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De Vinca van de voorplaat. 

Mijn zoon is zijn leven begonnen op een flatje met uitzicht op een rozenperk en een 
bosrand, die je via een park bereiken kon. Vanwege de mooie zomer en bij gebrek aan 

een eigen tuin, trok ik er alle dagen met kind, kinderwagen (en een stapel veel gewassen katoenen luiers) op uit, 
want een flatje en een warme zomer – dat gaat niet goed samen. 
We deden onze middagslaap op peluwtjes van mollig mos en de natuur had me bedeeld met de 
mogelijkheid om mijn kind op afroep te laven, dus geen gezeul met flesjes. 

Toen we ons op een keer, onder een grote rododendronstruik, teruggetrokken hadden voor een 
voeding –– zag ik nóg dieper weggedoken – iets wits bloeien wat me onbekend voorkwam. Het bleek een 



albino maagdenpalm te zijn. Ik plukte het om thuis te laten zien en zette het in een borrelglaasje. 
Opvallend lang bleef het fris en prachtig en op een dag zag ik dat er een klein worteltje uit het steeltje 
was gekropen. 

We zaten toen al tegen een verhuizing aan naar een huis met een tuin, en daar heb ik het stekje gepoot. 

Sindsdien ben ik vele malen verhuisd, en elke keer nam ik stukjes mee van het inmiddels 
uitbundig uitgestoelde stekje.   

Tot op de dag van heden hebben alle huizen waar ik gewoond heb dikke stroken witte Maagdenpalm, in 
de tuin, die vaak ook in een heleboel buurtuinen terug te vinden zijn. Om niet te spreken van de tuinen 
van familie, vrienden en bekenden. Tot in Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk bloeien “mijn” witte 
bloemetjes. Ze zijn intussen hun drieënveertigste levensjaar ingegaan. 

 Toen ik van de week liep te bepeinzen wat voor voorplaat ik zou maken zag ik opeens dat er een  
eerste wit ”molentje” langs de oprit was opengebloeid.  

Hoe vaak zou ik al herdacht hebben dat het allemaal begonnen is met één bloemetje en één worteltje in 
een borrelglaasje op een flatje ergens in Nederland? 

 Het is algemeen bekend dat de witte spetten op het blad van Longkruid zijn ontstaan toen Maria 
haar kindje Jezus voedde en er iets van haar zog op de plant aan haar voeten drupte.  

Als ik nou eens ging vertellen dat ik op die ene zonnige zomerdag heel erg gemorst heb…….. 

Maar dat gelooft waarschijnlijk toch niemand. 

Micky Marsman. 
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VOORWOORD 

Dit had een uiterst summiere Natuurklanken moeten worden. 

Er is ons al vaak toegeroepen dat het probleem waar wij mee zitten een 
luxeprobleem is, want er zijn heel wat redacties die chronisch om kopij zitten te 
springen – en dan ook nog eens vergeefs. Maar hoe ’t ook zij: een probleem is 
een probleem, welke toegevoegde naam je er ook aan hangt.  

Het luchtig gesnap dat u hier en daar ter afwisseling van de wezenlijk 
importante en vooral actuele zaken tegenkomt zijn toegevoegd om de lay-out te 
dienen. Hopelijk voegt het ook iets toe aan het leesplezier.  

Hierbij zij overigens opgemerkt: het luchtige heeft ook best wel eens een diepere 
zin. 

 Maar er is ook iets werkelijk belangrijks:  De redactie is eindelijk weer 
eens uitgebreid, en wel met een vers toegetreden nieuw lid van onze afdeling, 
tevens doorwrocht puriste, dus dat belooft wat! Haar naam is Wilmie Radstake 
en als u maar vaak genoeg aanwezig bent bij excursies en/of andere door ons 



aangeboden activiteiten zult u haar stellig ook persoonlijk leren kennen. Wij 
prijzen ons in elk geval heel gelukkig met haar toetreding. Een versterking van 
twee naar drie – dat  tikt lekker aan en het klikt ook nog eens! 

 Dierbare lezer annex kopijleveraar, wij hopen dat het binnenkort verschijnende “Rapport 
Vossenbroek” u alles zal vergelden wat u in deze Natuurklanken mist. 

Uw driekoppige redactie. 

 
 

 

Toelichting op de Vinca van de voorplaat. 

Mijn zoon is zijn leven begonnen op een flatje met uitzicht op een rozenperk en een 
bosrand die via een park  te bereiken was.  
Vanwege de mooie zomer en bij gebrek aan een eigen tuin, trok ik er alle dagen met 
kind, kinderwagen (en een vracht veelvuldig gewassen katoenen luiers) op uit, want een flatje 
en een warme zomer – dat gaat niet goed samen. 

We deden onze middagslapen op peluwtjes van mollig mos en de natuur had me bedeeld met de 
mogelijkheid om mijn kind op afroep te laven, dus geen gezeul met bederfelijke flesjes. 

Toen we ons op een keer voor een voeding onder een grote rododendronstruik hadden 
teruggetrokken zag ik – nóg dieper weggedoken – iets wits bloeien wat me onbekend voorkwam. Het 
bleek het bloempje van een albino maagdenpalm te zijn. Ik plukte het af om thuis te laten zien en zette 
het daar in een borrelglaasje. Opvallend lang bleef het fris en prachtig, er verscheen zelfs een tweede 
bloempje, en op een dag zag ik dat er een klein worteltje uit het stengeltje was gekropen. 
We zaten toen al tegen een verhuizing aan, naar een huis met een tuin en daar 
heb ik het stekje gepoot. 

Sindsdien ben ik ettelijke malen verhuisd, en elke keer nam ik stukjes mee 
van het inmiddels uitbundig uitgestoelde stekje.   

Tot op de dag van heden vertonen alle plekken waar ik gewoond heb dikke 
stroken witte Maagdenpalm die vaak ook bij een heleboel (ex)buren terug te 
vinden zijn. Om niet te spreken van de tuinen van familie, vrienden en 
bekenden. Tot in Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk bloeien “mijn” witte 
bloemetjes. Ze zijn intussen hun drieënveertigste levensjaar ingegaan. 

 Toen ik van de week liep te bepeinzen wat voor voorplaat ik zou maken 
zag ik opeens dat er een  eerste wit ”molentje” langs de oprit was opengebloeid.  

Hoe vaak zou ik al herdacht hebben dat het allemaal begonnen is met één 
bloemetje en één worteltje in een borrelglaasje op een flatje ergens in 
Gelderland? 

 Het is algemeen bekend dat de witte spetten op het blad van Longkruid 
zijn ontstaan toen Maria haar kindje Jezus voedde en er iets van haar zog op de 
plant aan haar voeten drupte.  



Als ik nou eens ga rondvertellen dat ik op die ene zonnige zomerdag heel erg 
gemorst heb…….. 

 

Micky Marsman. 

 
OPROEP 

In de notulen van de Jaarvergadering kunt u lezen dat het Gewest IJsselstreek een oproep heeft gedaan 
aan KNNV –leden om mee te doen met het project “Ons helpt ons”. Het Gewest wil graag een lijst 
aanleggen van leden die incidenteel een lezing zouden willen houden voor afdelingen van het Gewest.  
Hetzelfde geldt voor leden die de andere afdelingen eens zouden willen helpen met het inventariseren 
van een bepaald gebied. 

