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Een heleboel mensen gaan- of zijn intussen met vakantie. 

Wilt u ons in uw belevenissen laten delen, 

dan zorgen wij dat het in de volgende Natuurklanken komt. 

Graag inzenden vóór 11 september a.s. 

en dank bij voorbaat! 

 

 

VOORWOORD 
 Zelfs bij het neerschrijven van deze woorden heeft uw redactie nog geen duidelijk inzicht in wat- 
en hoeveel er exact in dit blad zal komen te staan. Het zijn zeer chaotische tijden, mede dank zij onze 
Moeder Natuur die een mens geen moment rust gunt. Het ene moment regent ’t zo gewelddadig dat je 
de tuin niet in durft, en als het weer je bij gelegenheid dan toch even vriendelijk toelacht reikt het 
Zevenblad je tot aan de schouders. Hetgeen weer borg staat voor achterstanden binnenshuis….. En daar 
hebben we te maken met een balsturige computer, die vermoedelijk z’n beste tijd heeft gehad en naar 
z’n pensioen verlangt, dus ’t valt allemaal niet mee. 

 Het verdrietige bericht van het overlijden van Lammert Bonhof zorgt voor een somber accent. 
Het is een heel onwezenlijke gedachte dat we hem nooit meer zullen zien, Lammert met zijn onverdund 
enthousiasme. Ofschoon hij ontelbare paddestoelenzoektochten gelopen moet hebben stond zijn gezicht 
bij elk treffen op zo puur glunderen dat het wel leek of het voor hem steeds weer helemaal nieuw was. 
Moeilijk te beseffen dat hij er niet meer is. En een groot verlies voor de “know how” in de 
paddestoelenwerkgroep. 

 Er is werk aan de winkel, want er moet nog veel aan dit blad gebeuren. Er staan ook heel leuke 
dingen in – kijk zelf maar. 



Redactie. 

 

 

 

De zomer staat voor de deur en de vakantie is in aantocht, dus voor een ieder volop de 
gelegenheid om te genieten van de mooie natuur om ons heen.  

Het project Vossenbroek verloopt zeer voorspoedig: er zijn al vele inventarisaties gedaan door de 
werkgroepen.  

Bij dezen willen wij ook graag niet-werkgroepleden oproepen om een keer met een werkgroep mee te 
gaan om het Vossenbroek te verkennen. Hun programma’s kunt u verderop in dit blad vinden. 

Regelmatig doen wij een beroep op vrijwilligers; het kost ons vreselijk veel als wij iedere keer 
iedereen moeten gaan bellen. Wij verzoeken u dan ook om de Vacatures en Oproepen te lezen en mocht 
er iets bij zijn voor u, u daarvoor zelf op te geven. 

In april waren wij aanwezig op de Vertegenwoordigende Vergadering in Arnhem. Daar hadden 
we ook een stand ingericht waar wij onze inventarisatierapporten aan de man hebben gebracht. Met 
name naar aanleiding van het artikel in Natura, was de belangstelling groot en iedereen was onder de 
indruk van het werk. Uiteraard hadden wij ook de Natuurkalender bij ons om te verkopen. Heeft u er zelf 
al één gekocht? Altijd handig om in huis te hebben als cadeautje. Hij kan besteld worden bij Margriet 
Maan. 

Vanuit de werkgroepen is al heel vaak het verzoek gekomen voor een beamer, door de hoge 
aanschafprijs is het er nooit van gekomen. Nu, dat probleem is opgelost: wij hebben een beamer en 
scherm geschonken gekregen van een particulier fonds. Alleen moest de voorzitter hiervoor even op en 
neer naar Eibergen. 

In het kader van het jubileum van Het Geldersch Landschap hebben wij een boom gekregen. In 
dit nummer staat een artikel. Het bestuur heeft al een idee waar de boom naar toe zal gaan, maar daar 
hoort u later meer over. 

 Wij wensen u allen een goede vakantie toe. 

         Het bestuur.  

 

 

Wij danken bij voorbaat alle mensen  
die hun kopij voor het volgende nummer hebben 

ingeleverd 

vóór 11 september van dit jaar. 



Lammert Bonhof 
23 februari 1921 - 24 juni 2004 

 

 
 

Vandaag, 28 juni 2004, is Lammert Bonhof begraven. 

Heel wat leden van onze vereniging zullen hem ontmoet hebben. Via werkgroepen of op algemene 
bijeenkomsten en eveneens bij andere verenigingen. Hij had op natuurgebied een brede belangstelling 
en een grondige kennis. Vooral op mycologisch terrein had hij ook landelijk zijn contacten. 

Zijn doen en laten maakte hem tot een markante persoonlijkheid. 

 Toen de werkgroep paddestoelen ruim tien jaar geleden op initiatief van Els Koopmans (weer) 
ging functioneren, was vooral Lammert onze leermeester. Met de plaatjesboeken erbij dachten we dan 
de naam van een paddestoel gevonden te hebben en we vroegen Lammert om bevestiging. Hij kon heel 
enthousiast met “Ja!” reageren, maar ook aarzelen. Want vanuit zijn veeljarige ervaring en zelfstudie 
wist hij dan dat het alleen via microscopisch onderzoek mogelijk was om die soort op naam te brengen. 
En dat deed hij dan ook. Hij had zich in dat opzicht een wetenschappelijke houding eigen gemaakt. 

Heel lang heeft hij een goed geheugen gehad, zodat hij in het veld al met een naam en allerlei 
bijzonderheden kon komen, ook al gaven de veldgidsen geen uitsluitsel. Zij eigen beduimelde en 
volgeschreven oude veldgids diende dan tot steun. Hij kon dan  zijn betoog soms afsluiten met een 
welgemeend “prachtig”. 

Het was voor hem moeilijk te accepteren dat zijn gezondheid en ook zijn geheugen achteruit 
gingen. Als hij dan niet op een naam kon komen, riep hij nogal eens de hulp in van Henk Dekker om 
vervolgens het antwoord dat hij dan kreeg, soms weer te bestrijden…  Trouwens: die twee kwamen de 
laatste jaren vaak samen en dat was voor de vrouw van Lammert een hele geruststelling. 

Nu is dat alles voorbij. 



Wij als “leerlingen” zullen ons blijven herinneren dat we veel aan hem te danken hebben.  

 

Janus Crum. 

 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.  

De excursies gaan vaak niet door omdat niemand zich aanmeldt!  

Ook gebeurt het dat men op het laatste moment niet op komt dagen en anderen onnodig laat wachten. 

De activiteiten worden zorgvuldig voorbereid en zijn voor alle leden en niet-leden toegankelijk. 

Tip: Noteer direct als de natuurklanken uitkomt in uw agenda wanneer de activiteiten plaatsvinden! 

 

Zaterdag 

31 juli       

 

 

 

 

 

Excursie op de fiets  

…… om een aantal tuinen te bezoeken van onze leden. 

We fietsen naar de Zuukerweg voor een bezoekje aan de mooie tuin van mevrouw Jo 
de Vries, waar ons zelfs een kopje koffie wordt aangeboden. Daarna vertrekken we 
via de Eperheemweg om de bos/siertuin van mevrouw Nienke Paulusma te bezoeken. 
Aansluitend de bloementuin van Mariet van Gelder aan de Sprengenweg te Heerde en 
niet zo ver daar vandaan woont Hilary Jellema.  We zien o.a. hoe de spreng door de 
bostuin loopt. Als er nog zin en tijd voor is gaan we ook bij Margriet Maan in 
Veessen langs. Voor wie het allemaal te veel is: je mag ook eerder afhaken. 
Lunch en drinken voor onderweg meenemen. 



                

Alleen als het echt slecht weer is gaat het niet door! 

 Verzamelen:  VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 
 Tijd:  10.30 uur. 

Aanmelden noodzakelijk! Opgave bij Francien Surink. 

Wie wil een  andere keer zijn/haar tuin openstellen? 
Je hoeft zeker geen “grootgrondbezitter” te zijn! 

Woensdag 

25 augustus 

 

Excursie naar de Grote Voorn  
Dit betreft een onderdeel van het programma van de Plantenwerkgroep, maar iedereen 
is welkom. 

De Grote Voorn  Deze plas ligt in de uiterwaarden bij Oene. De plantenwerkgroep zal u 
rondleiden in dit fraaie gebied.  

 Verzamelen: Rabo Adviescentrum, Eperweg in Heerde. 
 Tijd:  09.30 uur.  

28 en 29 augustus VOGELFESTIVAL IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN (zie pag.     ) 

Vrijdagavond 

17 september 

 

 

EXCURSIE VLEERMUIZEN o.l.v. Frans Bosch 
We gaan naar de Cannenburch te Vaassen voor een demonstratie van de bat-detector.  

Frans laat ons horen waar de vleermuizen vliegen en hij is er van overtuigd dat we ze 
te zien krijgen op deze locatie. 

 Verzamelen: Kasteel Cannenburch te Vaassen. 

 Tijd:  19.30 uur. 
(Op 25 november volgt de dialezing over deze bijzondere zoogdieren.) 

NOTA BENE: Aanmelden is echt noodzakelijk! Opgave Francien Surink. 

Donderdag 

23 september 

 

 

 

 

LEZING PADDESTOELEN door Menno Boomsluiter 
De eerste lezing van het seizoen gaat over het jaarlijks terugkerend onderwerp dat in 
deze tijd van het jaar interessant is. Nu wat eerder, omdat we dan de kennis die we 
hebben opgedaan tijdens de lezing ook nog kunnen toepassen in het herfstbos.  

Menno zal deze dialezing verzorgen en ons tevens laten kennismaken met de wijze 
waarop je paddestoelen kunt determineren. Dat is geen eenvoudige zaak! 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Suite 1 en 2, Stationsstraat 25 te Epe. 

 Tijd:  20.00-22.00 uur. 

Zaterdag  

16 oktober 

 

 

 

GEWESTELIJKE EXCURSIE “RIVIERDYNAMIEK IN DE 
MILLINGERWAARD” 
Het gewest IJsselstreek organiseert de excursie, over een route die ongeveer 10 km. 
lang is. Hij staat onder leiding van Tjallling van der Meer en Hans Grotenhuis.  

Omdat de Millingerwaard in de binnenbocht van de Waal ligt, is het landschap 
voortdurend in beweging. De rivierduinen zijn uniek voor Nederland. Een kudde 
halfwilde Poolse Konikspaarden en een kudde Schotse Galloway-runderen grazen langs 
de oevers.  



 

Er komen Bevers en bijzondere planten voor, waaronder zeldzame stroomdalplanten 
zoals Cipreswolfsmelk, Kruisdistel, Sikkelklaver, Zeepkruid, Kleine ruit en Veldsalie 
(maar deze zijn niet in dit jaargetijde te vinden.) 

Verder heeft dit gebied veel vogelrijkdom te bieden, vooral in deze tijd van het jaar. 

Voldoende ingrediënten voor een boeiende excursie. 

Eten en drinken meenemen, er wordt geen horecagelegenheid aangedaan. 

  Verzamelen: parkeerplaats onderaan de dijk tegenover de kerk van Kekerdom 
  (zie kaartje verderop in dit blad.) 
 Tijd:  10.uur. 

Zondag 

17 oktober 

 

 

PADDESTOELENEXCURSIE door de Paddestoelenwerkgroep 
De paddestoelenwerkgroep verzorgt jaarlijks een excursie op 
“ons” natuurpad Epe/Heerde. Dit jaar is het Heerder gedeelte 
aan de beurt. Een deel van dit pad zal gelopen worden onder 
leiding van de familie Crum en Menno Boomsluiter. 
 Verzamelen: Parkeerplaats t/o de Kiosk van Heerde. 

 Tijd: 14.00 uur.  

Voor deze wandeling rondom de herfstvakantie is altijd heel veel belangstelling en  

aanmelden is dus niet nodig. 

Donderdag 

28 oktober 

DIALEZING door Gerard Plat 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda! 

Over het onderwerp kunt u in de volgende Natuurklanken meer lezen. 

Zondag 

7 november 

 

 

GEOLOGIE-EXCURSIE NAAR HAVELTE o.l.v. Bauke 
Terpstra 
We hebben het afgelopen seizoen al een lezing meegemaakt over dit onderwerp en nu 
gaan we het veld in. 

We vertrekken vroeg en komen waarschijnlijk pas om 16.00 uur terug in Epe. 

Lunch meenemen. We zullen zoveel mogelijk met elkaar meerijden. 

 Verzamelen:  VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 

 Tijd:  09.00 uur 

Aanmelden noodzakelijk! Opgave Francien Surink. 

Donderdag 

25 november 

DIALEZING OVER VLEERMUIZEN door Frans Bosch 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda! 

In de volgende Natuurklanken meer informatie, maar bekend is nu al dat de vleer- 

muiskelder in het Pelzerpark belicht gaat worden. 

Donderdag LEDEN VOOR LEDEN 
Geeft u spontaan op om een stukje van de avond te vullen. Alles is welkom! 



9 december 

 

 

Foto’s of dia’s, een gedicht, verhaal of tekeningen. Al een tipje van de sluier oplichten  
over het Vossenbroek? 

Een beamer met laptop of een diaprojector staat tot uw beschikking. 

Verzamelt u nu alvast leuke en bijzondere dingen om elkaar deze avond te tonen. 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

 Tijd: 20.00 – 22.00 uur. 

 

 

 

Programma’s van de werkgroepen 

Insectenwerkgroep   
Dinsdag 

20 juli 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK   

 Verzamelen in Epe: VVV-kantoor, Pastoor Sonstraat.   

 Tijd: 10.30 uur.  

 Emst:Wiemanstraat bij de slagboom van Het Geldersch Landschap  

  Leiding: Bertus Hilberink. 

Dinsdag 

10 augustus 

INVENTARISATIE VOSSENBROEK 

 Verzamelen…. enz. zie 20 juli. 

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 20 juli. 

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

 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 

 
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 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? 

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. 

 

 
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. 

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 
 

 
Werkgroep Landschap en Natuur ( WLN)  

Programma voor het seizoen 2004/2005 – de locaties zijn op dit moment nog niet bekend. 
De begintijden zijn telkens om 8.30 . Eindtijden tussen 12.00 en 12.30. 

1. Cursus motorkettingzagen:         
zaterdag 30 oktober theorieochtend 

zaterdag 20 november praktijkochtend 

2. Snoeien hoogstamfruitbomen: 
zaterdag 11 december    

zaterdag 22 januari 2005 

3. Heggenleggen: 
zaterdag 19 februari 

zaterdag 19 maart 

mailto:gah.prins@wxs.nl


4. Wilgen knotten                                   

Bertus Hilberink -  0578 – 572713 
Stationsstraat 28, 8171 BX  Vaassen. 

BIBLIOTHEEKNIEUWS 
Voor de liefhebbers zijn er enkele jaargangen van Grasduinen beschikbaar gekomen. 

Ze zijn keurig en stevig gebundeld in een speciale bewaarband. 

Het betreft de jaargangen 81/82, 83/84 en 84/85. 

Ook van het prachtige tijdschrift Vogels kunt u een keuze maken uit de jaargangen 

75/77, 78/79, 82/83 en 87/88.  De tijdschriften zijn gebundeld in de speciale Vogels-band. Ze zijn een 
bron van informatie en inspiratie. 

Belangstellenden kunnen zich wenden tot onze bibliothecaris:               mevrouw Oeti Slot in Heerde   

tel. 0578 692821. 
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

 

 

vereniging voor veldbiologie 

 
 



 

Gewest IJsselstreek 

 

Zaterdag 16 oktober 2004. Gewestelijke excursie "Rivierdynamiek in de Millingerwaard". 

 

De excursie die ongeveer 10 kilometer lang is, staat onder leiding van Tjalling van der Meer 
en Hans Grotenhuis. De start is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Kekerdom (zie kaartje 
onderop deze bladzijde.) De parkeerplaats ligt onder aan de dijk tegenover het kerkje van Kekerdom. 
Tijdens de excursie wordt geen horecagelegenheid aangedaan. Neem daarom voldoende eten en 
drinken mee. 

Het rivierenlandschap heeft een grote dynamiek. Die wordt in hoofdzaak bepaald door 
natuurlijke processen:  

- afzetting (sedimentatie) van door de rivier aangevoerd zand en slib;  
- wegspoelen en wegwaaien van bodem (erosie) en  
- duinvorming. 

Omdat de Millingerwaard in een binnenbocht van de Waal lig is het landschap hier voortdurend in 
beweging. Het verandert met de seizoenen en met hoog- en laag water. Bijna ieder jaar komt het tot 
overstromingen, wanneer afsmeltende sneeuw en regenwater het peil van de Waal verhogen.  

Bij hoog water vindt er veel zandophoping plaats langs de oever aan de stroomafwaartse kant van de 
binnenbocht. Als de waterstand daarna laag is en er een stevige westenwind waait, stuift het droge zand 
landinwaarts waardoor riverduinen ontstaan.  

De Millinger rivierduinen zijn uniek voor Nederland. 

 De 700 hectare grote Millingerwaard. is één van de proefprojecten Gelderse Poort. Dit project is 
in 1991 van start gegaan. Het is een uniek stuk rivierlandschap met de enige plek in Nederland met 
metershoge rivierduinen en de enige plek waar landschapsvormende processen op deze schaal zijn te 
aanschouwen. Een kudde halfwilde Poolse Konik-spaarden en een kudde Schotse Galloway-runderen 
grazen er langs de oevers, Ze zorgen er voor dat het landschap open blijft en het zand kan blijven 
stuiven. Daarnaast komen er Bevers voor.  

Meer landinwaarts liggen tussen twee voormalige steenfabrieken diverse kleiputten en grindgaten van 
verschillende dieptes. Op dit moment vinden de laatste ontkleiingen plaats. Daar herstelt het 
oorspronkelijke ooibos zich. Op de natste plekken groeien wilgen en populieren (zachthout ooibos). 
Eiken, essen en iepen vinden we op de hogere plekken (hardhoutooibos). De Zwarte populier, die tien 
jaar geleden in Nederland bijna uitgestorven was, is weer volop langs de rivier aanwezig en verspreidt 
zijn zaad stroomafwaarts over het Nederlandse rivierengebied. 

 In de Millingerwaard komen bijzondere planten voor, waaronder zeldzame stroomdalplanten 
zoals Cipreswolfsmelk Kruisdistel, Sikkelklaver, Zeepkruid, Kleine ruit en Veldsalie, maar deze zijn 
natuurlijk in dit jaargetijde niet te vinden.  

Voor wat de vogelrijkdom. betreft heeft het gebied, vooral in deze tijd van het jaar, veel te bieden. 

Kortom, voldoende ingrediënten voor een boeiende excursie! 
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HET GELDERSCH LANDSCHAP  75 JAAR 
 

In Natuurklanken nummer 2 heeft u er al over kunnen lezen: 
Het Geldersch Landschap bestaat 75 jaar en ter gelegenheid 
van dit feest hebben zij zevenenzeventig organisaties een 
cadeau aangeboden, bestaande uit een boom.  

Onze KNNV afdeling was één van de gelukkigen en het bestuur 
heeft gekozen voor een Linde die we als afdeling in 
“bruikleen”gaan geven aan iets of iemand binnen onze 
gemeente. Als het zover is zal het bestuur ons zeker informeren 
over wie de gelukkige is en wanneer de officiële aanbieding en 

het planten zullen plaats vinden. 

