
waargenomen, werden in de zomer van 2003 voor het eerst “bloeiende” exemplaren met  sporendragers 
gezien. Vanwege zijn trage groeiwijze, duurt het jaren voor een plant volwassen is. Dat is dan ook de 
reden dat de Koningsvaren een beschermde soort is (EdB) 

1012 POTENTILLA SUPINA – Liggende ganzerik  
Op slikrandjes langs de Hank bij Veessen en noordelijker (27.35.33 en 27.35.25). De liggende ganzerik 
is een pioniersoort op voedselrijke bodem aan rivieroevers. Hij wordt aan de IJssel minder vaak 
gevonden dan aan de Waal (EdB) 

1033 PYROLA MINOR – Klein wintergroen    BEDREIGD 



Op het terrein van Groot Stokkert bij Wapenveld (27.25.31), werd langs een geasfalteerd wandelpad een 
mooie populatie van deze achteruitgaande soort gevonden (HJ) 

1230 SPARGANIUM NATANS – Kleinste egelskop    BEDREIGD 
Tongerensche Leemkuil (27.33.42). Teruggevonden op een eerder bekende vindplaats (HM).  
De ene plek in de Gemeente Epe.  

1184 TEPHROSERIS PALUSTRIS – Moerasandijvie  
Twee nieuwe plekken erbij. Spreng Witte Beek (27.43.22), deze vondst is vast een gevolg van de 
herstelwerkzaamheden en daardoor het opener worden van de omgeving bij de Tongerense Beek (HM, 
pwg). Rauwenhoffweg (27.33.53) (HM). Omdat hij zich nogal gemakkelijk verspreid door zijn vruchtpluis, 
duikt hij af en toe nog wel eens op als pioniersoort op een natte plek waar is gerommeld. Zo ook hier.  

0427 THELYPTERIS PALUSTRIS – Moerasvaren  
Bij de leemkuil van Tongeren (27.33.42) werd een nieuwe vestiging gevonden. Het is niet erg duide-lijk 
hoe de plant hier terecht is gekomen. Omdat de plek vaak bezocht wordt, is het niet waarschijnlijk dat 
hij tot nu toe over het hoofd was gezien. 4e kilometerhok in de gemeente Epe. (HM, EdB) 

1295 TRIENTALIS EUROPAEA – Zevenster  
De Zevenster is in onze omgeving bekend van een grote groeiplaats in de omgeving van het Van 
Manenspad bij Tongeren en enkele exemplaren tussen Gortel en Elspeet. Henk Dekker vond een tot nu 
toe onbekende populatie aan de Stakenbergweg (27.41.33) 

Met dank aan: EdB = Egbert de Boer; HD = Henk Dekker; HJ = Hillary Jellema; 
JdH = Joke de Heer; HM = Henk Menke; pwg = plantenwerkgroep. 

Vindt U iets bijzonders deze zomer? Kunt u een plant niet op naam brengen? Hebt u twijfel over 
de juiste naam? Graag zo spoedig mogelijk een telefoontje (0578-52292). Als het enigszins mogelijk is, 
wil ik de plek zo spoedig mogelijk bezoeken.   

Egbert de Boer  

(tel. 0578-572292) 

  

 

 

24 juni = Sint Jan. 

Waait de wind dan uit het noorden - is dat haast te goed voor woorden 



en het weerbeeld van Sint Jan houdt nog dertig dagen  

 

de naTuur diChTbiJ. 

 

Soms “vliegt de natuur dicht(er)bij.” 

Dat was het geval toen zich eind januari 2004 een boeiend schouwspel 
afspeelde, waarbij factoren als geduld, geluk en “vaak op de zelfde plek 
komen”, een belangrijke rol speelden. 

Wat gebeurde er: 

Vanaf de Kamperdijk langs de zuidelijke oever van het Drontermeer tussen 
Noordeinde en Elburg, heb je een prachtig blikveld op een stuk open water, dat de verbinding vormt 
tussen het Veluwemeer en (via het Vossemeer) met het Ketelmeer nabij  Kampen. 

Vanuit onze streken is het gebied met de auto in een halfuurtje te bereiken en voor de liefhebbers is het 
ook met de fiets goed te doen. 

Aangekomen bij het picknickplaatsje met informatiepaneel werd direct de aandacht getrokken door iets 
kleins, iets wits in een wilgenstruik die daar in de rietkraag groeit. Het leek wel of er een wit papiertje in 
die struik was blijven hangen. 

Nu zie je dat in de winter ook wel eens in onze regio, in de open heidegebieden met verspreid 
staande berken en vliegdennen, maar dan weet je eigenlijk meteen wat het is of zou kunnen zijn. 

In dat randmeerbiotoop van rietvegetatie en aangrenzend grasland reken je er niet zo direct op. Maar 
het “witte papiertje” vloog rap dichterbij: Het was een Klapekster! Behorend tot de familie van de 
klauwieren, wit en grijs met een zwarte oogstreep, zo’n twintig tot vijfentwintig centimeter groot en als 
wintergast - hoogstwaarschijnlijk van Zweedse origine – hier enige tijd verblijvend. 

De perceelsscheidingen ter plaatse bestaan uit paaltjes en draad; prachtige uitkijkposten om 
naar prooi te speuren: insecten, kleine knaagdieren, kleine vogels. 

Een verrekijker was bijna overbodig, van zo dichtbij liet de vogel zich bewonderen. De auto met daarin 
drie vrijwel bewegingloos zittende vogelaars bleek ook nog een bijzondere aantrekkingskracht uit te 
oefenen, want de klapekster vloog plotseling recht op de auto af, om op slechts enkele meters afstand te 
zwenken en op het dichtstbijzijnde paaltje te gaan zitten. Alsof ie zeggen wilde: “wat hebben jullie hier te 
zoeken?” 

Welnu er was ook nog iets anders waarop wij hoopten! En ook 
dat kwam sneller dan verwacht op ons afvliegen en daarmee als een 
prachtig natuurbeeld dicht(er)bij: Een Zeearend! 

Gebiologeerd naar de klapekster kijkend zou deze knoert van een 
roofvogel (ook wel vliegende deur genoemd) ons nog bijna zijn ontgaan, 
ware het niet dat hij of zij boven het randmeer vliegend als vanzelf in 
ons gezichtsveld verscheen. Het was een jonge tweede - of derdejaars 
vogel met het daarbij behorende verenkleed. 

De klapekster was even op slag vergeten. Wij wrongen ons enigszins 
gehaast uit de auto om de Zeearend beter te kunnen zien, wetend dat ie 
waarschijnlijk door zou vliegen. Maar dat gebeurde niet meteen! Als klap 
op de vuurpijl greep de vogel alvorens verder te vliegen voor onze verraste ogen nog even een vis uit 
het water. 

 

Klapekster 

 
Zeearend 



Voor die vis was dat voor de laatste keer “natuur dichtbij”……….  

Erik Murris. 

 

 

10 juni: 

Kopij niet binnen op Sint Margriet 

Natuurklanken zwaar over tied! 
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