Was u niet aanwezig op de ledenvergadering, dan kunt u zich alsnog opgeven bij ons secretariaat, met 
vermelding van het onderwerp van de lezing en uw deskundigheid wat  soortenkennis betreft.                                                                                                     

 Het bestuur 
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Op het moment dat deze Stuurpraat wordt geschreven smelten de laatste restjes sneeuw. Een 
apart begin van het jaar. De natuur staat op zijn kop. Door de warme januarimaand bloeiden de 
krokussen al vrij vroeg in februari en overal om ons heen hoorden we kwetterende vogels, die al 
begonnen met het verzamelen van nestmateriaal.  

We zijn benieuwd wat het voorjaar ons verder nog gaat brengen. “Maart roert zijn staart” ? 

Als KNNV zijn wij het nieuwe jaar begonnen met een zeer geslaagde Nieuwjaarswandeling onder 
de bezielende leiding van Adrie Hottinga. De opkomst was uitstekend en wij hopen er eigenlijk een 
beetje op dat elke activiteit zo goed bezocht wordt.  

Het programma kunt u elders in Natuurklanken aantreffen. 

Op de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een oproep gedaan aan de leden voor een 
afvaardiging naar de Vertegenwoordigende Vergadering op 16 april in Delft. Tot op heden hebben wij nog 
geen reactie gehad. Mocht iemand zich geroepen voelen, dan kan dit doorgegeven worden aan Margriet 
Maan. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de samenstelling en opmaak van het rapport over het 
Vossenbroek. In deze Natuurklanken vindt u de Uitnodiging om de presentatie daarvan bij te wonen. Het 
is een hoogtepunt in het jaar en het programma is veelbelovend. We hopen dat u van de partij kunt zijn. 



In het najaar gaat de “Groencursus” van start. Deze cursus is bedoeld voor mensen met 
interesse  in de natuur, die er graag meer van zouden willen weten. Met het organiseren van de 
Groencursus proberen we een breder publiek te bereiken. Wie weet zijn er cursisten met belangstelling 
voor het lidmaatschap. 

Tot slot een hulde aan de beide redactieleden van Natuurklanken! Oeti Slot en Micky 
Marsman…… we zijn jullie dankbaar voor dit paradepaardje van onze afdeling! 

Het bestuur. 

 

 

 
OPROEP  

IN DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING KUNT U LEZEN DAT HET 
GEWEST IJSSELSTREEK EEN OPROEP HEEFT GEDAAN AAN KNNV–LEDEN 
OM MEE TE DOEN MET HET PROJECT “ONS HELPT ONS”.  
HET GEWEST WIL GRAAG EEN LIJST AANLEGGEN VAN LEDEN DIE 
INCIDENTEEL EEN LEZING ZOUDEN WILLEN HOUDEN VOOR AFDELINGEN 
VAN HET GEWEST. 
Hetzelfde geldt voor leden die de andere afdelingen eens zouden willen 
helpen met het inventariseren van een bepaald gebied. 

Was u niet aanwezig op de ledenvergadering, dan kunt u zich alsnog 
opgeven bij ons secretariaat, met vermelding van het onderwerp van de 
lezing en uw deskundigheid wat  soortenkennis betreft.                                                                                                     

 HET BESTUUR 
 

 
 

 

Wilt u de kopij voor het volgend nummer insturen 
vóór 11 juni 

van dit jaar? 
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VOOR UW AGENDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Zondag 

3 april 

 

LANDGOEDERENWANDELING ZWALUWENBURG/SCHOUWENBURG 

o.l.v. Jan Kuijper 

Als de eerste voorjaarsbloeiers zich vertonen en de vogels ons uit volle borst de lente 
aankondigen is het goed toeven op deze landgoederen. Jan Kuijper vertelt over het 
beheer, geschiedenis, flora en fauna van deze terreinen die in bezit zijn van Het 
Geldersch Landschap. 
 Verzamelen: 13.30 uur VVV Epe of 14.00 uur bij ingang Zwaluwenburg aan 
 de Eperweg tussen ‘t Harde en Elburg. 

Opgave bij Jan Kuijper  tel 0525-682629 

Donderdag LEZING OVER SLAKKEN door Herman Roode 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



14 april     

 

 

        

De KNNV heeft in 2005 het thema ”Slakken” gekozen. Met deze lezing sluiten we daar 
mooi bij aan. Herman Roode is al jaren bezig met inventariseren en fotograferen van 
slakken. Met zijn lezing zal hij ons inwijden in het slijmerige leven van de slakken onder 
het motto “de slakkenpakker vertelt”. 

 Plaats Suite van de Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe 

 Aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 

16 april:           

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING VAN DE KNNV 
 Nadere bijzonderheden in de eerste Natura van 2005 

Zaterdag  

30 april – 6 mei 

VOORJAARSKAMP IN NIEHEIM, TEUTOBURGERWALD. 
Voor  nadere bijzonderheden e.d. zie losse bijlage vorige Natuurklanken. Er zijn nog 

 enkele plaatsen vrij.  
Heeft u alsnog belangstelling neem dan contact op met Paula Bijlsma 0578-614482. 

Donderdag 

12 mei      

! 

PRESENTATIE VOSSENBROEKPROJECT IN DE ZUUKERSCHOOL 
Presentatie Vossenbroekproject in de Zuukerschool.  

Er zullen diverse presentaties worden gehouden door enkele leden van de werkgroepen. 
Tevens zal het Vossenbroekrapport worden aangeboden aan een vertegenwoordiger van 
Het Geldersch Landschap. 

 Aanvang: 20.00 uur. (Graag op tijd aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen   
beginnen met het overvolle programma.) 

 Plaats: Zuukerschool, Zuukerend 9 te Epe.  
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Zaterdag 

28 mei:             

 

GROENMARKT 
met alle Eper en Heerder natuur- en milieuorganisaties op Hagedoorns Plaatse, ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Groei en Bloei. 

Ook onze KNNV afdeling zal hier met een stand vertegenwoordigd zijn met 
verrassende koopwaar en informatie.  

Info: zie plaatselijke pers. 

Eveneens op 

zaterdag 28 mei 

 

 

GEWESTELIJKE THEMADAG  georganiseerd door de afdeling Noord West 
Veluwe 

Deze afdeling is in 2004 gestart met een inventarisatieproject in de Hierdense Poort, 

een van de zeven geplande ecologische poorten van  de Veluwe.  



 

In de ochtend zijn er diverse presentaties met als thema “Oneindige Veluwe” en de 

functie van deze zogenaamde natuurpoorten. Ook zal er aandacht worden besteed aan 
de resultaten van de eerste inventarisaties die in 2005 nog een vervolg moeten 
krijgen. In de middaguren zullen er diversie excursies in het gebied zijn. Bij een van 
die excursies zal de aandacht  uitgaan naar de speciale  beekvissen in de Hierdense 
Beek. 
Het programma, tijdstip  en de locatie staan elders in Natuurklanken te lezen. 

Zaterdag 

11 juni 

 

 

DAGEXCURSIE NAAR JONEN 
Jonen is een prachtig gelegen gehucht in de Wieden tussen Giethoorn en Dwarsgracht. 
We gaan op zoek naar de mooiste plekjes en pleisteren bij het theehuis van de familie 
Van der Werf, die als geen ander het gebied kennen. 

Laarzen mee, lunchpakket en iets te drinken. 

 Verzamelen bij de Rabobank, Eperweg, Heerde.  

 Tijd: 09.30 uur. 