Wist u trouwens dat De Dellen de eerste aankoop was van Het Gelders 
Landschap? Wellicht is dat de reden waarom naast onze KNNV nog een 
organisatie in Epe/Heerde een boom cadeau kreeg, namelijk de Scouting Groep 
Buys Ballot Epe/Heerde. 

Op 17 april was het zover en de ondergetekenden mochten, namens u, naar 
Kasteel Hoekelum in Bennekom om onze symbolische boom in ontvangst te 
nemen. 

Wat een feestelijke dag. Stralende zon, veel activiteiten op het mooie voorterrein 
van Kasteel Hoekelum, wat nog extra feestelijk werd doordat de monumentale 
bomen zich tooiden met hun eerste lentegroen/-bruin. Veel mensen en opvallend 
veel jonge kinderen. Daar was dan ook een prachtig feest voor georganiseerd. 
Nestkastjes maken, stokbroodjes bakken, boogschieten, natuurspeurtocht enz. 
enz. Wat hebben al die mensen van de dag genoten. 

De vertegenwoordigers van organisaties die een boom kregen werden om 
14.15 uur toegesproken door mevrouw Janine Pijl, directeur van Het Geldersch 
Landschap  en de Gelderse Kastelen. 

 



Daarna vertrokken we met elkaar naar het terrein achter het koetshuis. Een 
natuurlijk amfitheater. Prachtig geschminkte kinderen spraken ons in groepjes 
als “boom” toe en dat deden ze met veel elan. Toen we eenmaal op voor ons 
neergezette stoelen zaten voerden andere kinderen op muziek een balletachtige 
voorstelling op. Midden op het terrein lag een hele berg tule waar de kinderen 
zich al dansend naartoe begaven, en uit de berg ontwaakten “feeën en 
prinsessen”, prachtig aangekleed en geschminkt en zij boden alle 
vertegenwoordigers de symbolische boom aan: een plakje berkenstam met 
ingebrand “Het Gelderslandschap” 75 jaar. 

Het was een feestelijk gebeuren waar zowel de kinderen als de gasten van 
genoten. 

Na een drankje hebben we nog een wandeling over het terrein gemaakt. 
Vooral de mensen die allerlei oude ambachten demonstreerden en vertelden hoe 
ze die voor restauratiewerk nodig hebben, maakten indruk op ons. Wat een 
vakmanschap! 

Een prachtige dag een 75-jarige waardig. 

                      Frans Voorhaar en Jeaan Felix-

Meijdam. 

 

VOGELFESTIVAL IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN 
Sovon vogelonderzoek, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming organiseren dit jaar weer een 

VOGELFESTIVAL in het weekend van 28 en 29 augustus 2004. Deze keer zullen de activiteiten 
plaatsvinden in de Oostvaardersplassen. 

De KNNV Uitgeverij en de landelijke KNNV hebben samen een grote tent 
gehuurd om acte de présence te geven. Het publiek zal worden geïnformeerd 
over beide organisaties en natuurlijk zal er geprobeerd worden nieuwe leden te 
werven. 

 Het zou fijn zijn als leden van afdelingen in het Gewest IJsselstreek zouden 
helpen de stand te bemannen. Ook kunnen vogelaars of vogelwerkgroepen iets 
over vogels laten zien. Dat maakt de tent nog levendiger. Bovendien maken we 
er samen een gezellige dag van. 

 Onze ervaringen met het Vroege Vogelfestival vorig jaar in Apeldoorn waren zo positief, dat 
we ook dit festival van harte bij u kunnen aanbevelen, zowel als bezoeker als stand–medewerker. Het 
publiek is enthousiast en geïnteresseerd. 
 Zijn er leden die een uurtje in de KNNV–tent willen meewerken? Als er 
meerdere mensen helpen is het voor iedereen mogelijk om ook wat van het 
overige spektakel te zien. Graag! 



 Margriet Maan zal uw naam doorgeven aan het organiserend comité. 
Vermeldt u er ook bij wanneer u beschikbaar bent? Bij voorbaat dank. 

VACATURES EN OPROEPEN 
 

Veel leden vinden het moeilijk zich voor een langere tijd aan een verplichting te binden.  
Daarom zijn de volgende projecten ideaal voor  mensen die wel een bijdrage aan het functionneren 
van de vereniging willen leveren, maar 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:. 

• Voor het organiseren van de presentatie van het rapport: gevraagd: drie 

commissieleden  

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. 

• Voor het organiseren van de Groencursus: gevraagd: vier leden voor het 

organisatieteam. 

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 uitéénlopende 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. 

 

De Natuur dichtbij: voor onze rubriek in Heerde Huis en huis: gevraagd twee 
schrijvers die eens in de acht weken een artikeltje schrijven van iets meer dan 
een half A4 over een natuurbelevenis of – wetenswaardigheid. 

 

Wij hopen dat u zich beschikbaar wilt stellen! We verzoeken u zichzelf 
op te geven, want alle leden opbellen is voor het bestuur ondoenlijk.  

Voor meer informatie en reacties kunt u terecht bij 

 

                                                                                                     Het 
bestuur. 
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NATUURKALENDER KNNV EPE/HEERDE 
 

 

 

Voor elke maand enkele natuurbelevenissen met tekeningen. 

 

Tekeningen en verhalen van Els Koopmans-Grommé. 

Ontwerp van Jan Leemburg. 

Duurzame uitvoering. 

 

Te gebruiken als verjaardagskalender, notities van waarnemingen in het 
veld of 



in de tuin; voor het maken van uw excursie- en lezingenrooster….. 

 

Een exclusief cadeau of relatiegeschenk dat in grijstinten beslist 

niet voldoende tot zijn recht komt. U moet het in kleur zien! 

 

Voor de vriendenprijs van € 7,50. 

 

Verkoopadressen: alle bestuursleden (zie binnenzijde voorblad) 

en Bertus Hilberink, Stationsstraat 28, 8171 BX Vaassen. 

 

Een bestelformulier vindt u aan de keerzijde van deze pagina. 
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HET NATUURPAD 
Mevrouw Thea van Leeuwen uit Heerde en Mevrouw Marchien te Velde uit Wapenveld hebben 

zich aangemeld om zorg te dragen voor het Heerder gedeelte van ons Natuurpad. 

Heel hartelijk dank voor dit initiatief! 

Mevrouw Francien Surink en de heer P. Albrecht  uit Epe nemen al heel wat jaar het Eper gedeelte voor 
hun rekening. 

Wellicht is het goed dat wij hierbij eens extra aandacht vragen voor ons Natuurpad. 

In samenwerking met de beide gemeenten is de wandelroute aangelegd. De KNNV Epe/Heerde heeft zich 
verplicht om de paaltjes met de tekst te onderhouden, de gemeenten de groene paaltjes met de witte N 
van Natuurpad. Het Eper pad werd op 15 juni 1963 door de toenmalige burgemeester van Epe, Mr. C.N. 
Renken feestelijk geopend. Daarbij aanwezig was ook de burgemeester van Heerde, de heer T. Faber. 
Korte tijd daarna volgde een uitbreiding van het pad met het Heerder gedeelte. 

Onze vier beheerders zorgen ervoor dat de teksten leesbaar blijven door waar nodig de 
glasplaatjes schoon te maken of te vernieuwen. Door de wandelroute regelmatig te lopen kunnen ook 
vernielingen snel worden gerapporteerd. 

Door enkele leden is er een bijbehorend boekje gemaakt met tekst en tekeningen: “Plant en Dier 
op uw pad”. Hierin is een kaartje en een beschrijving van de route opgenomen en veel informatie over 
flora en fauna en het ontstaan van het landschap. Dit handzame gidsje is voor ± € 2.- te koop bij de 
VVV’s en bij de startpunten van het Natuurpad, de kiosken bij de Hertenkamp in Epe en aan de 



Elburgerweg in Heerde. Leden kunnen het boekje voor € 1.50 kopen op avonden dat onze eigen 
bibliotheek in de Eper Gemeentewoning open is.  

De wandeling en “Plant en Dier op uw pad” kunnen wij van harte aanbevelen. 

Het zou fijn zijn als u eens wat reclame maakte voor het Natuurpad. We kregen van KNNV- 
leden en andere wandelaars enige suggesties: geeft u het boekje eens cadeau aan buren en vrienden die 
uw planten of huisdieren tijdens uw vakanties verzorgen.  

Het lopen van het Natuurpad is ook een leuke activiteit voor een familiedag of een kinderfeestje. Er is 
een mooie speurtocht van te maken en bij de kiosken kunt u op wat lekkers trakteren. 

In de herfst is het een prachtige paddestoelenroute. Op de Renderklippen mag uw hond een heel 
eind voor u uit lopen. 

We wensen u veel wandelplezier! 

                                                                                                 Het bestuur 

 

DE NATUUR IS NIET VOLMAAKT  MAAR  GOED  GENOEG! 

Van wie ik deze uitspraak heb weet ik niet meer maar ik heb er wel 
vaak aan moeten denken. 

Het begon verleden jaar toen in mijn tuintje spontaan een 
“onbekende” plant verscheen. Het bleek Jakobskruiskruid te zijn. 
Toen er later een Sint-jacobsvlinder rondvloog heb ik hem (haar) 
gesmeekt eitjes te leggen op mijn plant. Dat heeft vast geholpen 
want na verloop van tijd aten de rupsen naar hartelust. 
Wat ik zo mooi vond was dat de plant wel kaal gegeten werd maar 
het zaad leed er niet onder. Tegen de tijd dat de rupsen zich gingen 
verpoppen was het zaad rijp. Is de natuur dan toch volmaakt? 

Maar dit jaar was het een ander verhaal. Toen het kruiskruid nog maar drie centimetertjes hoog was 
vlogen er twee Sint-jacobsvlindertjes! 

Dus werd er gesmeekt om vooral nog te wachten met de eitjes. Maar nee hoor! Op de onderkant van één 
blaadje kwam een plakkaatje met eitjes. Vlak vóór ik met vakantie ging - de plant was  nog geen vijftien 
centimeter - verschenen de piepkleine rupsjes.  

Toen ik na drie weken terug kwam stond daar een aantal kaal gegeten sprieten met in totaal drie rupsjes 
van één centimeter lang.  

 Wat er gebeurd is valt slechts te gissen. Wie zegt dat de natuur goed genoeg is? In mijn tuintje 
kennelijk niet. Maar gelukkig, de natuur is heel wat  groter dan mijn tuintje en dus vertrouw ik er maar 
op dat èn het kruiskruid èn de vlinders er volgend jaar gewoon weer zijn zodat  ik  toch weer kan 
zeggen: 

DE NATUUR IS NIET VOLMAAKT MAAR GOED GENOEG. 

 An Westerweel. 
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Het Natuurpad 
Mevrouw Thea van Leeuwen uit Heerde en mevrouw Marchien te Velde uit Wapenveld hebben zich 

aangemeld om zorg te dragen voor het Heerder gedeelte van ons Natuurpad. 

 

Sint-
jacobsvlinder 



Heel hartelijk dank voor dit initiatief! 

Mevrouw Francien Surink en de heer P. Albrecht  uit Epe nemen al heel wat jaar 
het Eper gedeelte voor hun rekening. 

Wellicht is het goed dat wij hierbij eens extra aandacht vragen voor ons 
Natuurpad. 

In samenwerking met de beide gemeenten is de wandelroute aangelegd. De KNNV Epe/ Heerde heeft 
zich verplicht om de paaltjes met de tekst te onderhouden, de gemeenten  de groene paaltjes met de 
witte N van Natuurpad. 

Het Eper pad werd op 15 juni 1963 door de toenmalige burgemeester van 
Epe, Mr C.N. Renken feestelijk geopend. Daarbij aanwezig was ook de 
burgemeester van Heerde, de heer T. Faber. Korte tijd daarna volgde een 
uitbreiding van het pad met het Heerder gedeelte. 

Onze vier beheerders zorgen ervoor dat de teksten leesbaar blijven door 
waar nodig de glasplaatjes schoon te maken of te vernieuwen. Door de 
wandelroute regelmatig te lopen kunnen ook vernielingen snel worden 
gerapporteerd. 

Door enkele leden is er een bijbehorend boekje gemaakt met tekst en 
tekeningen: “Plant en Dier op uw pad”. Hierin is een kaartje en een beschrijving 
van de route opgenomen en veel informatie over flora en fauna en het ontstaan 
van het landschap. 

Dit handzame gidsje is voor ± € 2.- te koop bij de VVV’s en bij de startpunten 
van het Natuurpad, de kiosken bij de Hertenkamp in Epe en aan de Elburgerweg 
in Heerde. Leden kunnen het boekje voor € 1.50 kopen op avonden dat onze 
eigen bibliotheek in de Eper Gemeentewoning open is.  

De wandeling en “Plant en Dier op uw pad” kunnen wij van harte aanbevelen. 

Het zou fijn zijn als u eens wat reclame maakte voor het Natuurpad. We 
kregen van KNNV leden en andere wandelaars enige suggesties: geeft u het 
boekje eens cadeau aan buren en vrienden die uw planten of huisdieren tijdens 
uw vakantie verzorgen. Het lopen van het Natuurpad is ook een leuke activiteit 
voor een familiedag of een kinderfeestje. Er is een mooie speurtocht van te 
maken en bij de kiosken kunt u op wat lekkers trakteren. 

In de herfst is het een prachtige paddestoelenroute. Op de Renderklippen mag 
uw hond een heel eind voor u uit lopen. 

We wensen u veel wandelplezier! 

                                                                                                 Het bestuur 

 

 



DE NATUUR IS NIET VOLMAAKT  MAAR  GOED  GENOEG! 

Van wie ik deze uitspraak heb weet ik niet meer maar ik heb er wel 
vaak aan moeten denken. Het begon verleden jaar toen in mijn tuintje 
spontaan een “onbekende” plant verscheen. Het bleek Jakobskruiskruid 
te zijn. Toen er later een Sint-jacobsvlinder rondvloog heb ik hem 
(haar) gesmeekt eitjes te leggen op mijn plant. Dat heeft vast geholpen 
want na verloop van tijd aten de rupsen naar hartelust. 
Wat ik zo mooi vond was dat de plant wel kaal gegeten 
werd maar het zaad leed er niet onder. Tegen de tijd 

dat de rupsen zich gingen verpoppen was het zaad rijp. Is de natuur dan toch 
volmaakt? 

Maar dit jaar was het een ander verhaal. Toen het kruiskruid nog maar drie 
centimetertjes hoog was vlogen er twee Sint-jacobsvlindertjes! Dus werd er 
gesmeekt om vooral nog te wachten met de eitjes. Maar nee hoor! Op de 
onderkant van één blaadje kwam een plakkaatje met eitjes. Vlak vóór ik met 
vakantie ging - de plant was  nog geen vijftien centimeter - verschenen de 
piepkleine rupsjes.  

Toen ik na drie weken terug kwam stond daar een aantal kaal gegeten sprieten 
met in totaal drie rupsjes van één centimeter lang. Wat er gebeurd is valt slechts 
te gissen. Wie zegt dat de natuur goed genoeg is? In mijn tuintje kennelijk niet.  

Maar gelukkig, de natuur is heel wat  groter dan mijn tuintje en dus vertrouw ik 
er maar op dat èn het kruiskruid èn de vlinders er volgend jaar gewoon weer zijn 
zodat  ik  toch weer kan zeggen: 

DE NATUUR IS NIET VOLMAAKT MAAR GOED GENOEG. 

 An Westerweel.  
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EEN OPMERKELIJKE VLINDER 
Half augustus had ik een bijzondere vlinder op de UV-lamp in de 
tuin. Een soort die mij op het eerste gezicht niet bekend voorkwam. 
Nu zijn er wel meer vlinders moeilijk op naam te brengen maar dan 
betreft het meestal soorten die een onopvallende kleur hebben of 
vlinders die onderling slechts weinig verschillen. In dit geval was dat 
niet zo. Het betrof een overwegend grijze vlinder met een spanwijdte 
van ca. 30 mm. De vleugels waren voorzien van een drietal donkere, 
min of meer golvende dwarsbanden, waartussen een zwarte, wit-
omlijnde driehoek. Op zich dus opvallend genoeg getekend, maar 
tijdens een vluchtige zoektocht door de boeken niet op naam te 
brengen. Dan maar wachten op de door mij gemaakte dia’s, zodat ik 

daarna op mijn gemak verder op zoek kon gaan. De eerste stap bij mij is dan meestal “The Moth of the 
British Isles” van Skinner. Maar dit boek bracht dit keer, ook na een aantal malen doorbladeren, geen 
uitkomst. Dan maar de overige boeken doorzoeken tot ik uiteindelijk toch een paar afbeeldingen 
aantrof die wel een beetje leken op het door mij gevangen exemplaar.  

 

Sint-jacobsvlinder 

 



Ik was inmiddels aanbeland bij de familie van de Processierupsvlinders; logisch dat het Engelse 
vlinderboek geen oplossing had voor mijn probleem, want deze vlinders komen in Engeland (nog) niet 
voor. Inmiddels genieten ze bij ons, met name door de irriterende werking van de brandharen van de 
rupsen, landelijke bekendheid. Maar dan hebben we het over de Eikenprocessie-rupsvlinder 
(Thaumetopoea processiones), die hier de laatste twintig jaar in steeds grotere aantallen wordt 
aangetroffen.  
En hoewel deze vlinder enigszins voldeed aan het profiel, hield ik mijn twijfels. Was het misschien 
zijn familielid, de Dennenprocessierupsvlinder (Thaumetopoea pinivora). Ook niet zo voor de hand 
liggend, want deze vlinder is in ons land slechts eenmaal met zekerheid vastgesteld, namelijk in de 
zeventiger jaren, maar daarvan is bewezen, dat die met ingevoerde dennen in Nederland terecht is 
gekomen. Maar goed, misschien toch een tweede exemplaar ??? De laatste tijd maken wel meer 
zuidelijke soorten hun opwachting in ons doorgaans koude landje. 
  Uiteindelijk maar een e-mail naar Rob de Vos van het Zoologisch Museum in Amsterdam, met de 
vraag of er de laatste tijd exemplaren van de Dennenprocessierups waren aangetroffen in onze regio. 
Het antwoord kwam per kerende “post”. Nee geen meldingen en een exemplaar van de “Pinivora” was 
zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk. Waarschijnlijk was het een sterk getekend exemplaar van de 
Eikenprocessierupsvlinder, waarvan de mannetjes aan het einde van de zomer door het hele land 
zwerven. Deze vlinders komen gemakkelijk op licht. Maar als ik foto’s had, dan deze graag toezenden, 
zodat met zekerheid kon worden vastgesteld om welke vlinder het ging.   

  Inmiddels, na het opsturen van de foto’s en de reactie van Rob de Vos, is het raadsel opgelost: 
het gaat om een derde soort Processierupsvlinder, namelijk een mannelijk exemplaar van de 
Thaumetopoea pityocampa, (nog) niet in het bezit van een Nederlandse naam, maar we noemen hem 
gemakshalve ook maar Dennenprocessierupsvlinder. 