Wilt u graag mee, maar u heeft geen vervoer? 

Dan graag even aanmelden bij Mariet van Gelder tel. 0578-693024. 

Woensdag 

15 juni  

 

 

 

EXCURSIE KATERSTEDE 
Op deze woensdagmorgen gaat de plantenwerkgroep naar dit schitterende 
Natuurgebied van Staatsbosbeheer in de uiterwaarden van de IJssel bij Welsum. Het 
gebied is niet voor publiek toegankelijk, dus grijp uw kans. 

 Verzamelen op de parkeerplaats aan de IJsseldijk, even voorbij het pontje 

 naar Olst.  

 Tijd: 09.30 uur.  

Geen vervoer, neem dan even contact op met 

Egbert de Boer tel. 0578-572292. 

↑ 

Woensdag 

7 september 

EXCURSIE KATERSTEDE. 

We bezoeken nogmaals dit fraaie natuurgebied in de IJsseluiterwaarden. Wederom op 
een woensdagmorgen. In dit jaargetijde ziet het er uitzonderlijk mooi uit vanwege de 
overstelpende kleurenpracht. 

 Verzamelen op de parkeerplaats aan de IJsseldijk, even voorbij het pontje  

 naar Olst.  

 Tijd: 09.30 uur.  

Geen vervoer, neem dan even contact op met 

Egbert de Boer tel. 0578-572292. 
Voor het najaar hebben we een aantal schitterende  lezingen op het programma staan. Deels door eigen 
leden en deels ingevuld door sprekers van buitenaf. We hebben hiervoor een landelijke sprekerslijst 
waarop sprekers staan, uit alle delen van het land en lezingen over allerlei mogelijke onderwerpen. Wij 
willen graag ook zo’n lijst aanleggen van onze eigen afdeling, zodat wij niet altijd een beroep moeten 
doen op dezelfde leden.  

Meld u hiervoor aan bij Gerard Plat ( g.plat@chello.nl ) 

mailto:g.plat@chello.nl


Ook u ideeën of tips voor excursies kunt u op dit adres kwijt 
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Programma’s van de werkgroepen 

 

Plantenwerkgroep  
Meivakantie:           30 april t/m 8 mei 

 

De werkgroepavonden zijn steeds in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

van 20.00 tot 22.00 uur. 

Data: 
26 sept.          Determineren. 

31 oktober Nogmaals determineren. 

28 nov. Ieder zijn of haar eigen bijdrage. 

Excursieprogramma : op de maandagavonden om 19.00 uur verzamelen , in Heerde voor de 
Rabobank  
en in Epe, parkeerplaats Klimtuin. 
25 april Apeldoorns kanaal, vanaf de Cannenburcherbrug naar de Jonasbrug. Inventarisatie voor het 

waterschap. Er is een parkeerplaats aan de oostzijde van de nieuwe brug. Verzamelen in 
Epe. 

9 mei Vierhouten, camping Paasheuvel. Verzamelen in Epe. 

23 mei Hoornerveen  199-490/27-24-15. Verzamelen in Heerde. 

30 mei Nunspeet 181-489/2727-31-12. Verzamelen in Epe. 

6 juni Ten westen van de Ossenberg 196-491/27-24-42. Verzamelen in Heerde.  

11 juni Dagexcursie naar Jonen. Om 9.30 uur verzamelen bij de Rabobank in Heerde. 

zaterdag 

13 juni  

Lunchpakket e.d. meenemen. Waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. 

Rakhorsterkolk  195-490/27-24-51. Verzamelen in Heerde. 

15 juni 
woensdag 

Katerstede, ten zuiden van Welsum.Schitterend natuurgebied aan de IJssel, in 

bezit van Staatsbosbeheer. Inventarisatie L.M.F.aandachtsoorten en totaallijst. 

Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats aan de dijk. 



20 juni Apeldoorns kanaal, ter hoogte van Kievitsveld, parkeerplaats aan het kanaal. 

Verzamelen in Epe. 

27 juni Fortmond. L.M.F.A. project. Verzamelen in Heerde. 

4 juli Vierhouten, camping Paasheuvel. Verzamelen Epe. 

11 juli Reserve. 

8 aug. Landgoed Petrea bij Wapenveld. 199-494/27-24-15. Ingang  Wapenveldermolenweg,  

voorbij camping Ennerveld. Verzamelen in Heerde. 

15 aug. Veesserwaarden 202-487/27-35-33. Verzamelen in Heerde. 

22 aug. Vierhouten, zie 4 juli. 

29 aug. Apeldoorns kanaal, Schutsluis bij Emst ,ten zuiden van Kievitsveld. Verzamelen in  

Epe. 

5 sept. Reserve. 

7 sept. 

woensdag 

 

Nogmaals Katerstede, zie 15 juni. 

 Data andere activiteiten: 

5 februari Botanische dag van de CCFV over de flora van Flevoland. 

Plaats; Dronten. 

12 mei Presentatie rapport Vossenbroek. 

22 mei 2000 – soortendag. Informatie hierover komt nog. 

                         

Egbert de Boer tel.0578-572292  Magriet Maan tel.0578-631244  

Mariet van Gelder tel.0578-693024. 
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Paddestoelenwerkgoep 
Nieuw!  

Voor de eerste keer gaan we ook in de maanden maart t/m juni op zoektocht. Steeds op een zaterdag en 
om half tien verzamelen op de aangegeven plek. 



26 maart    Bonenburg, verzamelen aan de Heerdesekant van huize 'De Bonenburg' 

23 april      Kloosterbos, verzamelen bij de slagboom 

28 mei       Fortmond, verzamelen bij de pont aan de kant van Olst 

25 juni       Wisselse Veen, verzamelen op de parkeerplaats aan de Boerweg bij kampeerboerderij “De 
Berghoeve”. 

Nadere inlichtingen bij To en Janus Crum-Hendriks   0578 - 572487. 

 

 
Vozovar 
Jaarsoort 2005 

Een nieuwe activiteit voor de VoZoVAR is de Jaarsoort 2005. Eén jaar lang worden alle 
waarnemingen verzameld van de Mandarijneend, Groene specht en Grote gele kwikstaart. Zie de 
toelichting op deze activiteit elders in deze Natuurklanken. Inlichtingen bij Gert Prins. 

Paddenoverzetactie 
Leden van de werkgroep VAR hebben besloten niet langer padden over te zetten langs de 

Koekenbergweg. De laatste jaren zijn de aantallen zo klein, dat de inspanning niet opweegt tegen het 
resultaat.  

Oeverzwaluwenwand 
De werkgroep onderhoudt de Oeverzwaluwenwand bij het gemaal Pouwel Bakhuis in Wapenveld. 

Vorig jaar broedden 34 paar Oeverzwaluwen in de wand. Ieder voorjaar wordt de wand onderhouden 
door het opvullen van de uitgegraven gaten. Onderhoud staat gepland voor zaterdag 26 maart, indien er 
“hoog water” is of het werk niet af komt, wordt uitgeweken naar zaterdag 2 april 2005. 

Aanvang 8.30 uur. Inlichtingen bij Rudi Heideveld. 