In Europa, Azie en Afrika komen vier soorten processierupsvlinders voor waarvan de rupsen op 
naaldbomen leven. Om te beginnen, de Th. Pinivora, een soort die voorkomt op o.a Grove dennen in het 
oostelijk deel van Europa en lokaal in centraal Europa. Vervolgens de Th. Bonjeani een soort die wordt 
aangetroffen op cederbomen in Afrika en het middenoosten. Voorts de Th. Wilkinsoni in het oostelijk deel 
van het Middelandse zeegebied, zoals Turkije, Israël, Jordanië en Syrië. En tenslotte de door mij 
gevonden Th. pityocampa die voorkomt in dennenbossen in het Middellandse zeegebied vanaf Marokko 
en Spanje tot Griekenland, maar ook vrij noordelijk in Frankrijk en Zwitserland wordt waargenomen.. Af 
en toe zijn er meldingen uit Oostenrijk en Hongarije. Overigens werden de twee laatstgenoemden tot 
voor kort als een soort beschouwd.  

Blijft de vraag: Hoe komt zo’n vlinder nu in Nederland terecht. Het kan zijn dat we met een 
adventief hebben te maken, dat wil zeggen dat de vlinder hier niet op eigen kracht is gekomen, maar 
meegelift met een (vakantie)auto of trein. Of is het een voorbode van een groter aantal exemplaren die 
geleidelijk aan naar het noorden oprukken. De tijd zal het leren. Ik ben benieuwd of we de komende 
jaren meer waarnemingen tegemoet mogen zien. Maar voorlopig is het een nieuwe soort die in 
Nederland nog nooit is aangetroffen. 

Henk van Woerden. 

EN  TOEN . . . . . . .       

VOGELFESTIVAL IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN 
 

 Sovon vogelonderzoek, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming organiseren 
dit jaar weer een VOGELFESTIVAL in het weekend van 28 en 29 augustus 
2004. 

Deze keer zullen de activiteiten plaatsvinden in de Oostvaardersplassen. 

 De KNNV Uitgeverij en de landelijke KNNV hebben samen een grote tent 
gehuurd om acte de presence te geven. Het publiek zal worden geïnformeerd 



over beide organisaties en natuurlijk zal er geprobeerd worden nieuwe leden te 
werven. 

 Het zou fijn zijn als leden van afdelingen in het Gewest IJsselstreek zouden 
helpen de stand te bemannen. Ook kunnen vogelaars of vogelwerkgroepen iets 
over vogels laten zien. Dat maakt de tent nog levendiger. Bovendien maken we 
er samen een gezellige dag van. 

 Onze ervaringen met het Vroege Vogelfestival vorig jaar in Apeldoorn 
waren zo positief, dat we ook dit festival van harte bij u kunnen aanbevelen, 
zowel als bezoeker als stand–medewerker. Het publiek is enthousiast en 
geïnteresseerd. 

 Zijn er leden die een uurtje in de KNNV–tent willen meewerken? Als er 
meerdere mensen helpen is het voor iedereen mogelijk om ook wat van het 
overige spektakel te zien. Graag! 

 Margriet Maan zal uw naam doorgeven aan het organiserend comité. 
Vermeldt u er ook bij wanneer u beschikbaar bent? Bij voorbaat dank. 
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Amsterdwn, 28 septernber 2004 



 

Geachte heer Van Woerden, 

 

Na nadere bestudering door mij en andere vlinderkenners, moeten we constateren 
dat mijn eerdere determinatie toch onjuist was. Ook de Plantenziektenkundige 
Dienst, die was ingeschakeld omdat de Dennenprocessievlinder een alarmsoort 
betreft, is van mening dat uw vlinder toch een zeer scherp getekende 
Eikenprocessierupsvlinder betreft. In het Zweedse vlinderhandboek "Svärmare 
och spinnare I Europa och Nordafrika" staat bovendien een afbeelding van een 
exemplaar van de Eikenprocessievlinder dat precies voldoet aan uw exemplaar. 
Helaas, ik moet u dus teleurstellen. Desalnietemin blijft de waarneming 
belangrijk. 
 

Vriendelijke groeten, 

 

Rob de Vos 
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(Maar toch was het even leuk!) 

 

EUCALYPTUS 
 

Nu is Eucalyptus aan de beurt, dat wil zeggen de vluchtige olie uit de bladeren 
van Eucalyptus globulus Labil.l, u allen vast wel bekend van de 
“eucalyptus”geur en -smaak van diverse soorten verkoudheids- en 
hoestpastilles. De naam "eucalyptus" valt uiteen in twee delen: eu=goed en 
“calyptos”=bedekt, hetgeen slaat op de door een soort “dekseltje” afgedekte 
bloemknop. Dat ziet er houtig en iets wit 
bestoven uit en gaat pas open als de bloem 
begint te bloeien. Dan komen de talrijke 
meeldraden te voorschijn. Die vele meeldraden 
zijn trouwens typisch voor de leden van de 
Myrtaceeën  waartoe ook Eucalyptus behoort. 
Het is een grote vormrijke familie die hoofdzakelijk in de tropen voorkomt. 
Alle leden van deze familie produceren etherische  olie. De enige Europese 
soort is Myrtus die in Zuid-Frankrijk en andere Middellandse Zeegebieden 
volop te zien is en als hij bloeit is dat werkelijk een lust voor het oog. In de 
oudheid werden de jonge bruiden versierd mei een Myrtuskrans op het hoofd.  

Andere bekende leden van deze familie zijn o.a. Pimenta officinalis uit Centraal-Amerika (levert piment, 
een kruidnagelachtige vrucht), Eugenia caryophyllata van de Molukken, die de echte kruidnagelen 
levert (de nog gesloten bloemknoppen.) Het was in de tijd van de Oostindische Compagnie een zeer 
belangrijke specerij.  

Wie wel eens een bezoek heeft gebracht in Groningen aan de Menkemaborg, ziet uit die tijden prachtige 
siervoorwerpen gemaakt uit gedroogde kruidnagelen, zoals bijvoorbeeld hele schepen.  

Tijdens die lange zeiltochten over zee kreeg menig matroos wel eens last van kiespijn en de chirurgijn 
had op elk schip kruidnagelen (of de olie) voorhanden waarmee de kiespijn tijdelijk verlicht werd. 

En het gebruik van kruidnagelen in een citroen gestoken zullen velen ongetwijfeld kennen bij de 
bereiding van zogenaamde Bisschop- of "Glüh"wijn.  

Maar terug nu naar onze Eucalyptus. De tweede naam “globulus” (kleine kogel) slaat op de vorm 
van de vrucht. In Australië zijn er hele wouden met deze werkelijk gigantische bomen. Ze worden vijftig 
tot honderd meter hoog en de typosche verticale stand van de bladeren maakt dat de bomen praktisch 
geen schaduw geven. Eucalyptus vormt twee soorten bladeren en we noemen dat bladdimorfie. De 
bladeren aan de jonge twijgen slaan horizontaal tegenover elkaar en zijn bijna “zittend” (geen 
bladsteel). Ze zijn eivormig en bedekt met een waslaagje dat de verdamping tegengaat. 
Hierdoor hebben ze een blauwachtigwitte kleur. De handelswaar echter bestaat alleen uit de 
bladeren van de oudere takken.Deze zijn duidelijk gesteeld en sikkelvormig. Door een 
draaiing van die bladsteel staan de bladeren verticaal, vangen dus minder zonnewarmte op en 
verdampen daardoor ook veel minder. Eucalyptus globulus wordt ook wel koortsboom 
genoemd wegens de toepassing bij malaria. Oudere boeken vermelden het verdrijven van de 
malariamuggen, maar een andere verklaring ligt in het feit dat door de drooglegging van de 
moerassen de broedplaatsen van de malariamug verdwenen. Mogelijk spelen beide feiten een 
rol in dit verhaal.    

 De etherische olie – eucalyptusolie – wordt uit de oudere bladeren gewonnen door 
zogenaamde dampdestillatie. Ze bevat wel 70% cineol (ook wel eucalyptol genoemd), 
verder verschillende alifatische alcoholen en aldehyden, zoals isoamylalcohol, butyral-dehyde, 
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valeraldehyde, capronaldehyde. Deze sloffen zijn erg prikkelend en daarom wordt verse eucalyptusolie 
door rectificatie gezuiverd van deze hoestveroorzakende begeleidende stoffen. Helemaal kwantitatief 
lukt dit niet zodat bij inhaleren van eucalyptusolie bij sommige mensen onprettige prikkelingen optreden. 
Stomen of inhaleren moet dus voorzichtig geschieden. Bij bepaalde vormen van reuma wordt 
eucalyptusolie wel als inwrijfmiddel toegepast ter verlichting van de spierpijn. 

Ook in de zogenaamde aromatherapie vindt eucalyptusolie toepassing als antisepticum van de 
luchtwegen bij beginnende verkoudheid, hoest of griep èn als verzachtend middel bij reuma en spierpijn. 

 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

 

Slakken. 

Slakken zijn er in de hele wereld, in alle soorten en maten. Het is onmogelijk te 
zeggen hoeveel soorten er zijn. Sommige slakken zijn niet groter dan 1 mm en dan wil je 
zo’n diertje nog wel eens over het hoofd zien. 

Ook leeft zo’n driekwart van alle slakken in het water. In een overzichtelijke 
poldersloot levert een onderzoek niet al te veel moeilijkheden op, maar als het om een 
oceaan gaat wordt het een probleem. 

Dan zijn er ook nog de grottenslakken. Die leven diep in holen en spelonken en 
schuwen het licht. 

Desondanks is  er over heel veel soorten al veel  bekend.  

Slakken zijn weekdieren , ze zijn slap en hebben geen botjes.Bij de mensen staan ze niet al te best 
aangeschreven omdat ze van hun tuinplanten eten. Toch zijn ze nuttig doordat ze organisch materiaal 
opruimen.  
Slakken houden van een vochtige omgeving en komen alleen ’s nachts te voorschijn. Bij droog zonnig 
weer verschuilen zij zich. Na een regenbui worden zij actiever en komen ook overdag te voorschijn. In 
het gras zie je dan talloze slakken smullen van rottende eindjes gras.  

Een slak wordt met huisje en al geboren. Het huisje moet 
meegroeien. Aan de rand wordt door het rughuisje steeds 
kalk afgegeven. Steeds komt er weer een nieuw ribbeltje 
bij en zo wordt het huisje groter en groter.         De kleur 
van de ribbeltjes hangt af van wat de slak  eet.   
De slak kan niet zonder huisje. Het zit aan zijn lichaam 
vast met een grote spier. Als hij zich beweegt trekt hij het 
huisje met zich mee.  
Met zijn gespierde voet aan de buikzijde trekt hij zich 
vooruit. De voet maakt slijm en er zitten allemaal 
trilhaartjes op, zodat de slak gemakkelijk langs de 

slijmlaag kan glijden. Dat gaat langzaam. Hij vordert ongeveer twee meter per uur. Vandaar dat wij 
spreken van “een slakkengangetje”.  Het huisje beschermt hem tegen uitdroging en soms tegen 
natuurlijke vijanden.  



Bij Naaktslakken(meestal zwart, maar ook grijs of 
grijsbruin)  ontbreekt het beschermende huisje. In 
werkelijkheid bezitten de meeste naaktslakken een 
rudimentair (onontwikkeld) huisje, maar dat is inwendig. 
Hij moet in een vochtige omgeving leven, want anders 
droogt hij uit. Deze slak houdt de grond en humuslaag 
poreus. Hij komt alleen in het donker of met regen te 
voorschijn, waardoor ook de kans dat hij wordt opgegeten 
kleiner is.  

 
Omdat hij geen  huisje heeft is hij kwetsbaar en ook  daar heeft de natuur een oplossing voor.   

De slak heeft een stevige gespierde huidzak, waardoor hij zich kan samentrekken, ook scheidt 
hij extra veel huidslijm af. Zij kunnen wel 3 jaar worden en overwinteren in vorstvrije, vochtig 
blijvende holten, waar ook de eieren worden afgezet.  

Veel slakkensoorten zijn tweeslachtig. ( hermafrodiet) Dat wil zeggen dat ze 
mannetje en vrouwtje tegelijk zijn. Eerst groeit bij hen het mannelijke 
voortplantingssysteem en daarna pas het vrouwelijke. Zij kunnen elkaar wederzijds 
bevruchten en leggen ieder grote aantallen eieren. Als er niet zoveel slakkenetende 
vogels, kikkers en kevers waren, zouden er veel te veel  naaktslakken  komen. 

Landslakken worden door hun huisje en hun slijm goed beschermd en er zijn niet 
zoveel dieren die ze eten. Kevers laten zich echter niet afschrikken. Ze volgen zelfs de 
slijmsporen. De violetkleurige Loopkever jaagt op Naaktslakken. Hij spoort ze op als een 
bloedhond, die de geur van zijn prooi volgt. Waar de slak ook heen gaat, de kever volgt 
hem, terwijl hij met zijn monddelen de geur van het spoor proeft. Loopkevers ruimen 
jaarlijks heel wat naaktslakken op, maar ook met de Huisjesslakken weten ze wel raad. 

Wijngaardslak,  
Wie op vakantie in 
Frankrijk geweest is, heeft 
ze misschien wel eens 
gegeten, want daar staan de 
Escargots op het menu. Daar 
zijn speciale 
slakkenkwekerijen, die de 
Wijngaardslak aan de 
restaurants leveren. 

Op kalkhoudende grond komt de ongeveer vijf centimeter grote Wijngaardslak algemeen voor.  
De paring vindt plaats tussen mei en augustus. Na zes weken legt elk twintig tot zestig 

tamelijk grote eieren in een zelf gegraven kuiltje. 
 In het najaar graaft de slak zich in. Hij overwintert binnen het door een harde slijmlaag afgesloten 
slakkenhuis, diep verscholen onder strooisel en humus.  
 

De gewone Posthoorn is een waterslak 
met een platte ronde schelp van 25 tot 37 mm. 
breed en 10 tot 17 mm hoog. Hij is overal te 
vinden in sloten, poelen en vijvers. In 
ondiep water blijft hij kleiner. Voet en kop 
zijn klein. De ademhaling gaat via longen, 
zodat de slak vaak naar de oppervlakte van 
het water moet komen. Zij voeden zich met 
waterplanten en worden 2 tot 3 jaar oud. Als 
een plas uitdroogt zijn ze in staat hun 
schelp met een speciaal membraan ( vliesje) 
af te sluiten. 



Er bestaan veel,  soms niet al te diervriendelijke middelen,  om  de slakken uit onze 
tuin te weren. Dat het ook anders kan blijkt uit de volgende tips: 

1 Slakken houden niet van dorre eikenbladeren . Leg  die in een dunne laag om de 
plant die slakvrij moet blijven. 

2 Een uitgeholde aardappel is een goed vangmiddel. De slakken kruipen er onder.  
Ook omgekeerde potjes met stro hebben hetzelfde effect. 

 

            O.Slot 

 

Is de eerste juli regenachtig, 

   gans de maand is twijfelachtig. 

(dus wel beroerde pech, lieve mensen…..) 
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   Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Konijnen en Hazen 
Er wordt vaak gedacht dat Hazen en Konijnen knaagdieren zijn, maar dat is niet zo. Knaagdieren 

hebben namelijk maar twee snijtanden in de bovenkaak, en Hazen en Konijnen hebben er vier, 
als zie je ze zo niet.  Twee zogenaamde “stifttandjes” zitten achter de grote snijtanden 
verscholen. 

Op ‘t eerste gezicht lijken Konijnen en Hazen wel op elkaar. Beiden hebben een 
poederdonsje als staart, maar er zijn ook duidelijke verschillen. 

  

Het Konijn is een holbewoner De Haas heeft een leger (een ondiep kuiltje 
in de grond.) 

Jonge Konijnen worden naakt en blind 
geboren. De ogen gaan pas na tien dagen 
open. Ze zijn zeer hulpbehoevend 

Jonge Hazen kunnen meteen zien. 

Opvallend zijn de grote ogen aan weerszijden 
van de kop. Ze hebben meteen al een behaard 
vachtje 

Konijnen werpen wel vier maal per jaar 
zes tot tien  jongen 

Hazen krijgen twee of drie keer per jaar 
ongeveer drie tot vijf jongen. 

Een Konijn wordt niet groter dan veertig Een volwassen Haas kan wel zeventig 



centimeter, zijn oren zijn niet echt 
opvallend lang en hebben geen zwarte 
punten. 

centimeter lang worden. De oren, die “lepels” 
genoemd worden zijn ook veel langer dan van 
het Konijn en hebben een zwarte punt. 

Het Konijn leeft alleen op zandgrond.  
Hij komt zowel in lichte bossen als op 
beboste hellingen en in de duinen of op 
de hei voor. 

De Haas zie je in het hele land.  

Hij houdt van het vlakke land, dan heeft hij 
goed zicht op zijn omgeving, om er bij onraad 
“als een Haas vandoor te gaan”. 

Wij zeggen dan ook niet voor niets, “die gaat er als een Haas vandoor”.  Met zijn lange 
achterpoten kan een Haas een formidabele snelheid bereiken. Als er gevaar dreigt, kan hij wel 60 km 
per uur halen, die hij al zigzaggend aflegt. Dat zigzaggen wordt “haken slaan” genoemd. Een 
achtervolger kan die plotselinge richtingsveranderingen niet zo snel volgen en raakt achter. Als het 
gevaar niet echt dichtbij komt, drukt de Haas zich plat tegen de grond in de hoop dat hij niet gezien 
wordt.  Zijn instinct vertelt hem dat zijn schutkleur hem vrijwel onzichtbaar maakt. 
 In grote delen grasland is een Haas, vooral in het voorjaar, goed te zien. De mannetjes 
(rammelaars) rennen soms in slierten achter elkaar aan.  Soms lopen er ook vrouwtjes ( moertjes) mee.  

 
17 

 
 

Hazen zoeken duidelijk elkaars gezelschap. Zij doen dat vooral in de avond bij het zoeken naar 
voedsel. Het grazen wordt regelmatig onderbroken om de vacht even te verzorgen.  Dat zegt veel over 
de gezondheid van de Haas. Als hij het poetsen achterwege laat is hij ziek.  
Nadat hij in de eerste helft van de nacht zijn maag gevuld heeft, volgt er een rustpauze. In de tweede 
helft van de nacht wordt er weer volop gegraasd, maar ook verkend of de moertjes bereid zijn tot 
paren.  
Daar moeten de moertjes eerst nog niets van hebben.  Zodra de ram haar te dicht benadert, springt ze 
weg en als hij zich te veel opdringt krijgt hij een paar slagen van haar voorpoten. Het duurt wel een 
paar dagen voordat de moer aan de aanwezigheid van de ram gewend is.  Tenslotte komt het toch tot 
een paring, meestal rond de kortste dag van het jaar. 
Na de paring duurt de draagtijd ongeveer zes weken. De eerste jongen worden begin 
februari in het hazenleger geboren. De eerste worp is meestal klein: één soms twee  
jongen. Als het in februari of maart streng vriest zullen die jongen het, ondanks hun 
warme pelsje, toch niet overleven.  Als alles goed gaat blijven zij meestal maar kort op 
de plaats van geboorte.  De band tussen de moerhaas en de jongen is niet zo sterk. De 
moer brengt haar tijd door op een weiland ver van het leger verwijderd.  ’s Avonds komt 
ze dan geleidelijk richting zoogplaats. Voor het zogen keren de kleine Haasjes dan weer 
terug naar de plaats waar ze geboren werden. Het zogen duurt maar kort ongeveer vijf 
minuten, later zelfs maar twee tot drie minuten. De moer  beëindigt het zogen door weg 
te springen.  