Inventarisatie De Nijensteen 
De boerderij De Nijensteen ligt aan de IJsseldijk tussen de Kerkweg/Veessen en de 

Houtweg/Oene. De boerderij is gerestaureerd, de landerijen worden in samenwerking met het 
Waterschap Veluwe heringericht als waterberging. Ook wordt bosaanleg gerealiseerd. De verwachting 
is dat ook de natuurwaarden sterk toenemen, vandaar dat in 2005 inventarisaties plaats vinden van 
onder meer vogels, zoogdieren en amfibieën. Van de vogelexcursies zijn er vier gepland: 

Zondag 20 maart, 6.30 uur 

Zaterdag 9 april, 6.00 uur 

Zaterdag 30 april, 6.00 uur 

Maandag 16 mei, 5.45 uur 

Verzamelen bij het opslagterrein van het waterschap, pal naast het oude loofbos, onder 
aan de IJsseldijk t.h.v. de Veesserwaarden. Veldbezoek o.l.v. Adrie Hottinga. 

Buitenlandexcursie Haveland Elbe 
In 2005 wordt van 22 tot en met 27 mei een nieuw excursiegebied langs de Elbe bezocht, dat 

100 km meer stroomopwaarts ligt dan Pevestorf. De organisatie van de reis is reeds in 2004 rond 
gemaakt. 



Zoogdierwerkgroep 
Er staan geen werkgroepactiviteiten gepland. Er vinden wel degelijk inventarisaties plaats. Deze 

zijn echter afhankelijk van weersomstandigheden. Ook wordt een bijdrage geleverd aan inventarisatie De 
Nijensteen. Mensen die belangstelling hebben voor de inventarisatie van zoogdieren kunnen contact 
opnemen met Frans Bosch. 

Herfst en winter 
Het programma voor herfst en winter 2005 wordt nog nader ingevuld. In het verschiet liggen in 

ieder geval nog een vogelexcursie, een werkgroepavond, vogeltrektellingen, een lezing en de PTT-telling 
met stamppottenbuffet. 

Gert A.H. Prins 

De Wildkamp 21,8162 GH EPE 

0578-627016 

gah.prins@wxs.nl 
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Insectenwerkgroep 
Zondag     17 april:     Excursie naar een heideterreintje aan de Heideweg in Emst.  

Als de tijd het toelaat, kan ook nog een bezoek worden gebracht aan een stukje 
beekdal in het “PollenseVeen” aan de Pollense Veenweg in Emst 

 Verzamelen: 12.45 VVV kantoor in Epe, of 13.00 op de parkeerplaats  

 van restaurant Schaveren. Excursieleider is Jan Polman. 

Dinsdag    17 mei:     
  

Excursie naar het “Kloosterbos”in Wapenveld. 

 Verzamelen: 12.30 VVV kantoor in Epe, of 13.00 op de parkeerplaats van 
de specerijenfabriek bij het kanaal in Wapenveld. Excursieleider is  

 Etienne van Dissel. 

Donderdag 23 juni:    Excursie naar “Fortmond” aan de IJssel bij Den Nul. 

 Verzamelen: 12.30 VVV kantoor in Epe, of 13.00 op de parkeerplaats  

 bij de pont Welsum-Olst.Excursieleider is Hilary Jellema.   

Zaterdag 9 juli:           Excursie naar “De Kraaigraaf”of “Blinde Beek” N.W. van Twello. 

Deze excursie maken we samen met de insectenwerkgroep van de KNNV afdeling 
Apeldoorn. De vertrektijden zijn anders!! 

 Verzamelen: 10.15 VVV kantoor in Epe, of 11.00 op de parkeerplek aan 
de Oude Wezenveldseweg. Excursieleiders zijn Koos Middelkamp 

 en Bertus Hilberink. Advies, laarzen meenemen!! 

Donderdag 11 aug.     Excursie naar de Elspeetsche heide 
 Verzamelen: 12.30 VVV kantoor in Epe, of 13.00 bij de 

mailto:gah.prins@wxs.nl


picknickplek(speelweide) aan de Stakenbergseweg. Excursieleider is 
Henk van  

 Woerden. 

Dinsdag  6 sept.         Excursie naar landgoed “Petrea”te Wapenveld 
 Verzamelen: 12.30 VVV kantoor in Epe, of 13.00 op de parkeerplaats aan 

het  Wapenvelderzand. Excursieleider is Els Koopmans. 

Route : Vanuit Heerde over de dorpenweg naar Wapenveld. Voorbij Tapperij Teun 
(rechts) en de begraafplaats (weer rechts). Direct na de begraafplaats links 
afslaan(Wapenvelderzand). Rechtdoor rijden tot U aan de rechterkant de witte P 
op het blauwe bord aan de stam van een boom ziet hangen. 

  

Door de Insectenwerkgroep van de afdeling Apeldoorn zijn excursies gepland op de zaterdagen : 
28 mei Kievitsveld  ; 2 juli Looflesch ;  16 juli : Noorderheide ;  23 juli Vossenbroek ;  6 augustus 
Duursse waarden en 20 augustus Woudbloem. Voor exacte tijd en plaats t.z.t.  contact opnemen met 
Koos Middelkamp of Albert Lutjeboer. 

Door onze afd. zijn de maandagen 3 oktober en 7 november in 2005, en 9 januari, 6 februari en  

6 maart in 2006 besproken in de Eper Gemeentewoning. Het programma moet nog  vastgesteld woden. 

 Telefoon nummers van de excursie leiders : 

  Jan Polman 0578-575900, Etienne van Dissel 038-4479616,  

Hilary Jellema 0578-694762, Bertus Hilberink 0578-572713, 

Henk van Woerden  055-5219161 en Els Koopmans 0578-612083. 

De “Nachtvlindernacht” gaat definitief door op vrijdag 1 juli! 

Nadere gegevens zijn nog niet bekend. 

 

 
Is Sint Rupertus helder en rein, zo zal dan ook de zomer zijn. 

St. Rupertus valt op 27 maart en toen was het de hele dag huilen met de lamp aan,  

Hoe vreselijk is dit alles want: 

Drinkt Rupertus regenwater – de  hele zomer duurt zijn kater…… 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
gehouden op donderdag, 24 februari 2005 in de Eper Gemeentewoning  



Er waren drieëntwintig aanwezigen, inclusief het bestuur. Afwezig met kennisgeving: de heren 
Douma, Koopmans, Plat, Bosch, Prins, Crum en Boomsluiter, de dames Sondorp, Jellema,  Crum en 
Marsman. 
1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering met alle aanwezigen hartelijk welkom te 
heten. 

2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 26 FEBRUARI 
2004 

      Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 
3. INGEKOMEN STUKKEN 

Van het Gewest IJsselstreek is een brief ontvangen, waarin aandacht wordt gevraagd voor het 
“Ons helpt ons” project. De afdelingen van het Gewest willen elkaar ondersteunen op het gebied 
van lezingen, cursussen en inventarisaties. Achterin de zaal liggen drie lijsten waarop leden 
kunnen intekenen. Zij kunnen door het Gewestelijk bestuur incidenteel benaderd worden wanneer 
er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van de drie genoemde activiteiten.        

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:               

Rapport Vossenbroek. Bauke Terpstra: Bijna alle stukken zijn binnen, zodat 
Rob van de        Burgt met de lay-out kan beginnen. Het rapport zal worden 
uitgegeven als special van Natuurklanken. Dat betekent dat alle leden het 
rapport zullen krijgen. In april zal er een wat dunnere uitgave van 
Natuurklanken verschijnen, hoofdzakelijk gericht op actuele zaken. In mei 
volgt dan het rapport Vossenbroek. De avond van de presentatie zal worden 
georganiseerd door Bauke Terpstra, Paula Bijlsma en Gerard Plat in de Zuuker 
school. De Zuuker buurtvereniging zal medewerking verlenen met het 
schenken van koffie.  

Groencursus. De organisatie is in gang gezet. De cursus zal dit najaar 
worden gegeven. 

De Vertegenwoordigende Vergadering vindt plaats in Delft. De afdeling 
Delft zal zich presenteren; ook andere afdelingen worden daartoe 
opgeroepen. 

Verslag van Vertegenwoordigingen. Met suggesties van o.a.de Gelderse 
Milieu Federatie worden de bedenkingen tegen het Ontwerp Streekplan 
geformuleerd, die vóór 8 maart a.s moeten zijn ingediend. 

Jan Leemburg: Ook de verstening van het Kievitsveld is daarin een punt van 
zorg. Het is        vanaf den beginne recreatiegebied.  

ric Murris: Ageren tegen een bestemmingsplanwijziging heeft meer zin.  

Els Koopmans: Er moet nu al een rapport gemaakt worden over flora en 
fauna van het Kievitsveld. 

De Pluim gaat naar Oeti Slot. Een prachtig voorjaarsboeket als dank voor 
jarenlange inzet als lid van de redactie van Natuurklanken; en als 
bibliothecaris voor het inventariseren en orde brengen van de bibliotheek, die 



door het tijdelijk ontbreken van een bibliothecaris een flinke opknapbeurt 
nodig had. Dank je wel, Oeti!      

Bibliotheek. We zijn blij met twee nieuwe bibliothecarissen, Jeaan Felix en 
Mia Leurs. 

5. JAARVERSLAG 

       blz.9:  De paddestoelenwerkgroep heeft laten weten dat gegevens niet incidenteel, maar 
structureel naar de MVN gestuurd worden. 
blz.8: Het bestuur. Els Koopmans vraagt naar het Natuurhistorisch secretariaat. Margriet       Maan: 
Het Nhs beheert de grote en kleine rapporten. De werkgroepen beheren hun inventarisaties. Het 
Waarnemingenarchief bestaande uit waarnemingen uit de rubriek Waargenomen in Natuurklanken, is 
onderdeel van het verenigingsarchief. Voorbeeld: Streeplijsten gaan zowel naar Floron als naar de 
coördinator (Egbert de Boer) van de plantenwerkgroep. Het Nhs kan gegevens bij de werkgroepen 
opvragen wanneer dat nodig is. Hilary Jellema heeft een lijst gemaakt van onze rapporten en die 
verzonden naar de Veldbiologische Commissie van de KNNV. Op deze manier wordt voorkomen dat 
er twee- tot driedubbel werk wordt verricht.         
blz.8: Programmacommissie. Els Koopmans doet suggesties voor variatie in excursies. Bovendien 
vindt zij het jammer dat het aantal deelnemers niet meer vermeld is in het overzicht van activiteiten 
aan het eind van het Jaarverslag. Francien Surink: de suggesties zijn allemaal al realiteit geworden. 
Margriet Maan vindt dat men met de korte omschrijving genoeg informatie krijgt over de deelname. 
Zo niet, dan zal aan excursieleiders gevraagd worden het exacte aantal deelnemers door te geven.  
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De trend is dat werkgroepleden genoeg hebben aan hun eigen excursies en algemene leden kennelijk 
zelf op stap gaan.  

blz. 9: Vertegenwoordigingen. Marianne Faber vermeldt dat de 
Kavelruilcommissie West (en niet Oost) in touw is geweest. Er zijn veel kleine 
landeigenaren en dus is men tevreden met het resultaat dat er 64 ha 
verkaveld is. Er heerst een prettige sfeer.  

De KNNV heeft waar nodig een wakend oog, opdat er geen 
landschapselementen bij de verkaveling verloren zullen gaan. In 2005 wordt 
het werk nog voortgezet.  

Vereniging Milieuzorg Epe. Jan Polman maakt bezwaar tegen de vermelding 
dat er geen vertegenwoordiger in Milieuzorg zou zijn, terwijl diverse KNNV-
leden wel lid zijn. Marianne Faber biedt aan om weer het vaste aanspreekpunt 
van Milieuzorg te zijn.  

De secretaris brengt de correcties aan en de voorzitter bedankt haar voor het 
jaarverslag. 

6. FINANCIËN 
Jan Kuijper geeft een toelichting op inkomsten en uitgaven. Er is een klein 
tekort. De gemeente Epe geeft geen structurele subsidie meer. De 
boekhouding is gedigitaliseerd.  

Henk Menke wijst erop dat € 500.- contributie voor 2005 al voor 2004 is 
geboekt. Doordat Natuurklanken al in december uitkwam waren er vroege 



stortingen. De penningmeester rekent erop dat dat volgend weer het geval 
zal zijn.  

De kascommissie heeft de boeken keurig in orde bevonden. De voorzitter 
bedankt Jan Polman en Jan Douma voor de controle en verleent Jan Kuijper 
décharge. Hij wordt met applaus beloond. 

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE  

Jan Polman en Eric Murris vormen de nieuwe kascommissie. 

8. BESTUURSVACATURES       

9. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN   (NIET VAN TOEPASSING.)     

10. BENOEMING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VERTEGENWOORDIGENDE 
VERGADERING 

       Geen van de aanwezigen meldt zich aan. 

11.WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK OVER PLANNEN VOOR 2005 

Insectenwerkgroep. Els Koopmans: We gaan ons in de maanden juli en 
augustus met name bezig houden met sprinkhanen. 

Plantenwerkgroep. Egbert de Boer: op verzoek inventariseren we de 
Paasheuvel in Vierhouten en we nemen het Apeldoorns kanaal bij Vaassen bij 
de kop. 

Vozovar. Rudi Heideveld: naast de projecten die al lopen en de jaarlijkse 
tellingen hebben specifieke soorten als Zilverreiger, Grote gele Kwik en 
Groene specht dit jaar onze speciale aandacht.  

Werkgroep Landschap en Natuur. Bertus Hilberink: we gaan meedoen met 
het twee jaar durende project om hagen en heggen in de IJsselvallei te 
inventariseren.  

Marianne Faber vraagt de werkgroepen eraan te denken dat zij hun 
excursies voor de algemene leden ook doorgeven aan Francien Surink en 
Gerard Plat voor het Algemeen Programma.    

12.REDACTIE NATUURKLANKEN. 

      Els Koopmans: we hadden vroeger een redactiecommissie. Dat werkt een 
stuk prettiger.  

De voorzitter vermeldt dat er al meerdere mensen zijn die achter kopij 
aanjagen en Oeti Slot benadrukt dat je op de computer niet met anderen voor 
de lay-out kan zorgen.   



Micky Marsman kan de vergadering tot haar spijt niet bijwonen. Dat is 
jammer want het bestuur wil haar in het zonnetje zetten, vanwege haar 10-
jarig jubileum als eindredactrice van Natuurklanken. Daarvóór zat Micky ook 
al jarenlang in de redactie. Ze kan zelf goed schrijven, gezien haar geestige 
en originele voorwoord in elke aflevering. Natuurklanken is één van de 
paradepaardjes van onze afdeling! Het bestuur heeft naar een cadeautje 
gezocht dat haar verlangen naar de warme zomer kan symboliseren. Ze kan 
nu al het getjirp door haar huis laten klinken met  de CD en de KNNV Veldgids 
van Krekels en Sprinkhanen. Micky, hartelijk bedankt! 