Met die ene keer zogen per etmaal moeten  de jongen het doen.   De melk van Hazen  is 
dan ook  erg  vet en  eiwitrijk. Hazen voeden zich met een breed gamma van granen, 
vruchten, kruiden en grassen. 

Bij de Konijnen spreken we van rammelaars (of rammen) en voedsters – dat zijn de 
vrouwtjes. Net als bij de hazen gaat er een heel ritueel aan de paring vooraf. De paring  
zelf  is een kwestie van seconden.  

Wilde konijnen leven doorgaans in kolonies in een grotendeels door de voedster gegraven 
hol dat verschillende in- en uitgangen heeft. Voor elke worp wordt een werppijp (wentel) 
voor een nieuw nest gegraven. Dat nest wordt bekleed met zacht materiaal.  Na een dracht 
van achtentwintig dagen worden de jongen naakt en blind geboren. Ook hier worden ze maar 
één maal per vierentwintig uur gezoogd.  

Als het wijfje de jongen alleen laat, sluit ze soms de ingang naar het hol af. De verzorging van de 
jongen komt helemaal op het voedstertje neer. Hoewel de ram overdag ook in het hol blijft, besteedt 



hij geen aandacht aan zijn kroost.  De tijd in het hol wordt doorgebracht met dommelen en het 
verzorgen van de vacht  In de eerste dagen van hun leven buiten het hol blijft de voedster  in de buurt 
van de jongen. Bij gevaar, een Vos of een roofvogel, geeft ze een roffel met haar achterpoten op de 
grond en laat haar witte poederdonsje wapperen. Het kroost rent dan direct het hol weer in.  

Na vier weken moeten de jongen zichzelf redden, want de volgende worp van hun moeder 
komt eraan en er moet weer een nieuw nest gemaakt worden. 

           O.Slot 

 

Nationale fietsdag 8 mei  

De KNNV vogelwerkgroep was op 8 mei present tijdens de 
nationale fietsdag. Op verzoek van de VVV te Hattem hadden 
de leden een kraam ingericht ter hoogte van gemaal Veluwe op 
de IJsseldijk te Wapenveld.  
Hoewel het aantal fietsers gering was, maar automobilisten 
belangstelling toonde op dit vogelkijkpunt, mag deze dag toch 
als geslaagd beschouwd worden. De kraam was rijkelijk 
voorzien van informatiemateriaal en ook met drie telescopen 
waren we deze dag goed geoutilleerd. In de kraam werd een 
lijst bijgehouden met de waargenomen vogels en op een 
schoolbord werden de meest interessante soorten 
opgeschreven. Dit bord trok de aandacht van de 
voorbijgangers en was een bindmiddel voor een gesprek. 

Gedurende de middag waren er interessante gesprekken met enkele Belgen en 
Engelsen.  

Tevens mag niet onvermeld blijven dat vrijwel het voltallige bestuur van onze 
afdeling acte de présence gaf en zich goed kon informeren over deze pr-activiteit 
van de vogelwerkgroep. 

Over de aantallen fietsers kunnen we niet zoveel schrijven, maar wel over 
de aantallen vogels die ons in de schoot werden geworpen. Want de IJsseldijk ter 
hoogte van het gemaal Veluwe is bijzonder vogelrijk. 

De ouverture begon al met het grote aantal Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen 
dat hier aanwezig is. In de oeverzwaluwwand die buitendijks bij de voormalige 
opslagloods is gebouwd bevonden zich vijfentwintig uitgekrabde nestholten. 
Enkele weken geleden waren de nestpijpen in  deze wand onder leiding van Rudi 
weer gereed gemaakt voor de Oeverzwaluwen. Onze schatting is dat er circa 
vijftien nesten bewoond zijn. Dit mag in het tweede jaar van het bestaan van de 
oeverzwaluwwand zeker een succes genoemd worden.  

Ook het grote aantal Huiszwaluwen dat onder de dakgoot van het oude gemaal 
Pauwel Bakhuis een nest bouwt, is spectaculair. Doorgaans zijn hier tussen de 
vijfendertig en veertig paar Huiszwaluwen aanwezig. Deze kolonie wordt al bijna 
twintig jaar gevolgd tijdens de landelijke huiszwaluwentelling waar onze 
vogelwerkgroep aan meedoet. 

 
 

PUTTER 



Alle ingrediënten voor de Huiszwaluwen zijn hier aanwezig; een goed 
dakoverstek om een nest tegen te bevestigen, natte specie om een nest te 
bouwen en vooral veel insecten bij de weteringen en kolken. 

Het terrein van het oude gemaal is in meerdere opzichten interessant; in 
de tuin van de machinist hebben twee paar Putters een territorium en in de 
schuur huist een paar Kerkuilen. En wie zich hier s’nachts op pad begeeft kan 
ook genieten van de Steenuilen die op de erven ter hoogte van de Bottenstrank 
aanwezig zijn. 

Buitendijks is ter hoogte van de oeverzwaluwenwand een slikveldje dat 
periodiek onder water staat, wanneer het gemaal Veluwe water uitslaat. Dit heeft 
tot gevolg dat dit slikveldje niet begroeid raakt met wilgen en als 
foerageergebied bijzonder interessant is voor Oeverlopers en Kleine plevieren. 
Ook op 8 mei waren regelmatig drie Kleine plevieren en twee Oeverlopers 
aanwezig. Baltsgedrag werd vertoond en het blijft dus opletten of deze plevieren 
hier in de omgeving gaan broeden. De datumgrenzen voor deze twee soorten 
zijn respectievelijk 15 mei en 1 juni; we moeten dus nog even geduld opbrengen 
voordat we een hogere territorium/broedcode kunnen noteren. 

Roofvogels werden deze dag ook gezien; in het nabijgelegen 
Wapenvelderbroek en boven het Kloosterbos waren Buizerds. Een Torenvalk 
foerageerde regelmatig boven de IJsseldijk en enkele malen werden in de 
Hoenwaard twee foeragerende Bruine kiekendieven waargenomen. En passant 
werden ook nog drie Witte ooievaars genoteerd.  

Ganzen waren overduidelijk aanwezig; Grauwe ganzen vlogen regelmatig voorbij 
en ook Nijlganzen lieten zich niet onbetuigd, evenals drie Canadese ganzen langs 
de Bottenstrank en op de achtergrond langs de IJssel enkele Brandganzen. De 
laatste twee soorten zijn echte nieuwkomers in Heerde die zich vanuit het 
natuurontwikkelingsgebied Engelse werk verspreiden stroomopwaarts. Hoewel 
niet zeldzaam zijn ook de waarnemingen van territoriumhoudende Grasmussen 
boeiend om naar te kijken.  

Tegenover het gemaal Veluwe bevindt zich op het terrein van het 
Geldersch Landschap een fraaie uitgegroeide meidoornhaag die op 8 mei in bloei 
stond. Regelmatig werd een zingende Grasmus opstijgend boven de struiken 
gezien; daarna weer kwetterend dalend in de struik, waarna vervolgens het 
prevelende liedje ten gehore werd gebracht. En dan te bedenken dat zo’n 
Grasmus enige weken hiervoor helemaal uit Afrika is overgekomen om hier in 
wellicht een brandnetelpol in de meidoornhaag kroost groot te brengen. 

Bijzondere verrassingen doe je ook op zo’n dag; Matthijs tuurde met zijn 
verrekijker langs het kanaaltje achter het gemaal Veluwe en ontdekte twee 
Roodborsttapuiten in een verwaarloosd graslandje. Zeer bijzonder, aangezien 
Roodborsttapuiten in de gemeente Heerde zich noodgedwongen op moeten 
houden op onze heidevelden. Wij zullen het Waterschap Veluwe op de hoogte 



stellen van deze waarneming, zodat geen beheersactiviteiten tijdens het 
broedseizoen uitgevoerd worden. Het verwaarloosde hoekje is zeer geschikt als 
broedbiotoop voor Roodborsttapuiten.  

Zo scharrelen oplettende waarnemers op zo’n dag veel soorten bij elkaar; 
de soortenmeter bleef steken op negenenveertig vogelsoorten. We hadden vijftig 
soorten in het vizier, maar de leiding besloot dat Soepeenden niet meetellen, 
terwijl deze soort inmiddels wel op de broedvogellijst van SOVON voorkomt. 

Wanneer je op zo’n dag vijftig vogelsoorten waarneemt en de relatie vogels en 
landschap overdenkt, dan kun je alleen maar constateren; de vogelwerkgroep 
heeft een bijzondere dag gehad en dit gebied is gecertificeerd voor excursies. 

Met dank aan Gert Prins, Rudi  Heideveld, Henk van Gelder, Matthijs 
Bootsma, Erik Murris en Jan van Duinen en de Imkersvereniging Heerde die de 
kraam gratis ter beschikking stelt voor educatieve doeleinden. 

  

 Fuut Aalscholver Ooievaar Wilde eend 

Soepeend Bergeend Grauwe gans Brandgans 

Canadagans Nijlgans Knobbelzwaan Buizerd 

Bruine kiekendief Torenvalk Meerkoet Kievit 

Kleine plevier Wulp Oeverloper Kokmeeuw 

Visdief Holenduif Houtduif Turkse tortel 

Gierzwaluw Boerenzwaluw Huiszwaluw Oeverzwaluw 

Witte kwikstaart Winterkoning Heggenmus Merel 

Roodborsttapuit Roodborst Zwartkop Tuinfluiter 

Grasmus Tjiftjaf Koolmees Rietgors 

Groenling Putter Kneu Vink 

Huismus Ringmus Spreeuw Zwarte kraai 

Kauw Ekster   

   

Adrie Hottinga. 

 

 



Met geklapwiek en gesputter   

Valt een vogel in de prut 

Kijk, zegt een 
collegaputter 

Ome Piet is uitgeput. 

                    Ivo de Wijs. 

 

 

 

13 augustus = Sint Kassian! 

En het weer van Sint Kassian, 
     houdt gewoonlijk weken an…. 

 

Verslag van de excursie met de plantenwerkgroep 

naar de Grote Voorn. 

 



Je moet het even weten te vinden, maar een bezoek 
aan het gebiedje is zeer de moeite waard. 

U rijdt de Houtweg af en slaat bij de IJsseldijk 
rechtsaf. Na de tweede bocht in de weg kunt u 
linksaf een half verhard weggetje in rijden. Een 
eindje verderop is rechts een parkeergelegenheid 
voor fiets en auto. Het bordje Staatsbosbeheer doet 
je vermoeden dat je goed zit. 

Het trekkerpad naar de plas toe is nu niet bepaald 
een veelbelovende toegang tot het natuurgebiedje. 
De aanpalende agrariër is zo’n over-enthousiast 
gebruiker van de gifspuit, alsof hij gisteren pas is 
uitgevonden. Even doorbijten dus tot u het dijkje 
kunt oplopen. 

Het is 10 mei en volop lente in het gebied. De plas is ontstaan door 
ontgronding  voor kleiwinning. Aan twee kanten kun je goed bij 
het water komen. Je zou over het dijkje de hele plas rond kunnen 
lopen, ware het niet dat het aan één zijde zo met wilgenhout 
begroeid is dat je er een worsteling voor over moet hebben. 
Opvallend zijn direct de prachtige oude populieren. 
Daar waar het dijkje open is bloeit massaal de gele 

Heksenmelk (Euphorbia esula). Het is een lust voor het oog met Vogelmelk, 
Kruipende Boterbloem, Hopklaver, Veldereprijs, Rode Klaver en Margrieten. 

Aan de waterkant in het ondiepe water staat de Gewone waterbies, de Scherpe 
zegge en de nog niet bloeiende Senecio paludosus, het Moeraskruiskruid. Deze 
plant kan er tegen langdurig in het water te staan. Hij is juist te vinden bij dit 
soort kleiputten en kolken. Om hem hier te behouden zal er toch wat aan dat 
wilgenhout gedaan moeten worden. Het zijn al zulke hoge struiken geworden dat  
begrazing door koeien niet meer helpt.  

Iets hogerop bloeit de Zandzegge en wel de ondersoort Carex ligerica. 
Deze is nogal eens te vinden op rivierduinen. Een opvallend mooi gras vangt 
onze blik: de Zachte haver, alhoewel ze nog niet op het hoogtepunt van haar 
schoonheid is. We zoeken naar de bladeren van de Agrimonie en vinden ze 
rondom het Meidoornstruweel samen met Dolle kervel. 

Natuurlijk moeten we ook even aan de oever van de IJssel staan  en over het 
roerloze water in de verten turen. Een kudde vaarzen doet alsof ze nog nooit 
eerder een mens zagen. Hun nieuwsgierigheid strekt zich zelfs uit naar onze 
Heukels. 

In de kleine kolk vinden we nog het donkergroene, ragfijn geveerde blad van het Watertorkruid. De 
koeien blijven ons volgen tot het hek. Bij het Meidoornbosje op het rivierduin luisteren en 
kijken wij op onze beurt nieuwsgierig naar het grazen en of ze wel van de Dolle kervel 
afblijven. Ze zijn er niet dol op, zo blijkt. Een redding voor de Agrimonie. 

 

Agrimonie 



Op een klein gebied als dit is er veel afwisseling van hoog en laag, van nat naar 
droog, van open naar gesloten. Een terrein vol verrassingen. 

  Woensdagmorgen, 25 augustus gaan we weer naar de Grote Voorn. Een tweede kans voor de 
leden die 10 mei niet konden komen. (Zie het Programma.) 
                                                                                               Margriet Maan. 

 

Voor meer informatie kunt u eventueel terecht bij Egbert de Boer, die in het bezit 
is van de volledige inventarisatielijst. 

 

  

 

Volgens de volksweerkunde is september op zijn best als hij droog en zonnig is. 

Maar moet je nou per se de volksweerkunde zijn om er precies zo over te denken? 

 

VOGELEXCURSIE 15 MEI IN OOSTERWOLDE EN OMGEVING 
KNNV afdeling Epe/Heerde 

 

Op 15 mei verzamelden zich 
tien enthousiaste liefhebbers 
om deel te nemen aan een 
vroege vogl-excursie in 
Oosterwolde. De 
samenstelling van de groep 
bestond uit drie leden van 
de vogelwerkgroep en zeven 
leden van de familie Gorter 
van het landgoed Welna te 
Epe. Op het parkeerterrein 
bij de VVV te Epe werd om 
zes uur verzameld met een 
ouverture van roepende 
Kool- Pimpel- en 
Glanskopmezen. Aangezien 
de zonsopgang al achter ons 
lag, was het gekwetter van Merel en Roodborst reeds verstomd.  

Vanaf Epe vertrokken wij richting ’t Harde om via de Winterdijk aan de oostzijde 
van Elburg en Kerkdorp het weidevogelreservaat ter hoogte van de Groote 

 

r.≡l.: Ida Gorter - Erik Murris - Gert 
Prins 



Woldweg te bezoeken. Omstreeks half zeven arriveerden wij bij de ingang van 
het weidevogelreservaat waar Jan Kuijper uit Elburg zich bij ons gezelschap 
voegde.  

De wandeling die wij uitgestippeld hadden, liep van de ingang van het 
weidevogelreservaat aan de westzijde van de Riethaere, noordwaarts tot een 
pad, waarna vervolgens via de graslandpercelen en het Noordermerkkanaal weer 
terug gewandeld werd richting Groote woldweg. De familie Gorter was gewapend 
met het standaardwerk “Zien is kennen”  van Nol Binsbergen en Mr. D. Mooij. 
Welke vogelaar herinnert zich niet dit standaardwerk voordat Peterson (de Kist) 
en nu de ANWB Vogelgids van Europa dit voortreffelijke determinatiegidsje uit de 
dertiger jaren vervangen hebben?  

 Het weidevogelreservaat heeft een oppervlakte van 185 ha grasland en 15 
ha rietland. Daarnaast zijn nog rietlanden, schraallandjes en houtopstanden in 
eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer in Oosterwolde, zodat het totale beheer 
een oppervlakte beslaat van > 250 ha. 

Het weidevogelreservaat heeft een eigen waterbeheersing, die volledig 
afgestemd is op de randvoorwaarden voor weidevogels. De waterbeheersing is 
de laatste jaren geoptimaliseerd en sinds 2003 volledig gedigitaliseerd. Het 
peilbeheer in het weidevogelreservaat wordt rechtstreeks via 
grondwatermetingen aangestuurd. Kenmerkend is de aanwezigheid van een 
particuliere eendenkooi in het centrum van het weidevogelreservaat. Deze 
eendenkooi heeft een kooicirkel van 1506 meter. Het kooirecht is 
publiekrechtelijk verankerd en heeft rechtsbescherming ten opzichte van 
planologische beslissingen. Dit betekent dat de eendenkooikers binnen de 
kooicirkel beschikken over bijzondere rechten wat betreft de ruimtelijke 
ontwikkelingen. De eendenkooi in Oosterwolde is zeer bijzonder, aangezien deze 
voormalige wintertalingenkooi, twee vangplassen en zeven vangpijpen heeft.  

 Na de inleidende informatie gaan wij op pad via de Riethaere, geflankeerd 
door graslanden en nieuw- en overjarig riet. Staatsbosbeheer heeft in het 
contract met de riethandelaren opgenomen dat circa dertig procent van de 
oppervlakte niet wordt geoogst, vanwege broedbiotopen voor Bruine 
kiekendieven en overige vogelsoorten die in overjarig riet broeden.   

In het eerste compartiment waar riet gedurende de wintermaanden gemaaid is, 
horen wij tweemaal een Waterral. In het tweede en derde compartiment waar 
zich zowel overjarig riet als nieuwe rietspruiten bevinden horen wij twee 
Roerdompen “ hoempen” en noteren tevens een paartje Bruine kiekendieven.  

De Amsterdammers in ons gezelschap vergelijken het gehoemp met een 
Afrikaans muziekinstrument. 

 Via het dwarspad gaan wij de boezemsloot over en keren via het 
Noordermerkkanaal terug. In de steenuilnestkast die in het riethutje is 
opgehangen, bevinden zich jonge vogels; vermoedelijk betreft het jongen van 



een paartje Holenduiven, aangezien wij al enkele malen in de omgeving van het 
riethutje Holenduiven speurden. 

 Wandelen langs het Noordermerkkanaal is altijd boeiend, omdat er vrijwel 
altijd veel vogelsoorten gezien worden. Dit geldt ook deze morgen; wij noteren, 
een paartje Krakeenden, drie mannetjes Zomertalingen (ter hoogte van de 
Riethaere ook een paartje), een Watersnip, drie paartjes Kuifeenden, twee 
Lepelaars en een Grote zilverreiger, een paartje Nijlganzen en Bergeenden. Het 
Noordermerkkanaal is circa tien jaar geleden geprofileerd. Het talud is vergraven 
en er zijn plasbermen aangelegd, waardoor een ondiep terras is ontstaan. Dit 
ondiepe gedeelte is bijzonder belangrijk voor foeragerende steltlopers, eenden, 
Lepelaars en Grote zilverrreigers. Sinds het aanpassen van het 
Noordermerkkanaal en het verhogen van de waterstand in het 
weidevogelreservaat is het aantal waarnemingen van Grote zilverreigers en 
Lepelaars behoorlijk toegenomen. Afgelopen winter waren er dagen dat er meer 
dan zestien Grote zilverreigers werden geteld. Na de aanpassing van de 
waterbeheersing is de broedpopulatie van Grutto’s uit een diep dal geklommen 
en verzevenvoudigd tot circa zeventig paar.  

 Terwijl wij langs het Noordermerkkanaal wandelen, horen en zien wij twee 
Raven die afkomstig zijn uit Oostelijk Flevoland. Het blijkt dat dit paartje Raven 
in Reve Abbert gebroed heeft en regelmatig in de polder Oosterwolde foerageert.  

Op het pad langs de Riethaere vinden wij een dode Hermelijn en zien enkele 
Doodgravers die zich tegoed aan de restanten van het kadaver. De Smeerwortels 
langs het pad worden bezocht door Weidehommels. In één gedeelte van de 
Riethaere zien wij Waterviolier, die aangeeft dat op deze standplaats 
kwelverschijnselen optreden. 

Boven de eendenkooi cirkelt een Buizerd en wij horen in het struweel langs de 
Groote woldweg meerdere Grasmussen, Kneutjes en Heggenmussen. 
Aangekomen bij ons vertrekpunt zien wij enkele Zwarte sterns die jagen boven 
de Verlengde Riethaere. Dit rietperceel fungeert als een helofytenfilter en zuivert 
water vanuit de Gelderse gracht voordat  inlaat van dit water in het 
weidevogelreservaat plaatsvindt. Wij raken in opwinding wanneer Jan ons 
attendeert op een Roerdomp die buitelt boven de Verlengde Riethaere. Deze 
morgen levert drie waarnemingen op van Roerdompen in een betrekkelijk klein 
gebied! 

 Terwijl wij nog genieten van de waarneming van de Roerdomp, arriveren 
vier jeugdige vogelaars die bezig zijn met een “Big day”. Een “Big day” betekent 
dat je vierentwintig uur achter elkaar vogels kijkt om zo hoog mogelijke score te 
behalen. De jongelui zijn van vrijdag- op zaterdagnacht om 1.30 uur op de fiets 
gestapt en vogelen door tot zondagmorgen 1.30 uur. Na het vertrek uit Elburg 
zijn zij richting Elspeterheide gefietst waar zij drie Nachtzwaluwen noteerden en 
vervolgens zijn zij naar Oostelijk Flevoland gefietst. In Reve Abbert noteerden zij 
Nachtegalen en veel vogelsoorten die wij inmiddels ook in ons onafscheidelijke 



notitieboekje hebben opgeschreven. Om 9.30 uur had deze “Big day” inmiddels 
negentig vogelsoorten opgeleverd.  

Ik vermeld deze informatie, aangezien de oplettende lezer die de vogelsoorten 
van de tabel optelt komt tot tachtig vogelsoorten, die wij deze morgen gezien, 
dan wel gehoord hebben.  

Wat een “ Big morning” via de KNNV al niet tussen 6.00 uur en 11.00 uur 
oplevert! 

Na dit intermezzo verlaten wij het weidevogelreservaat en gaan via Noordeinde, 
waar een Ooievaar broedt, naar de Gelderse sluis waar wij een blik werpen op 
het Drontermeer. Onder het dakbeschot van het gemaaltje tellen wij 
vierenveertig Huiszwaluwnesten die of in aanbouw, dan wel broedgereed zijn. Dit 
is een interessante kolonie die van zeer nabij gadegeslagen kan worden. Naast 
de waarnemingen van talrijke Huiszwaluwen noteren wij ook en passant de 
waarneming van Gierzwaluw, Boerenzwaluw en Oeverzwaluw. In de tuin van de 
voormalige sluiswachter roept onverdroten een Spotvogel en ter hoogte van de 
sluis zingt in de linden een Putter. Op het Drontermeer zien wij juveniele Grote 
mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen. Voorts noteren wij drie mannetjes 
Zomertaling, zes Bergeenden, Futen, Knobbelzwanen, Wilde eenden en 
Krakeenden. 

 Na het bezoek aan de Gelderse sluis verlaten wij Noordeinde, zonder een 
bezoek gebracht te hebben aan het poppenmuseum van familie Stijf en we zien 
een Steenuiltje op het dak van een schuur. Volgens Erik zijn in Noordeinde 
minimaal twee paren Steenuilen aanwezig. 

 Via de kronkelige dijk in Noordeinde arriveren wij bij het observatiepunt 
aan de westzijde van het weidevogelreservaat. Het observatiepunt bestaat uit 
een picknickbank en een informatiepaneel van Staatsbosbeheer. Vanaf deze 
locatie heb je een schitterend uitzicht over het Drontermeer en het 
weidevogelreservaat. Het is de bedoeling dat in het kader van de “Inrichting 
Veluwe Randmeren” een fietspad onderlangs de dijk wordt aangelegd (onderdeel 
van het Zuiderzeepad) en een vogelkijkhut wordt gebouwd. Op deze locatie 
worden veel interessante waarnemingen verricht. Wij zien (of horen) hier tijdens 
een stijf kwartiertje: Blauwborst, Rietzanger, Grote zilverreiger, Krooneend, 
Rietgors, Blauwe reiger, Nijlgans, Buizerd, Wilde eend, Knobbelzwaan, Bergeend, 
Kokmeeuw, Fitis, Tjiftjaf, Soepgans, Meerkoet, Koekoek, Grauwe gans, Kleine 
karekiet, Visdief, Slobeend en Fuut.  

 En dan is het einde excursie! De familie Gorter nodigt ons uit voor een 
kopje koffie en daarvoor vertrekken wij richting Elburg. In de historische 
binnenstad genieten wij van onze koffie, zien en passant Zanglijster, Turkse 
tortel, Huiszwaluw, Gierzwaluw en Huismus.  

   Deze excursie is een succes in meerdere opzichten. Wij noteerden tachtig 
vogelsoorten en beseffen dat de polder Oosterwolde een bijzondere locatie is, 



waar voor de bescherming van vogels en de inrichting van nieuwe biotopen 
buiten het reservaat veel potenties aanwezig zijn! 

Adrie Hottinga 

 

 

Soort Locatie Status Aantal Rode 
lijst 

Fuut Drontermeer broedvogel > 10  

Aalscholver Drontermeer foer. Vele tientallen  

Blauwe reiger Oosterwolde foer. > 10  

Grote 
zilverreiger 

Oosterwolde en ov foer. > 5  



Roerdomp Oosterwolde broedv. 3 x 

Ooievaar Oosterwolde broedv. 1 x 

Lepelaar Oosterwolde foer 2 x 

Wilde eend Alle objecten broedv. Vele tientallen  

Zomertaling Oosterwolde en 
Gelderse sluis 

broedv 3 en 3 x 

Krakeend Alle objecten broedv 3, 2 en 1  

Smient Oosterwolde ? 1 pr  

Slobeend Oosterwolde en ov broedv 3 en 4  

Krooneend Drontermeer vogelobs ? 1 pr x 

Kuifeend Alle objecten broedv. > 10  

Bergeend Alle objecten broedv. > 10  

Grauwe gans Alle objecten broedv.+foer. > 30  

Nijlgans Alle objecten broedv.+foer. > 10  

Knobbelzwaan Alle objecten broedv.+foer. > 20  

Buizerd Alle objecten broedv.+foer. > 5  

Bruine 
kiekendief 

Oosterwolde/Riethaere broedv. 1  

Fazant Oosterwolde broedv. 2  

Waterral Oosterwolde/Riethaere broedv. 2  

Meerkoet Alle objecten broedv. +  

Scholekster Oosterwolde 
+Gelderse sluis 

broedv.+foer. 2 en 5  

Kievit Oosterwolde broedv. > 40  

Watersnip Oosterwolde territoriumh. 1 x 

Wulp Oosterwolde broedv. > 5  

Grutto Oosterwolde broedv. > 50 x 

Tureluur Oosterwolde broedv. > 10 x 

Grote 
mantelmeeuw 

Gelderse sluis 
Drontermeer 

foer. juv. > 2  



Zilvermeeuw Drontermeer foer. juv. > 2  

Kokmeeuw Alle objecten foer. > 30  

Zwarte stern Verlengde Riethaere ? 2 x 

Visdief Alle objecten foer. > 10  

Holenduif Oosterwolde en 
Noordeinde 

broedv. 1 en 2  

Houtduif Alle objecten broedv. +  

Turkse tortel Elburg broedv. +  

Koekoek Drontermeer broedv. > 2  

Steenuil Noordeinde broedv. 1 x 

Gierzwaluw Alle objecten Foer.+broedv.Elburg +  

Veldleeuwerik Oosterwolde broedv. > 10  

Boerenzwaluw Alle objecten broedv.+foer. +  

Huiszwaluw Gelderse sluis en 
Elburg 

broedv. Gelderse sluis 44 
nesten 

 

Oeverzwaluw Gelderse sluis foer > 2 x 

Graspieper Oosterwolde broedv. > 5  

Witte kwikstaart Alle objecten broedv. +  

Winterkoning Alle objecten broedv. +  

Heggenmus Alle objecten broedv. +  

Zanglijster Elburg broedv. 1  

Merel Alle objecten broedv. +  

Blauwborst Drontermeer vogelobs. broedv.. 1  

Roodborst Oosterwolde broedv. > 1  

Kleine karekiet Oosterwolde/Riethaere broedv. > 20  

Rietzanger Oosterwolde en 
Drontermeer 

broedv. > 5 x 

Spotvogel Gelderse sluis broedv. 1  

Zwartkop Oosterwolde broedv. > 2  



Tuinfluiter Oosterwolde broedv. > 2  

Grasmus Oosterwolde broedv. > 2  

Fitis Oosterwolde broedv. > 2  

Tjiftjaf Oosterwolde broedv. > 2  

Goudhaantje Parkeerterrein centrum 
Epe 

broedv. 1  

Koolmees Parkeerterrein centrum 
Epe 

broedv. > 1  

Pimpelmees Parkeerterrein centrum 
Epe 

broedv. > 1  

Glanskopmees Parkeerterrein centrum 
Epe 

broedv. 1  

Boomkruiper Parkeerterr. Epe-
C.+Elburg 

broedv. > 1  

Rietgors Alle objecten broedv. +  

Groenling Gelderse sluis en 
Elburg 

broedv. +  

Putter Gelderse sluis broedv. 1  

Kneu Alle objecten broedv. +  

Vink Alle objecten broedv. +  

Huismus Elburg broedv. +  

Ringmus Gelderse sluis broedv. > 2  

Spreeuw Alle objecten broedv.+foer. +  

Raaf Oosterwolde foer. 2 x 

Zwarte kraai Alle objecten broedv.+foer. > 5  

Roek Oosterwolde foer. +  

Kauw Oosterwolde foer. +  

Ekster Noordeinde broedv. > 2  

Gaai Centrum Epe broedv. > 2  

 

Tussen de pannen en het raam. 



 

 Het is een warme dag. Ik ben gevlucht en onder de grote boom gaan zitten, lekker in de 
schaduw. Maar nu moet er toch langzamerhand iets aan het eten gedaan worden. Dus de boel opgepakt 
en op weg naar binnen. 

 Als ik langs een guldenroederandje wil gaan vliegt er een vogel op uit het gras. Hij vliegt om het 
huis heen: een Groene specht. Misschien komt hij wel terug want in het grasveldje zocht hij vast naar 
mieren. Het is nog niet zo laat, dus ik ga aan tafel zitten met een boekje; je weet maar nooit. 

 En warempel, al heel gauw zit de specht weer in het gras. Hij hipt rond en pikt in het gras, soms 
heel krachtig. Mooi! Het rood op de kop is breed van voren en loopt in een dun penseellijntje uit in de 
nek. De iris van het oog is geel. Het “gezicht” en de voorkant van de vogel zijn overdekt met regelmatige 
vlekjes. Het is een jonge Groene specht. 

IJverig hipt hij daar, nu in de buurt van de waterbak. Wel drinken, niet baden. 

Intussen heb ik nu het heen en weer tussen de pannen en het raam. 

De specht maaltijd gaat verder. Dan ineens houdt hij op met eten en zakt door zijn poten. Ach! – wat nu 
toch? Maar geen paniek, specht wil gewoon even rust. Hij zit als een eend, met dat verschil dat de kop 
schuin omhoog gehouden wordt. De krachtige snavel priemt in de lucht. 

 Na misschien tien minuten wordt de mierenjacht vervolgd tot specht wegvliegt naar een dode 
eikenboom. Hij (of zij?) gaat daar iets onduidelijks zitten doen. Klimt een eindje omhoog, draait om de 
stam heen en pikt eens een paar keer in de bast. Dan toch maar weer naar het gras 

Af en toe wil de vogel naar boven kijken. Dat is koddig, want hiervoor moet het dier zijn kop een halve 
slag omdraaien. 

 Als specht klaar is en wegvliegt heeft deze waarneming wel één tot anderhalf uur geduurd. 

 

Louk Witkamp. 

 

“De poppenkast” 

 

 In onze familie wordt een oude poppenkast nog steeds gebruikt. Hij is ooit door mijn vader 
voor ons als kinderen gebouwd en door hem met tientallen zelfgemaakte poppenkastpoppen bevolkt. 
Heel mooie poppen en fraaie decors vind ik nog steeds (alles ± tweeënzeventig jaar oud.) 
Het leuke is dat hij nog geregeld bespeeld wordt. Mijn zoon (zijn kleinzoon dus) geeft er geregeld 
voorstellingen mee door het hele land. Hij heeft zelfs een eigen website, www pierlala nl waarop de 
kast en de poppen te zien zijn en de mogelijkheid een voorstelling aan te vragen. 

 Je kunt je voorstellen hoe ik voor mezelf reageerde toen een lid van onze insectengroep mij 
belde met de vraag waar je een poppenkast kon kopen! 

Het bleek echter al gauw dat het niet over een behuizing voor Jan Klaassen en Katrijn ging, maar over 
een heel andere poppenkast, namelijk voor vlinderpoppen. Een behuizing dus om rupsen via hun 
popstadium tot vlinders op te kweken. 

 Ik kon haar daar geen adres voor geven, maar wel wat goede raad om zelf zo’n verblijf te 
fabriceren. Omdat het rupsenseizoen in juli en augustus aardig op gang komt geef ik hieronder mijn 
ervaring op dat gebied voor geïnteresseerden.  



 Voor alle behuizingen geldt, als ze door rupsen en/of poppen bevolkt zijn: 

Zet ze niet in huis maar buiten neer. 

Het is in onze huizen te droog en in de natuur bevriezen ze ook niet! 

Zorg wel voor een afdakje, want verdrinken kunnen ze wel. 

Soorten behuizing: 

1. Grote glazen pot (weckfles bijvoorbeeld) met gaasje afdekken en geregeld vers blad van de 
goede voedselplant in de fles doen. Onderin een laagje droog zand of droge grond met daarop een 
laagje keuken- of toiletpapier. Dit papier geregeld vervangen, anders gaat de zaak schimmelen. 
Rupsen die in de grond verpoppen niet storen als ze daarin verdwenen zijn. Je beschadigt 
het dier dan gauw in de periode dat de laatste vervelling (tot pop) plaats vind. 

Voor rupsen die zich boven de grond verpoppen (brandnetel en koolrupsen bijvoorbeeld) 
zorgen dat er takjes in de ruimte zijn, waaraan ze zich met spinsel kunnen vasthechten. Ze doen dit 
ook wel aan de potrand o.i.d. 

2. Een oud aquarium of terrarium met gaas afgedekt is ook heel praktisch, vooral als je veel rupsen 
wilt opkweken. Pas op, er zijn ook “moordrupsen” die andere rupsen opeten!  
Verder geldt hetzelfde als voor de glazen pot. 

3. Een echte rupsen- of poppenkast is met wat knutselwerk ook zelf te maken. 
Zet een kistje op zijn korte kant, maak een deurtje ter grootte van de open zijde 
dat je met horrengaas bekleedt en bevestig dit aan de open kant van het kistje. 
Pas op kieren!!  
Verdere aankleding als boven (voordeel = van boven dicht.) 

Nog enkele tips: 

• Vergeet je pleegkinderen niet! Als ze verpopt zijn ook niet. 
Noteer wanneer je verwacht dat de vlinders uitkomen.  

Dat kan wel eens (bij pijlstaarten, Beervlinders, St. Jacobsvlinders, bijvoorbeeld) pas het volgend 
voorjaar mei of juni zijn. Dat betekent dus ook in je agenda van volgend jaar noteren. 

Ga je met vakantie breng je kweek dan tijdelijk bij een ander onder. 

• Laat nachtvlinders niet los voor het avond is. 
Anders pakken de vogels of een poes ze al gauw. 

• Soms komen er uit een rups of pop geen vlinders maar één of meer sluipwespen. Ook interessant 
om mee te maken, trouwens. 

• Het kan ook zijn dat je rups geen vlinderlarve is maar een zogenaamde “bastaardrups”. Dat is de 
larve van een bladwesp. Die beestjes lijken erg veel op echte rupsen. Dan levert je kweek dus een 
bladwesp op. Ook leuk natuurlijk, maar je moet er wel op verdacht zijn. Bladwesplarven hebben 
meestal veel meer buikpootjes. 

Succes! 

Els Koopmans-Grommé. 

 

P.S. Schrijf je ervaringen eens op voor Natuurklanken!. 

 



 

 

 

 

 
DE UIL EN HET SCHAAP  

Alhoewel ik een schitterende excursie heb gemaakt met de plantenwerkgroep van de KNNV 
Zwolle naar de Vreugdenrijkerwaard heb ik me de afgelopen week ook kostelijk vermaakt op mijn eigen 
erf. Het gebeurde maandag, 7 juni om precies te zijn. Om half zeven ‘s avonds heerst er een volmaakte 
rust in de oude boomgaard. De schapen en hun lammeren liggen gezellig bij elkaar in de schaduw te 
herkauwen. Ze soezelen een beetje weg, de oren in de nek. Over het hek leunend mag ik graag getuige 
zijn van dit vredige tafereel. 

Plotseling wordt de stilte verscheurd door een heftig getetter. Dat moet een hevig opgewonden 
Steenuil zijn. 
Ongerust kijk ik naar de appelboom waar zijn nestkast hangt. Het zal niet de eerste keer zijn dat 
mevrouw Sperwer op bezoek komt. 

Op de grond bij de stam is het een druk gefladder. Er is een jong uit de kast gesprongen. Hij probeert 
tegen de stam te gaan zitten om zo het hoge gras te ontwijken. Eigenlijk nog zo’n gek idee niet, want hij 
heeft een perfecte schutkleur. Lang houdt hij dat niet vol en laat zich tussen de halmen vallen. Weg is 
hij. Ik zie maar één ouder, maar deze tettert voor twee. Het alarm doet het jong doodstil zitten. 

Wat te doen. Twee jaar geleden heb ik het jong weer in de nestkast gezet; de volgende dag zat hij weer 
beneden. Maar nu staan de schapen in de wei met die ronddollende lammeren…..Dat kan nooit goed 
gaan. 

Ik moet vertrekken want het is tijd voor de plantenwerkgroep. Duimen zal ik voor het uilskuiken, meer 
kan ik niet doen! 

Bij terugkomst hoor ik weer de alarmroep. Wat gaat dat beest te keer. De schapen lopen weer rustig te 
grazen, maar krijgen in de gaten dat er gevaar dreigt bij de appelboom en dat de uil hen waarschuwt 
vooral niet van het paadje af te wijken. Hij vliegt rakelings over hun hoofden.  