13.MENINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR       

14.SUGGESTIES VOOR HET KOMEND SEIZOEN 

15.Rondvraag  

 Egbert de Boer: De IJsselacademie heeft enkele jaargangen van 
Natuurklanken te vergeven. Geïnteresseerden kunnen zich vervoegen bij 
Egbert. 

Marianne Faber: er is een erg mooie film gemaakt van jonge boommarters. 
Het zou leuk zijn om die eens te draaien bij bijvoorbeeld VoZoVar.  
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Rob van de Burgt heeft zich verdiept in Watch, een project voor scholieren 
over alle aspecten van water. Er is een boek verschenen: het Watch Doe-
boek. Het blijft voorlopig bij een aandachtspunt. 

16. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.  
Hij kondigt Henk van Woerden aan, die enkele van zijn prachtige dia’s van insecten zal laten zien.        

Met name die welke gemaakt zijn in het Vossenbroek, zoals van de waterdiertjes in de poel, 
wekken onze nieuwsgierigheid. 

                                                                                                  Margriet 
Maan 

 

        

Verslag van de penningmeester: 

Afrekening  2004 en begroting 2005   van K.N.N.V  afdeling  Epe/Heerde 



                                                                     ONTVANGSTEN 

Omschrijving    Rek.2003    Begr.  
2004 

    Rek.  
2004 

   Begr.  
2005 

 

Contributie           
3.467 

         3.246             
3.762      

             
3.356       

 

Rente              
312 

            260                
248 

                
240 

 

Krant 
(THER/Nat.dicht 

             
354           

                -                          
200  

                
250 

 

Boekjes              
156    

            150                
127         

                
130 

 

Natuurklanken                
39 

              40                   
-     

                   
- 

 

Subsidies/Giften                
50 

              46                 
107   

                  
46 

 

Advertenties              
345 

            440                
394     

                
440 

 

Cursus./Lezingen                 3               30                    
- 

                   
- 

 

WLN           
1.340 

            400                
788     

                
400 

 

Natuurkalender              500                           
411 

                
200  

 

Projecten/Invent.                
75           

            100                
270       

                
250 

 

Steenuilproject                 -                               -                                   
1050 

                  
- 

 

Vossebroek.                                -               
2.000 

 

Bonenburg           
2.284      

              90                    
164      

                  
30  

                

Diversen                
22 

                -                               -                  
- 

 

Kapitaalafname                  
-                   

          
2.028 

               
611 

                
508 

 



           
8.446 

          
7.330 

            
8.132 

             
7.850 

 

                                                                      UITGAVEN 

Omschrijving    Rek.  
2003 

   Begr.  
2004 

     Rek. 
2004 

  Begr.  
2005 

 

Afdrachten           2.652           2.510             
2.549      

            
2.590 

 

Lezingen/exc.              
739 

             
800 

               
475        

               
800  

 

Natuurklanken           1.199           1.200             
1.017 

            
1.200 

 

Alg.  Kosten              
290 

             
350 

               
297  

               
350 

 

Abon./giften              
197 

             
200 

               
180 

               
200 

 

Biblioth./Invent.                
28 

               
40 

                 -                  
40 

 

Insecten wg.              
107 

             
130 

               
136     

               
130 

 

Vogel wg.                ^                ^                 ^                    
^   

 

Zoogdieren wg.              
346 

             
250 

               
134 

               
250 

 

VAR wg.                ^                ^                 ^                  
^  

 

Planten wg.              
142 

             
125 

                 
41 

                 
90 

 

Paddenstoel  wg.              
143 

               
25 

                 
28  

                 
30 

 

WLN              
129 

             
200 

               
180 

                
200  

 

THER/krant                
54 

                                  
-  

                   
? 

 

Project./ 
Natuurgidspad 

             
161 

             
250 

                 
86  - 

                
100 

 



Natuurkalender                           1.250            
1.195 

  

Bonenburg           1.763                 -                 -           

Vossebroek                         -                 
1.800   

 

Steenuilproject              
1.796 

                ?  

Diversen                 
51 

                 -                 
18 

                 
70 

 

Kapitaaltoename               
446 

                 -                 -                 -  

            
8.446 

          7.330             
8.132 

             
7.850 
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Saldi           per         01-01-2004           31-12-2004 
Giro-zakelijk                    2.507                 1.700     

Giro-plus                          3.131                 3.170    

ABN/AMRO                    6.649                 6.859 

Kas                                  68                      16 

Totaal                              12.356              11.745  

                                                                 12.356                      

Kapitaalafname                                             611     

 

 

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

Aantal leden  aanvang boekjaar 2004:     142 leden  (2 x erelid),   32  
huisgenootleden,  4   KNNV leden 

Aantal leden        ,,             ,,      2005:     143 leden  (2 x erelid),   32. 
huisgenootleden,  3   KNNV leden     



 

OPMERKINGEN 

Ontvangsten: 

Contributie hoger doordat acceptgiro,s 2005 al in december zijn verstuurd, 
daardoor bijna 400 euro eerder  ontvangen dan vorig jaar. De 150 euro van het 
waterschap moet nog steeds binnenkomen plus de 250 euro van Natuur Dichtbij. 
Daarom heb ik dat in de begroting van 2005 verwerkt (Krant en projecten) 

Uitgaven: 

Afdracht weer verhoogd met inflatie, respectievelijk  16,75 en 6,25. Vooral aan 
het huisgenootlid houden we praktisch niets meer over als je kosten van inning 
er ook nog aftrekt. 

Er is dit jaar een Steenuilenbrochure en een Natuurkalender  door ons 
uitgebracht die behoorlijk op onze balans doorwerken. Wat betreft de kalenders, 
ons verkoopkanaal is maar beperkt, het zal dus lang duren voordat wij enigszins 
uit de kosten zullen zijn. Voor de prachtige Steenuilbrochure hebben wij helaas 
niet de beloofde subsidie mogen ontvangen waarop gerekend was. De 
belangrijkste doelgroep, de bezitters van een (potentiele) Steenuillocatie zijn er 
wel blij mee. 

Als we de nog te ontvangen posten meerekenen , kunnen we concluderen dat we 
nog geen 100 euro hebben ingeteerd op ons nog steeds ruime saldo. Besloten is 
daarom om voor 2006 nog geen contributieverhoging voor te stellen.  

 

 

 

Het is een oud beuken-eiken bos. 

Beukenbomen groeien veel harder dan eikenbomen. 

Een beuk heeft een hekel aan in het water staan. 

In Nederland wordt een beukenboom niet zo oud. 

De Mariabeuk is ongeveer 200 jaar. 

Hij is ontzettend dik en je kunt er in 7 of 8 stappen omheen lopen. 

Er staan ook  douglas bomen, die komen uit Amerika. 



Ze waren er een heleboel aan het omkappen. 