De volgende dag hetzelfde ritueel. Een van de lammeren durft haast niet langs de appelboom te gaan. 
Hij blijft aarzelend staan, maar neemt dan plots een run voorbij de gevaarlijke plek. 

Ik kan het niet laten even bij het jong te gaan kijken. Dan is de moederuil doodstil alsof ze haar adem 
inhoudt.  Ik zoek voorzichtig in het hoge gras. Daar zit het jong; met zijn gele starende blik kijkt hij mij 
angstig aan. “Nee, ik zal je niet pesten om mijn fototoestel te gaan halen”. Zijn blik staat op mijn 
netvlies gegrift.  

Een dag later hebben de schapen het  begrepen. Ook zonder alarm mijden zij de boom. Maar het jong, 
waar is het gebleven? Ik zoek en zoek. Dan is het alarm weer hier, dan daar. We worden  voor de gek 
gehouden, of zou er nog een kuiken in de nestkast zitten? s’Avonds hoor ik ergens in het gras het 
gevallen jong met een krekelachtig geluidje om eten bedelen. 

Ik weet niet voor wie dit avontuur spannender is: voor mij of voor het uilskuiken. 

 

                                                                                                  Margriet Maan 

 



Moeder-voedster 
 Zo’n merkwaardig ouderwets woord dat me een poosje geleden spontaan te binnen schoot.  

Al jaren mag ik me verheugen in de aanwezigheid van een Zanglijsterpaar waarmee ik een mooie band 
heb gekregen. Een week of wat geleden, mooi weer, raam open! (maar ik even goed achter de 
computer) hoorde ik een donzig “plop” op de vensterbank en opkijkend keek ik in de twee - relatief 
enórme - ogen van een zanglijsterkuiken. Voor ik hem kon begroeten landde zijn tweelingbroertje er vlak 
naast, zo onbeholpen dat ze er allebei een poosje van moesten wiebelen. Ondertussen bleven vier 
priemende schrikogen me onafgebroken aankijken – een verrukkelijk gezicht, vooral in combinatie met 
die gele rubberranden in de snavelhoekjes. Maar wat het nog leuker maakte was de onbewogenheid 
waarmee  één van de ouders op de nok van het vogelhuisje hier vlak voor ’t raam het geheel zat aan te 
kijken. 

“Ze vertrouwen me gewoon,” dacht ik, “maar ja, eigenlijk ben ik ook hun moeder-voedster.” 

Micky Marsman. 

 

 

Een gewaarschuwd mens…. 

 

 “Dus ga op onderzoek in uw tuin…..” zo luidt één van de laatste zinnen van het artikeltje dat 
Hilary Jellema in het vorige nummer van “Natuurklanken”  schreef. Ze wees de lezers op het verband dat 
er bij veel insecten bestaat met planten en bomen in onze tuinen. 

Zelf noteer ik al jaren insecten, waarvan ik al of niet de naam kan vinden! Soms bemerk ik – ook   
zonder hun verbondenheid met planten of andere insecten direct te kennen – zelf  hun relatie met de 
planten en dieren in onze tuin. Zo ook dit jaar. Daardoor kan ik nu het één en ander daarover voor de 
lezers op papier zetten. Ik hoef mijn natuurdagboek maar na te pluizen. Ook de datum van waarneming 
is belangrijk, aangezien die een aanwijzing over naam, relaties en vliegtijden kan leggen. 

 Hilary meldde in haar stukje mijn “ontdekking”, jaren geleden, van het Aspergehaantje in onze 
Aspergeplant. Ook nu weer keek ik met spanning naar ze uit. Zodra de Aspergeplant met een aantal 
heuse dikke asperges boven de grond komt volg ik zijn ontwikkeling. Die gaat heel snel. In één week tijd 
groeit zo’n spruit meer dan een meter en dan gaat hij zich vertakken tot allemaal dunne twijgjes met 
schubbetjes en bloemknopjes. Dat was de tweede helft van mei het geval. En ja hoor, daar zaten de 
eerste Aspergehaantjes al te paren op de plant. Je moet ze wel opmerken, want ze zijn maar   ± 6 mm 
lang. Oranje, zwart en wit zijn de kleuren. In de Insectengids wordt hij heel vreemd Blauwe 
aspergekever Crioceris asperagi genoemd. (blz.182) 

 Om bij kevertjes te blijven – iets over de prachtige glimmend blauwe Elzenhaantjes. Ze eten, 
en dat zijn zowel de kevers als hun zwarte larfjes, alleen elzenblad. Dat blad ziet er daardoor doorzeefd 
uit, vol gaatjes dus. Onze Els in de tuin is dit voorjaar gerooid, want de boom was dood. Toch kropen er 
Elzenhaantjes op de stobbe rondt. Uit de grond gekropen, of uit een andere schuilhoek? 

 Een ander mooi staalblauw kevertje, wat groter van stuk, is het Munthaantje Crysolina 
menthastri  (blz. 282 Insectengids.) Met wat speurwerk kom ik het elk jaar wel op de muntsoorten in 
onze tuin tegen  

 Maar een ander haantje van deze familie van de bladhaantjes spande mijns inziens de kroon wat 
kleuren betreft. Het deed denken aan de kleurige kevertjes die je zoveel op brandnetels tegenkomt. Maar 
dit was toch anders, prijkend met iriserende kleuren als goud, groen en blauw. Het zat op dovenetels. 
Volgens het boekje  “600 Käfer” uit de Sauers Naturführer moet het Diochrysa fastuosa zijn, op 
dovenetels levend. En dat deed het. 



 Even een andere “beauty” onder de bladhaantjes voorstellen kan ik niet laten. We vonden dit 
haantje met tientallen op de grote bladen van Ridderzuring op het landgoed Hunderen bij Twello (niet in 
onze tuin dus.) Het is iriserend groen en heet Zuringhaantje (Gastrophysa viridulae). Insektengids blz. 

282. 

Elk jaar let ik op de Margrieten die telkens op andere plaatsen in onze tuin 
opslaan. In het gele hart van de bloemen (de buisbloempjes) vind ik steevast 
pieterkleine torretjes. Ze eten van het stuifmeel. Dat ze ook andere dingen eten 
blijkt uit hun naam: Museumkevertje Anthrenus verbasci (Insectengids 272. 
Ze zijn berucht om hun binnendringen in insecten- en andere 
dierenverzamelingen waar hun larven deze dode resten met smaak verorberen. 

Maar het blijft de moeite waard de behaarde zwart-grijswitte torretjes met een 
loep te bekijken.  

Dat er met Pinksteren een Rozenkevertje (Phylloperta horticola) op mijn hand 
landde heeft misschien met de volop bloeiende wilde rozenstruik in onze tuin te 
maken? Ik zag ze er nooit op de bloemen, hoewel ze er stuifmeel van moeten 
eten (Insectengids blz. 264.) 

Zoekend naar allerlei klein gedierte in je tuin kom je behalve Ovenkruipers, 
Pissebedden en slakken ook steevast wantsjes tegen. Hoewel verwant aan de 
beruchte Bedwants heb je van deze diertjes niets te vrezen. Ze kunnen wel 
eens steken, maar bloed zuigen van mensen? 

De meest opvallende wants die ik in het voorjaar tegenkwam was de Coreus 
marginatus. Het is de grootste soort in onze omgeving. Naar verluidt zuigt dit 
platte, grauwe insect vooral sap uit zuring en aanverwante planten en daar 
kroop hij ook op rond. Toch maar laten staan dus, dat “onkruid”. Ik vond hem later ook op andere 
planten.  

Wil je hem vangen dan vliegt hij zeer snel weg, luid brommend als een hommel. Dan kun je zijn rode rug 
zien, doordat zijn vleugels er niet overheen vallen. Insectengids blz. 74. 

Een veel kleiner wantsje (± 7 mm), als wants pas herkenbaar als je het met een loep bekijkt, zat in 
aantallen in de meimaand op de schone was. Ik dacht met een lang slank vliegje van doen te 
hebben, maar zoals meestal helpt even vangen om met de loep de kenmerken beter te kunnen 
zien. 

Het beestje bleek fraai getekend, vooral bij de uiteinden van de vleugels. Een paar dagen later bracht 
Mia zo’n zelfde wantsje mee uit het Vossenbroek. Het Duitse boekje “Wanzen und Zikaden” van Sauers 
Naturführer gaf uitsluitsel. Het moest Cyllecoris histrionicus zijn, een insectje dat aan Eiken gebonden is. 
De was hing onder onze Eik! 

 Nog een wantsje, ook minder dan een centimeter groot, vond ik in de met Gevlekte dovenetel en 
Bosandoorn vol gegroeide hoek. In de zon glansden zijn schildjes groenig goud, nog versierd met een 
glimmend roodbronzen driehoekje en halskraagje. Wekenlang vond ik ze op deze planten, parend en 
regelmatig eierplakkaatjes afzettend op de achterkant van de bladen. Eysacoris faabricci noemt het 
Duitse plaatjesboek ze.  

 Vlak naast de dovenetels staat een forse Rododendron. Met spanning wacht ik elk jaar op de 
prachtige kleine cicadetjes (Cicadelles wordt deze groep genoemd.) Ze zijn maar ± 8 mm groot, maar 
met de loep komen de opvallende kleuren tot hun recht: groen, zwart en oranjerood. Grapho-cephala 

fennahi heet hij. Zeg maar Rododendroncicade. Insectengids blz. 92. Hij 
schijnt met pootgoed uit Amerika in ons land te zijn gekomen. Voor het 
eerst zag ik in mei ook de piepkleine gelige larfjes ervan onder de bladen. 

Zou de larve van die mooie behaarde zweefvlieg die Narcisvlieg heet in onze 
Narcisbollen zijn opgegroeid? 

Dat veel vlinders afhankelijk zijn van bepaalde planten voor hun rupsen is 
algemeen bekend. De elk jaar verschijnende Muntvlindertjes moeten als 



rupsjes in onze munt of Marjolein hebben geleefd. Dat geldt ook voor de op Koolmotjes lijkende 
vlindertjes waarvan de rupsjes in het voorjaar de Damastbloemen bewonen. 

Dat Oranjetipjes zich thuis voelen bij Pinksterbloemen en hun verwanten als Look-zonder-look, 
Judaspenning en Damastbloem bemerk je al gauw als ze in april en mei in je tuin verschijnen. Behalve 
dat hun rupsen op die planten opgroeien zie je dat ook de vlinders zelf het liefst deze bloemen bezoeken. 
We werden op een avond zelfs verrast door twee slapende Oranjetipjes op het Look-zonder-look, haast 
onzichtbaar door hun groengevlekte achtervleugelonderzijde.  

 Gehakkelde aurelia’s tonen al vroeg in het jaar belangstelling voor de Hop tegen ons huis. Geen 
wonder: elk jaar vinden we wel hun rupsjes die verscholen zitten onder de bladen. Ze verraden zich door 
de vraatsporen. 

 Een hoofdstuk apart vormen de diverse soorten “mineerders”. Veel planten en boombladeren 
vertonen mijnen van larfjes e.d. die tussen de twee bladhuidjes leven. Iets om naar uit te kijken. 
Hierover een andere keer meer. 

Els Koopmans-Grommé. 

 

N.B. Voor wie hem nog niet heeft, een “must” voor het ontdekken van 
de relatie planten en insect is de vijfdelige Nederlandse 
Oecologische Flora van Drs. E.J. Weeda e.a. 

 Niet alleen echt alle Nederlandse planten zijn er uitgebreid in beschreven en afgebeeld, maar ook 
veel insecten die iets met die planten te maken hebben. 

 Er is een tweede druk van verschenen en de oude druk wordt soms tegen een gereduceerde prijs 
aangeboden. Laat de serie niet alleen een sieraad in je boekenkast zijn, maar gebruik hem echt! 

 

N.B.2 Met Insectengids wordt bedoeld de Nieuwe Isectengids van M. Chinery (Thieme) of de nieuwe 
uitgave ervan (Tirion.) 

  

 

Tussen de lente en het najaar lag een dag met kalme 
wind 

Met warme zon en blauwe luchten – dat was de zomer, lieve kind 
IVO DE WIJS    

 

Vogelaar redt Lannervalk 

 Het krantenartikel met deze kop wilde de redactie graag plaatsen in Natuurklanken. Daar ben ik 
niet zo'n voorstander van. In het algemeen is het met krantenartikelen zo dat de journalist publiceert 
wat hij denkt dat hij gehoord heeft. Meestal is dat wat hij graag wil horen en waarvan hij denkt dat het 
voor de lezer nieuwswaarde heeft. Het vermelden van de juiste feiten is voor de gemiddelde lezer te saai 
en dus niet lezenswaardig. 



In dit geval was ik de vogelaar en kan jullie dus op de hoogte brengen van de feiten, saai maar waar. Ik 
ben in het bezit van een vergunning om tijdelijk vogels op te vangen, waarvoor dat op de één of andere 
manier nodig is. 
 Op woensdag 9 juni werd ik gebeld door een vrijwilliger van de dierenbescherming N.O. 
Veluwe dat iemand een valkje had gezien langs een fietspad in Vaassen. Kennelijk was het valkje er 
slecht aan toe.  
Ik heb direct contact opgenomen met de betrokken fietser. Zij had het ook over een valkje en uit de 
informatie die ze verstrekte werd duidelijk dat direct handelen gewenst was. Ze was bereid om met de 
vindplaats aan te wijzen, regelde een oppas en ging met me mee.  
Een half uurtje later kwamen we op de plek aan. Er stond al een aantal 50+fietsers naar het dier te 
kijken. Het bleek geen valkje te zijn maar een flinke valk, een Lannervalk-vrouwtje, voorzien van de 
nodige toeters en bellen, leertjes, naamplaatje en een zendertje. Dus duidelijk een aan de dwingende 
hand van de valkenier ontsnapt exemplaar, kennelijk beu van het zich telkens maar weer een loer laten 
draaien.  
Maar laat ik me zo veel mogelijk aan de feiten houden. De vogel was duidelijk niet al te fit meer. Er 
vanuit gaande dat het dier wel hongerig zou zijn heb ik eerst geprobeerd om het op de hand te krijgen 
met iets wat op een stukje vlees leek. Op deze toenadering ging het dier niet in. Toen geprobeerd om 
het voorzichtig te benaderen, waarop de vogel een tiental meters wegvloog. Daarop de valk 
voorzichtig naar wat bosschage gedreven Als regel hebben niet zo fitte (roof)vogels de neiging 
daaronder weg te kruipen en zijn dan met een flitsende reactie wel te vangen. Deze keer lukte dat. 
Gelukkig maar want er waren inmiddels tientallen nieuwsgierige fietser toegestroomd en dan mag een 
reddende vogelaar niet falen. 
 Op de terugweg in de auto kreeg ik al een telefoontje dat er zich een valkenier gemeld had, die 
een vogel miste. Na diverse telefoontjes over en weer en nadat ik informatie had ingewonnen over de 
staat van dienst van de loerdraaier werd afgesproken dat hij het dier weer kon ophalen. 
Het bleek dat de valk ontsnapt was tijden een roofvogelshow bij de manege in Vaassen. Opgejaagd 
door kraaien aldus de valkenier (die zwartjurken krijgen gemakshalve overal de schuld van; ze hebben 
kennelijk het uiterlijk niet mee).  
De zender werkte niet goed dus de vluchteling was niet meer te traceren.  
 Valken die geprepareerd worden voor een show worden vooraf uitgehongerd, anders vliegen 
ze niet zo hard voor een stukje vlees. Deze valk kon zelf geen prooi vangen, dus was nu aardig aan de 
lat. Gelukkig had ik reeds een jonge houtduif laten ontdooien, die de vogel gretig aanpakte. 
 Korte tijd daarna arriveerde de rechtmatige eigenaar. De valk werd vermanend toegesproken 
en weer aan de ketting gelegd. Het dier bleek ook een naam te hebben. Zo te zien waren de valkenier 
en zijn vrouw emotioneel erg betrokken bij het welzijn van het dier. 
 Vreemd dat ik bij het aanzien van dit voor veel mensen vertederend gedoe afwijkend gedrag 
vertoon en een gevoel van intense misselijkheid en machteloze woede nauwelijks kan onderdrukken. 
Ik mocht ook nog even in de auto van de valkenier kijken naar zijn nieuwe aanwinsten: twee 
uilenjongen van een week of vier, een Oeraluil en een Roodpootbosuil. Schattig om te zien en ze 
zouden – zo  werd me verzekerd – met veel liefde en geduld afgericht worden voor de show.  
Al dat moois schijnt te koop te zijn in een supermarkt in Ter Apel. De man vroeg nog even of ik zijn 
Citesformulieren niet wilde controleren en zwaaide met een koffer vol van deze op internet te 
downloaden formulieren. Het kwaad schijnt gelegaliseerd te worden tegenwoordig. Als je met goede 
bedoelingen in de natuur bezig bent krijg je een bekeuring. 
 En passant werd ook nog de eigenaar van de dode Kerkuil, die ik vorig jaar kreeg, gevonden 
een valkenier in Loenen. Deze valkenier belde me kort daarop en was tot tranen geroerd dat zijn 
lieveling nu eindelijk terecht was.. 
 Nog even dit, er zijn ruim tweehonderd erkende valkeniers in Nederland, ieder van hen 
rotzooit met tientallen roofvogels en uilen, vaak de meest zeldzame soorten; dat geeft aanzien.  
Net als bijvoorbeeld de jagers en de sportvissers en eierzoekers controleren ze zichzelf, dus het is altijd 
goed. Alleen zeer ernstige uitwassen worden – zij het zeer zelden – aangepakt.  De bewijslast 
ontbreekt meestal en het heeft nauwelijks prioriteit bij justitie. 
  Helaas heb ik mij ook weer niet aan de feiten kunnen houden en er weer een stukje emotie in 
gelegd. Ik heb niet het gevoel dat ik de Lannervalk gered heb. Ik heb haar  weer moeten overleveren 
aan haar folteraars. Ik vergelijk het gedrag van o.a. valkeniers met de opmerking van mijn zoontje over 



de man in het park: “Papa, ze zeggen dat hij een pedofiel is, maar dat geloof ik niet want hij is zo 
aardig voor kinderen.”  
Kennelijk zijn er altijd weer mensen, die wat mooi en weerloos is moeten beheersen en vernietigen. 
Zou het dan toch iets met afwijkend sexueel gedrag te maken hebben? 
 Oh ja nog dit. Wilt u op uw verjaardagen, jubileumfeest en/of bruiloft iets beleven met uw 
gasten: de roofvogelshow komt voor een aardig prijsje.  
Begrijpen ze misschien ook een keer waarom u zo verslingerd bent aan vogelen. 

Harry van Diepen  
Vogelopvang Noordoost Veluwe 

 
 
 
 

DE HELE WINTER AL NAAR UITGEKEKEN… 
 

Zaterdag 17 april: 22oC. 

Een prachtige dag voor een fietstochtje. Gaan we linksaf richting IJssel of 
rechtsaf richting Tongeren? 

We kiezen voor het laatste en besluiten het Smitsveen te gaan verkennen. Langs 
de school in Tongeren en dan het Van Manenspad op, Tepelberg voorbij en dan 
het eerste pad rechtsaf. Het is hier en daar mul, maar we kunnen op de fiets 
blijven. 

Dat verandert als we het pad, eerst door de hei dan een “bosbespaadje” achter ons hebben en voor een 
“hoge heuvel” staan. Met de fiets aan de hand ploegen we door het mulle zand naar boven. 
Aangekomen even uitblazen en dan om ons heen kijken……. en daar zit-ie dan in een vliegden. 
Maandenlang naar uitgekeken: een Klapekster! 
Hij gunt het ons dat we hem uitgebreid, eerst van flinke afstand en later voorzicht wat dichterbij, met 
de kijker kunnen bewonderen. Prachtig! 
 Van waarnemingen in andere jaren weten we dat de Klapekster vaak vanuit dezelfde boomtop 
of hoge struik op de uitkijk zit naar prooi. Wij zijn nadien nog zo’n vier à vijf keer wezen kijken, maar 
de vogel bleek (leek) gevlogen. 
Weggetrokken? Mogelijk in de herfst terug?  
Vanaf september kijken wij weer naar deze schaarse vogel uit. 
Amersfoort coördinaat van deze waarneming: 189 – 483. 

Joke de Heer. 
 

 

 

Badderen, zo ongewoon? 
 

In Natura nummer 2 (april 2004) schrijft Hans Schinkel dat een Ekster in de tuin een sneeuwbad 
nam. “Nooit eerder heb ik een Ekster in de tuin een bad zien nemen, laat staan een bad in de sneeuw. 
Zouden Eksters dat vaker doen?” vraagt hij zich af. 

Een bad in de sneeuw heb ik een Ekster nooit zien nemen. Wel zagen wij onlangs een Ekster badderen 
in de Dorpschebeek op het Hooge Land. De vogel ging meerdere keren de beek in en schudde 
zich na ieder bad uitgebreid de veren. Gadegeslagen door een soortgenoot die zich er niet aan 
waagde. 



Enkele dagen later konden we nogmaals dit ritueel bekijken. Of het dezelfde vogel was kunnen we helaas 
niet vertellen. 

Joke de Heer.  

Badderen, zo ongewoon? 
 

In Natura nummer 2 (april 2004) schrijft Hans Schinkel dat een Ekster in de tuin een sneeuwbad 
nam. “Nooit eerder heb ik een Ekster in de tuin een bad zien nemen, laat staan een bad in de sneeuw. 
Zouden Eksters dat vaker doen?” vraagt hij zich af. 

Een bad in de sneeuw heb ik een Ekster nooit zien nemen. Wel zagen wij onlangs een Ekster badderen 
in de Dorpschebeek op het Hooge Land. De vogel ging meerdere keren de beek in en schudde 
zich na ieder bad uitgebreid de veren. Gadegeslagen door een soortgenoot die zich er niet aan 
waagde. 

Enkele dagen later konden we nogmaals dit ritueel bekijken. Of het dezelfde vogel was kunnen we helaas 
niet vertellen. 

Joke de Heer.  

DE HELE WINTER AL NAAR UITGEKEKEN… 
 

Zaterdag 17 april: 22oC. 

Een prachtige dag voor een fietstochtje. Gaan we linksaf richting IJssel of 
rechtsaf richting Tongeren? 

We kiezen voor het laatste en besluiten het Smitsveen te gaan verkennen. Langs 
de school in Tongeren en dan het Van Manenspad op, Tepelberg voorbij en dan 
het eerste pad rechtsaf. Het is hier en daar mul, maar we kunnen op de fiets 
blijven. 

Dat verandert als we het pad, eerst door de hei dan een “bosbespaadje” achter ons hebben en voor een 
“hoge heuvel” staan. Met de fiets aan de hand ploegen we door het mulle zand naar boven. 
Aangekomen even uitblazen en dan om ons heen kijken……. en daar zit-ie dan in een vliegden. 
Maandenlang naar uitgekeken: een Klapekster! 
Hij gunt het ons dat we hem uitgebreid, eerst van flinke afstand en later voorzicht wat dichterbij, met 
de kijker kunnen bewonderen. Prachtig! 
 Van waarnemingen in andere jaren weten we dat de Klapekster vaak vanuit dezelfde boomtop 
of hoge struik op de uitkijk zit naar prooi. Wij zijn nadien nog zo’n vier à vijf keer wezen kijken, maar 
de vogel bleek (leek) gevlogen. 
Weggetrokken? Mogelijk in de herfst terug?  
Vanaf september kijken wij weer naar deze schaarse vogel uit. 
Amersfoort coördinaat van deze waarneming: 189 – 483. 

Joke de Heer. 
 

 

EEN RAADSELACHTIGE VLIEG 

 

Een vlieg zo groot als een kikker! 



Juni, de 29ste. De heer Rorije uit Wapenveld belt het secretariaat om een 
bijzondere waarneming door te geven. Onder zijn partytent zat een enorme, 
uitgeputte vlieg op de tegels. 

De vlieg had een zware ongedeelde romp van wel vijf centimeter lang en zo dik 
als een pink. De kleur was rood-oranjeachtig met zwarte ringen. De kop had een 
zwart kapje, zoals bij een koolmees, van één centimeter. En hij had twee 
centimeter lange sprieten. De gaasvleugels hadden een spanwijdte van wel 
negen centimeter. Op een gegeven ogenblik begon hij te trillen en vloog weg.  

De heer Rorije heeft vroeger in de tropen gewoond en vele vreemde insecten 
gezien. Deze kende hij niet. Hij vraagt leden van de KNNV om hem de naam van 
het insect te vertellen. 

Wie helpt ons uit de droom? 

Margriet Maan. 

 

Dit zijn leuke dingen voor de mensen, al lijken ze dan ook onoplosbaar. Een vlieg 
van het beschreven formaat met een zwarte helm en centimeters lange sprieten 
– dat kan toch helemaal niet! 

Oudergedienden van onze afdeling weten evenwel wie ze voor dit soort puzzels moeten raadplegen: 
Bob van Aartsen! 
Ik heb dan ook onverwijld contact met hem opgenomen, wat leidde tot 
telefonische uitwisseling van informatie tussen vraagbaak en waarnemer – en 
geloof ’t of niet: nog geen uur later was de gevleugelde kikker gedetermineerd!! 
Geen vlieg, geen amfibie, maar een Windepijlstaart. 

Waarschijnlijk was het dier vers uitgekomen en nog niet helemaal vliegvlug toen 
hij gevonden werd. Het trillen met de vleugels vlak voor het wegvliegen was voor 
Bob een detail dat hem meteen op het goede spoor zette.  

Alleen druddels zuigen zich vast aan het gegeven “vlieg” en komen niet verder 
dan pas op de plaats. 

Alleen dat zwarte kapje…… waar past dat op?  

Bob gaat hoogstpersoonlijk met vergelijkingsmateriaal naar Wapenveld om alles 
nog eens goed door te praten en heeft me beloofd me daar details over te  
melden. 

Op Internet (http://users.skynet.be/verzamelen/windepijlstaart.html) 
staan indrukwekkende foto’s van de niet minder indrukwekkende. 
Windepijlstaart!    

Bob is uiteraard uitvoerig bedankt; ’t is toch wel fantastisch dat we hem te allen 
tijde kunnen raadplegen, en daarvoor nog maar eens een keertje dank! 

http://users.skynet.be/verzamelen/windepijlstaart.html


Micky Marsman.  

 

UIT DE TUIN VAN DE VOORZITTER 

 Om met het slechte nieuws te beginnen: het zieke lammetje waar ik de 
vorige keer over schreef is dood. Gelukkig hebben we er weer twee en ze groeien 
als kool. Ze eten al lang gras en brokken maar oh wee, als ik een fles laat 
zien….. 

In de tuin is de natuur ontploft. De bloemen worden druk bezocht, maar eigenlijk 
alleen door heel veel soorten hommels. Ik heb nog maar een paar keer een bij 
gezien.  

De grote hoeveelheid kikkers zorgt er waarschijnlijk voor dat we weinig slakken 
hebben. Luizen hebben we genoeg. De meeste zitten de rozen te pesten, maar 
het dieptepunt was een dik bewegend tapijt van enorme grote zwarte glanzende 
luizen onderaan de stam van een Zilverspar. Het leek wel een mierenhoop. Ook 
alle takken zaten onder een dikke laag van deze sapzuigers. We hebben ze niet-
diplomatiek verwijderd… 

Bij het maaien van de grote weide bleek dat er zich een haas in had verstopt. Hij 
(of zij…) rende uit alle macht over het veld om een nieuw stekkie te vinden. In 
zo’n omgeving is het natuurlijk goed eieren leggen en de jonge vogels vliegen 
ons dan ook om de oren. Huismussen, Ringmussen, Spreeuwen, Pimpelmezen, 
Heggenmussen, Koolmezen en één keer zes jonge Staartmezen. De Merels 
hebben minder geluk, er zijn al vijf nesten leeggehaald. De Kerkuilen zijn laat 
met leggen. In de nestkast bleken wel muizen te liggen van een versierpoging 
maar het resultaat was nog niet zichtbaar. Wel hebben we jonge 
Boomkruipertjes gehad. Het duurde erg lang voor ik dat nest had gevonden. Pa 
en ma vlogen al een tijdje rond het huis en kropen – al tegen elkaar kwetterend 
– tegen het huis op en achter de luiken. Toen werd het een tijdje stil en daarna 
begonnen ze te slepen met kleine insecten. Een tijdje geleden hoorde ik de 
jongen ineens toen ik bij het open raam zat te werken. Gelijk naar buiten, overal 
zoeken. Bleken ze nog in het nest te zitten, nota bene achter het luik naast mijn 
open raam. Drie dagen later vlogen ze wel uit. Ze deden dat zo onbeholpen dat 
ik gelijk de katten heb opgesloten. Zes stuks zaten na een half uur paniek half 
over elkaar tegen de stam van een berk. Net zes bruine grote vlinders, want ze 
hadden nog amper staartjes. Ik heb een half uur geluisterd en gekeken naar al 
dat gepiep en gescharrel, toen moest ik helaas weg. Weer thuis heb ik overal 
geluisterd en gezocht, maar ze waren allemaal gevlogen.  

Rob van der Burgt. 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. 
Ze zijn allen voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren 
deze keer: 

AH.=Adrie Hottinga, AHS.=Agnès Herweijer-Smit; AJB.=Alida Bakhuis, EAH.=Alexander 
Haselhoff, EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, EKG.=Els Koopmans-Grommé, HJdH.=Henk en 
Joke de Heer, HvW.=Henk van Woerden, JvD. Jan van Dalen, MB.=Menno Boomsluiter, 
MAB.=Matthijs Bootsma, MRL.=Marcel Langevoort, MM.=Micky Marsman, 
En verder: Corné Claringbolt, Jo de Vries, Wilmie Radstake, 

 



Vogels 

Aalscholver 
01/03 3 exx. in boom bij kanaal ter hoogte van Vosbergen. EKG.  
Boerenzwaluw 
12/04  4 exx. nestelen in de paardenstallen. Bronsink, Lagestraat, Wapenveld. 

AE.  
06/06 Nest oude brug Ziebroekseweg, Wapenveld.AE.  
Bonte vliegenvanger 
02/04 Bos van Het Hooge Einde, Belvédèreweg, Epe. MM. 

10/04 ♂ De Hertenkam p ,  Vaassen (192.60/479.50) MRL. 

23/04 Inspecteert nestkast. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

mei  Nestelt in de tuin. Officiersweg 127, Epe. 

 MF. 

Boomklever 
07/03 2 exx. luid naar elkaar schreeuwend. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Boomkruiper 
18/05 Voortdurend zingend. Omgeving Bongerdplein, Epe. EKG.  

Boomleeuwerik 
27/03 Jubelt boven Witte Berg, Petrea, Wapenveld. AE.  
21/05 Zingend. Rollekoot, Niersen (190.90/478.50) MRL. 

27/05 Zingend, Witte Berg, Petrea, Wapenveld. AE. 

Boompieper 
14/04 Landgoed Welna. Eerste waarneming voor EvDT.  

Boomvalk 

16/04 1 ex. Rollekoot, Niersen. (190.90/478.50) Eerste waarneming 
voor MRL. 

22/05 1 ex. de Jonas Vaassen, jagend. Vliegend van NW≡ZO (196.24/477.80) MRL.  
Bosrietzanger 
06/06 Weetering, Wapenveld, bij Essenbos. AE. 

Bosuil 
28/03 1 ex. In gat in Beuk. Vorig jaar op dezelfde plek. Gortelsche Bos, 

Gortel.(188.30/481.05) 

 MRL.  

Braamsluiper 
23/04 Heerde-C. Zang. EKG.  

19/05 Epe-C. Zang. EKG.  

Brilduiker 
25/03 1 ♂ K iev itsveld ,  w estelij k e g rote p las in  Emst. HvW.  

 

 

 

 



30/03 2 ♂♂ +  ♀ Vlasveld  ( v ijver bij Eekterweg-Emsterweg, Emst. HvW.  

08/04 Koppeltje Vlasveld Vaassen. (195.60/479.50) MRL. 

FAZANT 

16/04 2 ♂♂ Veenw eg ,  Epe.  HJdH. 

Fitis  
12/04  Eerste zang. Vosbergen, Heerde. MAB. 

18/04 Eerste maal zang gehoord in bosrand langs breed ruiterpad begin Renderklippen, 
Epe. EAH./MM.  

20/04 1 ex. op landgoed Welna, Epe. EvDT. 

27/04 Welsumer Waarden, Eerste waarneming voor EKG. 

Fuut 
06/06  Op nest. Wordt geplaagd door Zwaan. Weetering, Wapenveld. AE.  

Geelgors 
03/03 Gehoord op Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 

30/03  1 ex. zit stilletjes langs fietspad Gortelseweg. HJdH.  

Gekraagde roodstaart 
mei Nestelt in de tuin. Officiersweg, Epe. MF.  

23/04 Schitterend paartje dat bij ons nestelt. Van Manenspad 6, Emst. EvDT. 

Gierzwaluw 
25/04  Tuurbrink, Heerde. Eerste waarneming voor MAB.  

25/04 1 ex. boven Epe-C. DK. 

19/05 4 exx. boven Epe-C. DK 

07/06 3 exx. boven de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Goudvink 

17/05 Koppeltje foeragerend op zaden Paardebloem in berm Elspeterweg, Vaassen. ♂ 
aluminium pootring. (191.87.477.23) MRL.  

31/05 Een schitterend ♂ k om t v lak  n aast m ij  van  de v   

Tongerensche heide, Epe.  EvDT. 

Grasmus 
06/06 Weetering op meerdere plekken. Wapenveld. AE.  

Graspieper 
28/03 Groepje in weiland langs Verloren beek, Epe. HJdH. 

 

 

 



Groene specht 
13/03 1 ex. gehoord bij de Boskamp in Epe. HJdH. 

11/04 2 exx. Kolenkamp Niersen. (189.90/477.55) MRL.  

20/04  Roep. Petrea, Wapenveld. AE. 

20/04 Dorp Epe (Oost.) EKG. 
28/04 2 ex. ♂ Brin kg reverw eg  Epe. MRL.   

26/05 1 ex. roepend. Voormalig Vulcanusterrein, Vaassen. (194.85/477.40) 
MRL.  

mei/juni Regelmatig in de tuin Pelzerpark 9, Epe. AJB.  

Grote bonte specht 
20/05  Epe-C. EKG.  

06/05 ♀ voert u itg eb reid  tw ee j on g en  in  con ifeer.  Tu in  Pelzerpa rk  3 ,  Epe.  AHS.   

eind mei:  één  koppel plus 1 ♀ dat rafelig en in slechte conditie geregeld op voer komt. Mogelijk ook met een 
nest??? En zonder man??? Tuin Pelzerpark 3, Epe. 

Grote gele kwikstaart 
31/05 ♂ Wasserij Poppe, Vaassen. Langs beek. (195.70/478.20) MRL. 

Grote lijster 
21/05 1 ex. met wormen in de bek. Tongerensche heide, Epe. EvDT.  

Grote zaagbek 
30/03 1 ♀ Vlasveld  ( v ijver bij Eekterweg-Emsterweg) HvW.  

Grutto 
23/03 2 exx. Welsumer Waard. EKG.  

Havik 
09/05 Kekkerend in het Kloosterbos, Wapenveld. 

Houtsnip 
22/05 1 ex. vliegt knorrend en tsiep over ons heen. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Huismus 
05/05 Een volledig albinomus maakt al een jaar de boel onveilig tussen de Vinkstraat en 

de Spechtstraat in Vaassen. MB. 

Keep  

22/03 1 ex. tussen de Vinken, Tuin Lageweg, Wapenveld. AE.  

15/04 Verscheidene exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Kemphaan  
09/05  2 ♂♂ en 1 ♀   Wapenvelderbroek, Wapenveld, in de gemaaide percelen langs de Schraatgravenweg. AH. 

Klapekster 
17/04 1 ex. Op de heide, Smitsveen, Epe. HJdH. 

Kleine karekiet 
30/04 1 ex. ♂ Voorm a lig e v isv ij vers n ab ij  Ach terdorperweg, Vaassen. HvW. 

 

 

 



02/06 Meerdere exx. in het riet langs Kanaal, Wapenveld. AE. 

Kleine bonte specht  
11/06  2 exx. ♀ en  ♂. Lang du rig  en  herhaa ldeli    llen  in de tuin: 

Pelzerpark 3, Epe. AHS. 

Kneu 
06/06 1 paartje. Weetering, Wapenveld. AE.  

Koekoek 

16/04 Roep over de Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT.  
17/04 Roepend in bosrand Renderklippen, Epe/Heerde. Eerste waarneming voor MM.  
27/04 Hundere, Twello. Eerste waarneming voor EKG. 
05/05 1e keer dit seizoen roep gehoord. Van Manenspad, Epe. HJdH. 
Koperwiek   

14/04 Grote groep in Wisselsche veen, Epe. ML. 

Kramsvogel 
24/04 1 ex. nabij Zalkerbos (broedgeval?) EKG.  

Kruisbek 
05/03  Prachtig span in Berk. Tongerensche heide, Epe. EvDT.  

Mandarijneend 
02/04  IJsbaan Vosbergen, Heerde. MAB. 

15/04 Koppeltje in beek bij watermolen te Riele. (195.70/478.44) Vaassen. MRL.  

Matkopmees 
14/04 2 exx. steeds aanwezig. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Nachtzwaluw 
03/06 exx. gezien en 6 exx gehoord. Zilvense heide bij Eerbeek. EvDT.  

Nijlgans 
25/04 2 exx.in kleiput in uiterwaarden IJssel nabij Houtweg in Oene. HvW. 

30/04 2 exx. Kievitsveld, westelijke grote plas in Emst. HvW. 

Ooievaar  
01/03  2 exx. IJssel nabij Oene. EKG. 
04/04 Vliegt boven Oranjeweg, Emst. HJdH.  

19/04 Foeragerend op omgeploegde akker (tractor was nog bezig.) Veenweg-
Woesterbergweg, Epe. HJdH. 

25/04 2 ex. Rondcirkelend omgeving Wisselsche veen, Epe. HvW.  