 

              Boomklever Grote groep Kolganzen 

 Appelvink            Nijlganzen 

 Roodborstje         Kleine zilverreiger  

              Pimpelmees         Grauwe ganzen 

   
 

 

Verslag van de penningmeester: 

Afrekening  2004 en begroting 2005   van K.N.N.V  afdeling  Epe/Heerde  

                                                                     ONTVANGSTEN 

Omschrijving    Rek.2003    Begr.  
2004 

    Rek.  
2004 

   Begr.  
2005 

 

Contributie           
3.467 

         3.246             
3.762      

             
3.356       

 

Rente              
312 

            260                
248 

                
240 

 

Krant 
(THER/Nat.dicht 

             
354           

                -                          
200  

                
250 

 

Boekjes              
156    

            150                
127         

                
130 

 

Natuurklanken                
39 

              40                   
-     

                   
- 

 

Subsidies/Giften                
50 

              46                 
107   

                  
46 

 

Advertenties              
345 

            440                
394     

                
440 

 

Cursus./Lezingen                 3               30                    
- 

                   
- 

 

WLN           
1.340 

            400                
788     

                
400 

 

Natuurkalender              500                                            



411 200  

Projecten/Invent.                
75           

            100                
270       

                
250 

 

Steenuilproject                 -                               -                                   
1050 

                  
- 

 

Vossebroek.                                -               
2.000 

 

Bonenburg           
2.284      

              90                    
164      

                  
30  

                

Diversen                
22 

                -                               -                  
- 

 

Kapitaalafname                  
-                   

          
2.028 

               
611 

                
508 

 

           
8.446 

          
7.330 

            
8.132 

             
7.850 

 

                                                                      UITGAVEN 

Omschrijving    Rek.  
2003 

   Begr.  
2004 

     Rek. 
2004 

  Begr.  
2005 

 

Afdrachten           2.652           2.510             
2.549      

            
2.590 

 

Lezingen/exc.              
739 

             
800 

               
475        

               
800  

 

Natuurklanken           1.199           1.200             
1.017 

            
1.200 

 

Alg.  Kosten              
290 

             
350 

               
297  

               
350 

 

Abon./giften              
197 

             
200 

               
180 

               
200 

 

Biblioth./Invent.                
28 

               
40 

                 -                  
40 

 

Insecten wg.              
107 

             
130 

               
136     

               
130 

 

Vogel wg.                ^                ^                 ^                    
^   

 

Zoogdieren wg.                                                          



346 250 134 250 

VAR wg.                ^                ^                 ^                  
^  

 

Planten wg.              
142 

             
125 

                 
41 

                 
90 

 

Paddenstoel  wg.              
143 

               
25 

                 
28  

                 
30 

 

WLN              
129 

             
200 

               
180 

                
200  

 

THER/krant                
54 

                                  
-  

                   
? 

 

Project./ 
Natuurgidspad 

             
161 

             
250 

                 
86  - 

                
100 

 

Natuurkalender                           1.250            
1.195 

  

Bonenburg           1.763                 -                 -           

Vossebroek                         -                 
1.800   

 

Steenuilproject              
1.796 

                ?  

Diversen                 
51 

                 -                 
18 

                 
70 

 

Kapitaaltoename               
446 

                 -                 -                 -  

            
8.446 

          7.330             
8.132 

             
7.850 

 

Saldi           per         01-01-2004           31-12-2004 
Giro-zakelijk                    2.507                 1.700     

Giro-plus                          3.131                 3.170    

ABN/AMRO                    6.649                 6.859 

Kas                                  68                      16 

Totaal                              12.356              11.745  

                                                                 12.356                      

Kapitaalafname                                             611     



 

 

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

Aantal leden  aanvang boekjaar 2004:     142 leden  ( 2 x erelid),   32  huisgenootleden,  
4   KNNV leden 

Aantal leden        ,,             ,,      2005:     143 leden  ( 2 x erelid),   32. 
huisgenootleden,  3   KNNV leden     

 

OPMERKINGEN 

Ontvangsten: 

Contributie hoger doordat acceptgiro,s 2005 al in december zijn verstuurd, daardoor 
bijna 400 euro eerder  ontvangen dan vorig jaar. De 150 euro van het waterschap moet 
nog steeds binnenkomen plus de 250 euro van Natuur Dichtbij. Daarom heb ik dat in de 
begroting van 2005 verwerkt (Krant en projecten) 

Uitgaven: 

Afdracht weer verhoogd met inflatie, respectievelijk  16,75 en 6,25. Vooral aan het 
huisgenootlid houden we praktisch niets meer over als je kosten van inning er ook nog 
aftrekt. 

Er is dit jaar een Steenuilenbrochure en een Natuurkalender  door ons uitgebracht die 
behoorlijk op onze balans doorwerken. Wat betreft de kalenders, ons verkoopkanaal is 
maar beperkt, het zal dus lang duren voordat wij enigszins uit de kosten zullen zijn. Voor 
de prachtige Steenuilbrochure hebben wij helaas niet de beloofde subsidie mogen 
ontvangen waarop gerekend was. De belangrijkste doelgroep, de bezitters van een 
(potentiele) Steenuillocatie zijn er wel blij mee. 

Als we de nog te ontvangen posten meerekenen , kunnen we concluderen dat we nog 
geen 100 euro hebben ingeteerd op ons nog steeds ruime saldo. Besloten is daarom om 
voor 2006 nog geen contributieverhoging voor te stellen.  

 

 

 

 

Het is een oud beuken-eiken bos. 

Beukenbomen groeien veel harder dan eikenbomen. 

Een beuk heeft een hekel aan in het water staan. 



In Nederland wordt een beukenboom niet zo oud. 

De Mariabeuk is ongeveer 200 jaar. 

Hij is onzettend dik en je kunt er in 7 of 8 stappen omheen lopen. 

Er staan ook  douglas bomen, die komen uit Amerika. 

Ze waren er een heleboel aan het omkappen. 

 

             Boomklever Grote groep Kolganzen 

 Appelvink         Nijlganzen 

 Roodborstje      Kleine zilverreiger  

 Pimpelmees      Grauwe ganzen 
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         Hierdense Poort 

 

 

Aan de besturen van de afdelingen 



in het Gewest IJsselstreek.                                                                                               19 februari 
2005    

      

GEWESTELIJKE THEMADAG “DE HIERDENSE POORT” 

Beste Natuurvrienden, 

 De gewestelijke themadag 2005 zal op zaterdag 28 mei 2005  worden georganiseerd door de 
afdeling Noord-West Veluwe met als thema “De Hierdense Poort”. 

De inleidingen in de ochtenduren worden gehouden in een gebouw van de priorij van de Paters van de Orde 
van de Norbertijnen op het landgoed “De Essenburgh” te Hierden. De priorij ligt naast het kasteel “De 
Essenburgh”. De Werkgroep Landschapsbeheer van de afdeling Noord-West Veluwe verricht al vele jaren 
landschapsbeherende werkzaamheden op het landgoed. 

In de middaguren zullen we vanaf het landgoed een excursie in het Hierdense Poortgebied houden en in het 
bijzonder in het poortgedeelte dat grenst aan het Veluwemeer. Tijdens de excursie zullen we bij de 
Hierdense beek aandacht aan de specifieke beekvissen schenken. In koffie/thee bij aankomst en in de pauze 
en soep en melk/karnemelk tijdens de lunch zal worden voorzien. 

Opgave (per afdeling) uiterlijk 21 mei a.s. bij Tjalling van der Meer, telefoon 0341-420199 (e-mail: 
tjalling.ellen@planet.nl), zodat tijdig de nodige logistieke voorbereidingen getroffen kunnen worden.  