10.06 Twee jongen op nest bij de IJsseldijk  ri.Welsum. Wilmie Radstake. 
Paapje 
09/05 2 exx. in coniferenaanplant Eierstreekweg Vaassen. (195.50/477.40) MRL.  
Raaf 
17/04 2 exx. Kozakkenveld Kroondomein Apeldoorn. (186.00/475.00) MRL.  
18/04 1 ex. vliegend boven Elspeterweg, Niersen. (190.70/476.90) MRL.  

 

 



Ransuil 
08/05 2 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Ringmus 
04/04 Enkele exx. in tuin Bongerdplein, Epc-C. EKG.  
Rode wouw 
30/04  Zwevend boven Wenumse Veld. Gezien vanuit Kortenbroek (G.L.) Vaassen. MRL. 
30/05 Boven Wisselsche veen, Epe. Corné Claringbolt. 

Roodborsttapuit 
23/04 8 exx. Heide langs Van Manenspad, Epe. HJdH. 

29/04 6 exx. op Struikheide. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

08/05 man en vrouw in ruigte achter Gemaal Wapenveld. MAB.  

eind mei: Met zekerheid drie broedplaatsen op de Renderklippenhei, Epe. MM. 
Roodborstje 

22/04 3 jongen zijn uitgevlogen. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

03/07 Tweede lichting jongen in de tuin. Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

Slobeend 
30/03 3 paartjes. Kievitsveld, westelijke grote plas in Emst. 

HvW. 

Smient 
01/03 Grote aantallen (meer dan 100) grazend in gras IJsseldijk t.h.v. Veessen. EKG.  

23/03 Grote aantallen grazend in gras IJsseldijk t.h.v. Veessen. EKG.  

Sperwer 
06/03 Pakt Merel. Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 

26/04  Op jacht naar de mussen. Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 

08/06 ♀ w erd  w oest aang eva llen  door tw ee Vlaamse gaaien, maar heeft naar alle 
waarschijnlijkheid toch kans gezien het hele gaaiennest leeg te halen. Kwam nog 
twee keer terug waarbij het spektakel zich steeds herhaalde. Tuin Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

Sijsje 
15/03 Een grote groep in de dennen. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

26/04 Nog steeds groepjes in de Elzen. Epe-C. EKG.  

01/05 Nog steeds groepjes in de Elzen. Epe-C. EKG.  

Staartmees 
03/03 ± 10 exx. in Berk. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

12/04 2 exx. Landgoed Kolthoven, Epe. HJdH. 

mei/juni: Nestelen in ondoordringbare bos klimplanten tegen het huis. Belvédèreweg 3, 
Epe. MM. 

 

 

 



Tapuit 
30/04 3 exx. 2 ♂♂ en  1  ♀ op  de Tong erensche heide    

Tjiftjaf 
16/03 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT.  

22/03  Drinkt en baadt telkens in de tuin Lagestraat 4, Wapenveld. Eerste waarneming 
voor: AE.  

 

 

Torenvalk 
11/02  Marle. AE. 

16/04 1 ex. Dorperveldweg, Epe HJdH. 

01/06  Een mooie ♂.  Tong eren sche heide,  Epe.  EvDT.  

06/06  Bij Essenbos, Weetering, Wapenveld. AE. 

Tureluur 
22/03 Wapenvelder Broek, Wapenveld. AE. 

Veldleeuwerik 
12/03 1 ex. jubelt zijn lied over de Tongerensche heide, Epe. EvDT.  
Wielewaal 
30/05 Vaassense binnenweg, Vaassen. Corné Claringbolt. 
Witte kwikstaart 
27/03 10 exx. foeragerend op voormalig Vulcanusterrein, Vaassen. 

(194.85/477.40) MRL. 

23/04 2 exx. Plein Lagestraat, Wapenveld. AE. 

02/06 Nest uitgevlogen. Maar één jong gezien. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Wulp  
22/03 Gezien, Wapenvelder Broek, Wapenveld. AE.  

06/06 Paartje in weiland bij Essenbos, Weetering, Wapenveld. AE.  

IJsvogel 
08/04 1 ex. Viskweekweg Vaassen. (196.60/468.80) MRL. 

18/04 ♂ Apeldoornsch  kanaa l ten  zu iden  van  Schobbertsbrug. (196.98/479.40) MRL.  

Zwarte mees 
06/04 Plukt een oude tennisbal kaal om zijn nest te bekleden. 

Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Zwarte roodstaart 
03/04 ♂ zin g end .  Eierstreekw eg  Vaassen .  ( 1 95 . 3 2/47 7 . 50 )  Eerste waarneming voor 

MRL. 

17/05  Lagestraat 29, Wapenveld. AE. 

 

 



Zwarte specht 
04/03 Roffel Kloosterbos, Wapenveld. AE. 

28/03 “In koor” met Grote bonte specht. Wapenveld. AE. 

07/06  Roept en roffelt. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Zanglijster 
09/06 2 jongen landen op m’n vensterbank in open raam. Eén van de ouders kijkt bedaard toe hoe ze 

stuntelen. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Zomertortel 
18/05 Achter werkschuur SBB vak 12 Zwolse Bos, Zwolle. AE. 

Zwartkop 
11/04 ♂ zin g t in  de tu in  Lag estraa t 4 ,  W apenveld .  Blijft in de buurt. AE.  

17/04 ♀ In vogelbad tuin Lagestraat 4, Wapenveld. AE. 
17/04 ♂ en  ♀ g ezellig  sam en  op  de Tong erensche h eide,  Epe.  EvDT.  

Vlinders 

Argusvlinder Lasiommata megera 
20/05 4 exx. 1 ♂ en  3  ♀♀,  Nij b roekerw eg ,  Epe.  HJdH . 

Atalanta  Vanessa atalanta 
16/04 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 
Bont zandoogje  Pararge aegeria 

20/04 1 ex. West-Raven, Epe. HJdH. 

11/05 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus 

14/04 1 ex. in tuin Bongerdplein 1, Epe. Eerste waarneming 
voor EKG. 

15/04 1 ex. in tuin Belvédèreweg 3, Epe. Eerste waarneming 
voor MM. 

26/04  Landgoed Kolthoven, Epe. HJdH. 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

16/03 1 ♂ Cannenbu rcherbos,  Vaassen .  HJdH . 

17/03 Epe-C. Eerste waarneming voor EKG. 

17/03 2 exx. ♂ en  ♀,  Tong erensche       

Dagpauwoog  Inachis io 

24/04 1 ex. Tuin Bongerdplein 1, Epe. Eerste waarneming voor EKG.  

27/04  Eerste waarneming in de tuin. Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

 

 



02/04 1 ex. West-Raven, Epe. HJdH.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 

15/03 1 ex. Epe-C. Eerste waarneming voor EKG.  

26/03 Eerste waarneming in de tuin. Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

16/04 1 ex. Jaglustweg, Epe. HJdH.  

Groene zomermeter  Geometra papilonaria 

13/05 Epe-Z. JvD. 

Groentje  Callophrys rubi 

15/04 1 ex. Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 

16/04 5 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

24/04 1 ex. Tongerense heide, Epe. HJdH.  

25/04 12 exx. Tepelbergweg, Tongeren, Epe. HJdH. 

05/05 Op bosbessen langs breed ruiterpad begin Renderklippen, Epe. 
EAH./MM. 

06/05 Minimaal 25 exx. in en om berkenboompjes langs het (hoge) 
wandelpad van de Renderklippen, Epe. EAH./MM. 

01/06  Uitgebleekt exemplaar. Renderklippen, Epe. MM. 

12/06 Langs fietspad naar Heerde, Renderklippen. Renderklippen, Epe. Bijna geel van 
ouderdom. MM.  

Hageheld Lasiocampa quercus 
05/05 Rups op wandelpad, Renderklippen, Epe. EAH.   

30/05 Dode rups naast fietspad Renderklippen, Epe. MM.  

Heivlinder  Hipparchia semele 

31/05  Boven op de Renderklippen, Epe. MM.  
Klaverspanner  Chiasmia clathrata 

20/05 1 ex. Nijbroekerweg, Epe. HJdH. 

Kleine vos  Aglais urticae 

17/03 1 ex. Epe-C. Eerste waarneming voor EKG. 

17/03 5 exx. op Prunus. Hooge Land, Epe. HJdH. 

17/03 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

 

 

 



29/05 1 ex. Lohuizerveen, Epe. HJdH. 

Klein geaderd witje  Pieris napi 

06/05 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 

Klein koolwitje  Pieris rapae 

16/04 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT.  

16/04 1 ex. tuin Bongerdplein 1, Epe. Eerste waarneming voor EKG. 

Koevinkje  Aphantopus hyperantus 

30/05 2 exx. op twee verschillende locaties. Renderklippen, Epe. MM. 

01/05 Wandelpad begin Renderklippen, Epe. MM. 

Landkaartje  Araschnia levana 

11/05 1 ex. Oranjeweg, Emst. HJdH. 

Mendicabeer Diaphora mendica 

24/05 Tongerensche heide, Epe. De eerste keer dat wij deze vlinder hebben gezien. 
EvDT. 

Nachtpauwoog  Saturnia pavonia 

21/06 3 x een rups op verschillende locaties op- en langs fietspad van de Schaapskooi 
naar de Hertenkamp. Renderklippen Heerde/Epe. MM. 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 

03/04 ♂ 1  ex .  Tu in ,  Epe.  Jo d e Vries 

16/04 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  Eerste waarmeming voor: MM. 

16/04 1 ♂ Dorperveldw eg ,  Epe.  HJdH . 

20/04 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.  

21/04 ♀ en  ♂ tu in  Epe-C. EKG. 

10/05 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.  

Sint-jakobsvlinder  Tyria Jacobaeae 

22/05 3 exx. Gortel (eind Pas-Opweg.) HJdH. 

Speerpuntspanner  Rheumaptera hastate 

26/04 Tongerensche heide, Epe. Eerste waarneming voor EvDT. 

  

Andere insecten 

 

 



Aardhommel (Grote)  Bombus terrestris 

20/03  Kou, storm en regen trotserend op Winterhei. Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

16/03 Op de vele dovenetels in de tuin Lagestraat 4, Wapenveld. AE. 

Akkerhommel  Bombus pascuorum 

11/04 Op de vele dovenetels in de tuin Lagestraat 4, Wapenveld. AE. 

(Akkerhommel) 

25/04 Kloosterbos, Wapenveld, op Look zonder look. AE. 

Boomhommel Bombus hypnorum 

03/04 Op de vele dovenetels in de tuin Lagestraat 4, Wapenveld. AE. 

Boskrekel  Nemobius sylvestris    

27/05 Juv. Kroondomein. Insectenwerkgroep. 

Eysarcoris fabricii  (klein wantsje) 

16/04  Veel exx. op dovenetel. (Locatie?) EKG. 
Gewone gaasvlieg Chrysoperla carnea 

18/03± 15 exx. ’s avonds tegen de ruit van een kamer met TL-licht. Bij de andere ramen was er geen 
een. Jaren geleden waren ze hier veel te zien en toen lange tijd niet. Vorig jaar voor het eerst 
weer een paar, en nu zo veel! Belvédèreweg, Epe. MM.  

02/04 10 exx. op verlicht raam. Bongerdplein, Epe. EKG.  

Groen zuringhaantje  Gastrophysa viridula 

01/06 Op zuring. Veessen. Skeletteert de bladen! EKG. 

Honingbij  Apis mellifera 

05/03 1e ex. in tuin Bongerdplein 1, Epe. Daarna tot eind mei 
vrouwelijke bijen gezien. EKG. 

Hoornaar  Vespa crabro     

18/05  Burgweg, Epe. Melding aan EKG. 

19/05 Vossenbroek. DK 

Groene zandloopkever  Cicindela campestris 

09/05 6 exx. bij het pluizenvennetje nabij Pluizenmeer, Heerde. EAH./MM. 

Grijze zandbij  Andrena vaga  

17/03  Kolonie Woesterberg weer actief. Ook Koekoeksbijtjes aanwezig. EKG. 

Lapsnuitkever Otiorhinchus???? 

13/03  In huis, Bongerdplein 1, Epe. EKG. 

 



Meikever  Melolontha melolontha 

1e helft van mei: 1 ex. kwam nagenoeg elke avond een poosje tegen m’n raam bonken. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

07/04  2 ex. In tuin Koningstraat Apeldoorn. Blijkens mijn eigen 
waarnemingen, maar ook uit de verhalen van anderen, waren er dit 
voorjaar bijzonder veel Meikevers. T/m 6 juni veel gezien in de tuin. 
HvW.  

 (Ze staan allemaal genoteerd in het archief. Red.)  

12/06 ex. Landgoed Duiveland bij Gortel. HvW.  

Sachembij Anthophora plumipes 
14/04  Op muurbloemen in tuin Bongerdplein 1, Epe. Eerste waarneming voor EKG. 

17/05 Op Rododendron, tuin Bongerdplein 1, Epe. EKG. 
Sigaargal  Lipara lucens 
13/04  Massaal in oud riet van Vossenbroek. EKG. 
Steenhommel Bombus lapidarius 
11/04  Op de vele dovenetels in de tuin Lagestraat 4, Wapenveld. AE. 
Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles 
19/05 Vossenbroek. EKG. 
Vuurwants  Pyrrhocoris apterus. 

22/04 1 ex. Heerde. EKG.  

28/05 1 ex. Heerde. EKG.  

Zoogdieren 

Bunzing 
02/04  Vosbergen, Heerde. MAB. 

Eekhoorn 

10/03 2 exx. elkaar najagend in bomen. Tuin Epe-C. EKG.  

25/05 Landgoed Tongeren, Epe. Stak het Van Manenspad over. EvDT.  

Haas 
03/05 3 exx. met elkaar stoeiend. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Ree  
17/03 4 exx. Rauwenhofweg bij opgeleide Vlasbeek, 

Epe. HJdH. 
Wild zwijn 
01/06  Grote keiler 's ochtends in de mist, wildakker nabij Elburgerweg Heerde. MAB. 

Amfibieën en reptielen 

 

 



Groene kikker 
april:   Opnieuw aanwezig het merkwaardige groene exemplaar met bruine achterpoten. Opvallend 

klein; niet gegroeid sinds vorig jaar. Vijvertje Belvédèreweg 3, Epe.MM.  
17/05  Vijf kleintjes geteld in de vijver. Voor het eerst! Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
20/05  Veel, overal bij de vennen op de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Hazelworm  Anguis fragilis 

29/05(± 20 cm) kruipt op pad Petrea, Wapenveld. AE.  

01/06 Ca 25 cm. Tuin Belvédèreweg 3, Epe. 

In de buurtuin (Belvédèreweg 5) worden ze al sinds jaar en dag regelmatig gezien. 

Pad  Bufo bufo 

17/03 3 exx. heel genoeglijk bij elkaar. Tongerensche heide, Epe. EvDT.  

Ringslang  Natrix natrix 

20/05 Een jong dood exemplaar, ongeveer 20 cm. Aan het einde van de 
Cannenburcherweg, Vaassen. MB. 

Zandhagedis  Lacerta agilis 
18/05  Stak over op fietspad Gortelseweg, Epe. HJdH. 
Planten 

Alsemambrosia   Ambrosia artemisiifolia 

30/05 2 exx. weer spontaan opgekomen in tuin Bongerdplein 1, Epe. EKG. 

Boskriek   

17/04  Volop in bloei. Vossenbroek t.h.v. Wiemanstraat. EKG. 

Dopheide   Erica tetralix 

02/06 Het eerste bloeiende plekje op de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

 

Dotterbloem  Caltha palustris 

13/04  Mooie groepen. Vossenbroek, noordzijde van de slootkant. EKG.  

18/04 Vestigt zich overal bijzonder mooi. Sportveld RSG, Epe. EKG.  

Eenarig wollegras  Eriophorum vaginatum            

mei/juni  Opvallend veel minder dan vorig jaar bij het vennetje nabij Pluizenmeer, Heerde. MM.  
Engels gras  Armeria maritima 

15/05 Massaal in berm A 1, in bloei t.h.v. Rijssen. EKG.  
 



Gaspeldoorn  Ulex europaeus  

08/04 In volle bloei, gemeenteplantsoen Bongerdplein, Epe. EKG.  
Kleine valeriaan  Valeriana dioca 

08/05 Massaal aanwezig, slootkant Woesterbergweg, Epe. HJdH. 

Kruipganzerik  Potentilla anglica 
27/05 Kroondomein. EKG. 

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata (r.l.-3) 

01/05  Gevonden in Vossenbroek samen met Henk Menke. 21-4-
2004. MB. 

01/05 Retentiebekkens aan de Tongerenseweg, Epe. MB.  

01/05 Wissel. MB.  

Muurleeuwenbek  Cymbalaria muralis 

23/05 Spontane vestiging op straathoek Pastoor Somstraat, Epe. EKG.  

Schaafstro  Equisetum hyemale 

24/04  Zalkerbos, veel in bloei. EKG.  

Slangenlook  Allium scorodoprasum 
24/04  Zalkerbos. EKG.  
Stekelbrem  Genista anglica 

01/05 Gevonden in Vossenbroek samen met Henk Menke. 21-4-2004. MB. 
26/04 Verschillende bloeiende plantjes. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
 
Struikheide  Calluna vulgaris 
01/05 Gevonden in Vossenbroek 

samen met Henk. Menke.  
21-4-2004. MB. 

28/06 Eerste bloeiende plant.  
Renderklippen, Epe. MM.  

Vogelpootje  Ornithopus perpusillus 

12/05 Wisselsche veen, Epe. EKG. 

 
Paddestoelen 
Blauwgroen trechtertje  Omphalina chlorocyanea 
Nu bekend van 6 km hokken in de gemeente Epe. Gevonden in 2 km hokken Vossenbroek, Oostraven, 
Retentiebekkens Tongerense weg en in Wissel. Dit paddestoeltje was eerder slechts van 6 km hokken 
in Nederland bekend. Vondsten van half april tot heden (5 mei.) MB.  
Goudvliesbundelzwam Pholiota aurivella 

01/05  Bundel hoog in beuk op stamwand (locatie?) HJdH. 

 

 



Parelamaniet  Amanita rubescens 
15/05 1 ex. Veenweg, Epe. HJdH.  

28/05 1 ex. langs bospaadje in  

Norelbos, richting Render- 

klippen, Epe. MM. 

06/06 1 ex, langs Natuurpad tussen  

Norelbos en Belvédèreweg, Epe. MM. 

Sparrenkegelzwam  Strobilurus esculentus 
half mei: In plantenkuip op terras Belvédèreweg 3, Epe. Gedetermineerd door Marga Dekkers. MM.  
Tijgertaaiplaat Lentinus tigrinus 

12/05  Voor derde jaar aanwezig op stronk Chevalierlaan, Epe. Helaas niet meer zo fraai als in het 
eerste jaar. HJdH. 

mei  Forse bundel. Komend van Hertenkamp richting Heerde langs fietspad  onderaan tweede trap 
naar Renderklippen, Epe. MM. 
 

 

“De vernietiging van de wereld der natuur is niet het resultaat van wereldwijd 
kapitalisme, industrialisatie, “Westerse beschaving”of een gebrekkige regelgeving van de 
mens, maar een gevolg van het evolutionaire succes van een uitzonderlijk roofzuchtig 
primaat. 
Door de hele geschiedenis en prehistorie heen hield de vooruitgang van de mens gelijke 
tred met de ecologische verwoesting. 

John Gray (Brits filosoof – 2002) 
 

Zo, nou horen we het ook ‘ns van een kenner! Red 
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