 

PROGRAMMA 
9.30 tot 10.00 uur :  ontvangst met koffie; 

10.00 uur :  opening door de gewestelijk voorzitter Tjalling van der Meer; 

10.05 uur :  verwelkoming door de Paters van de Orde van de Norbertijnen met aandacht 
aan het landgoed  “ De Essenburgh” en zijn bewoners; 

10.20 uur :  inleidingen door Eddie Nijenhuis van Natuurmonumenten met als 
onderwerppen  “Eindeloze Veluwe” en de problematieken om tot de 
verwezenlijking van het Hierdense Poortgebied te komen; 

11.00 uur :  koffiepauze; 
11.30 uur : inleiding door Jaap Schröder over de resultaten van de vogelinventarisatie; 
11.45 uur : inleiding door Harm Werners over de vlinder- en libelleninventarisatie;  
12.00 uur :  inleiding door Henk Dekker over de resultaten van de planteninventarisatie; 
12.15 uur : inleiding door Tjalling van der Meer over de amfibieën- en visseninventarisatie; 
12.30 -13.15 uur :  lunchpauze; 
13.15 - 16.00 uur : excursie in het Hierdense Poortgebied;   
16.00 uur : afsluiting. 

 

De Veluwe is van grote betekenis voor de natuur in Nederland. Door bebouwing, wegen en een 
spoorlijn ligt de Veluwe echter geïsoleerd ten opzichte van de rivieren en de randmeren. Daarom zijn 
rondom de Veluwe door de provincie gebieden aangewezen waar met meer groene zones de samenhang 
tussen de Veluwe en de rivieren en de randmeren wordt hersteld  Op zeven plekken rond de Veluwe 
starten hiervoor projecten, de zogenaamde ecologische poorten. Het gebied rond Hierden en Hulshorst is 
er één van. Dit project wordt daarom de Hierdense Poort genoemd. Binnen het project worden 
maatregelen bedacht om de verbinding tussen de natuur van de Veluwe en het Veluwerandmeer te 
herstellen én om goed leven en werken beter te combineren met ruimte voor de natuur. 

Het Hierdense Poortgebied heeft vele kwaliteiten. Te denken valt hierbij aan het gave, kleinschalige 
landschap met  mooie landgoederen en veel natuurwaarden. Door het gebied stroomt een aantal beken, 
waaronder de Hierdense beek, één van de fraaiste beken van Nederland. 

mailto:tjalling.ellen@planet.nl
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In het kader van de realisering van de Hierdense Poort kan gedacht worden aan de volgende 
maatregelen: het passeerbaar maken van wegen en de spoorlijn om reeën, herten en dassen meer kans 
te geven, het aanleggen van houtwallen, meer groen om campings, het afsluiten van wegen, agrarisch 
natuurbeheer, aanpassen of verplaatsen van campings, wandel- en fietspaden, terughoudendheid 
betrachten voor wat betreft bebouwing etc. 
Ook ruimtelijke ordening is in het toekomstige gebied dus aan de orde. Omdat het erg belangrijk is dat 
deze planologische beslissingen op een goede manier worden genomen kan de afdeling Noord-West 
Veluwe juist op dit vlak als afdeling met inventarisatiegegevens een rol spelen. 

De Vereniging Natuurmonumenten is als beoogd beheerder een belangrijke speler in het Hierdense 
Poortproject. Natuurmonumenten stelt prijs op een goed beeld van kansen en tekorten in de vorm van 
een zogenaamde “nulmeting”. Een belangrijk gedeelte van deze nulmeting is in 2004 door een 
inventarisatieprojectgroep “Hierdense Poort” van de afdeling Noord-West Veluwe uitgevoerd en zal in 
2005 na afronding van de inventarisaties met een rapportage worden afgerond. 

 

 

Het gedeelte van de Hierdense Poort, begrensd door Oostermheenweg 
en Varelseweg, waarin de 0-meting  door de inventarisatieprojectgroep 
“Hierdense Poort” van de afdeling Noord-West Veluwe  is uitgevoerd. 

 

Routebeschrijving om bij kasteel “De Essenburgh” te komen. 

Op bovenstaand kaartje is het kasteel “De Essenburgh” aangegeven. Het landgoed “De Essenburgh”ligt 
aan de Zuiderzeestraatweg te Hierden, een buurtschap van Harderwijk. 

 

Hoe er te komen vanuit Apeldoorn en Deventer. 



Aan het einde van de Leuvenumse (N 302) rechtsaf richting Lelystad. De N 302 vervolgen. Bij de 1e 
stoplichten rechtsaf (ANWB-wegwijzer richting Hierden – N 310). Na het passeren van de rotonde de N 
310 richting Hierden vervolgen tot de rotonde van Hierden (nabij de kerk op het kaartje). Na deze 
rotonde nog 1,5 km rechtdoor richting Nunspeet. Rechts in de berm ziet u de aanduiding Kasteel 
Essenburgh.  Linksaf de oprijlaan op en doorrijden tot aan het bruggetje van het kasteel. Hier treft u een 
bordje Mariënburg aan. Bij dit bordje linksaf naar de parkeerplaats. Direct bij de parkeerplaats ligt de 
accommodatie met de ingang aan de achterzijde (2e gebouw).  

 

Hoe er te komen vanuit Zwolle, Epe-Heerde en Steenwijk. 

Op Rijksweg 28 komende vanuit Zwolle afslag 13 richting Lelystad nemen (N 302). Bij de 1e stoplichten 
rechtsaf (ANWB-wegwijzer richting Hierden – N 310). Na het passeren van de rotonde de N 310 richting 
Hierden vervolgen tot de rotonde van Hierden (nabij de kerk op het kaartje). Na deze rotonde nog 1,5 km 
rechtdoor richting Nunspeet. Rechts in de berm ziet u de aanduiding Kasteel Essenburgh.  Linksaf de 
oprijlaan op en doorrijden tot aan het bruggetje van het kasteel. Hier treft u een bordje Mariënburg aan. 
Bij dit bordje linksaf naar de parkeerplaats. Direct bij de parkeerplaats ligt de accommodatie met de 
ingang aan de achterzijde (2e gebouw).  

 

15 

 

 

Hoe er te komen vanuit Lelystad. 

Op de N 302 komende vanuit Lelystad  na het aquaduct bij de 2e stoplichten linksaf (ANWB-wegwijzer 
richting Hierden – N 310). Na het passeren van de rotonde de N 310 richting Hierden vervolgen tot de 
rotonde van Hierden (nabij de kerk op het kaartje). Na deze rotonde nog 1,5 km rechtdoor richting 
Nunspeet. Rechts in de berm ziet u de aanduiding Kasteel Essenburgh.  Linksaf de oprijlaan op en 
doorrijden tot aan het bruggetje van het kasteel.  Hier treft u een bordje Mariënburg aan. Bij dit bordje 
linksaf naar de parkeerplaats. Direct bij de parkeerplaats ligt de accommodatie met de ingang aan de 
achterzijde (2e gebouw).  

 

 We zullen graag vele leden uit ons gewest op de 28e mei begroeten in de bijzonder fraaie 
omgeving van het landgoed “De Essenburgh” voor een kennismaking met het even fraaie “Hierdense 
Poortgebied”. 

 Namens het bestuur van de afdeling Noord-West Veluwe  en 

de inventarisatieprojectgroep Hierdense Poort  

van de afdeling Noord-West Veluwe, 

Tjalling van der Meer.   

 

 

 

 



De dagvlinders van 2004 in onze streek 

Geordend naar waarnemingen, genoteerd door KNNV-leden op de daartoe ontwikkelde formulieren,  

of opgezonden voor de waarnemingenrubriek van “Natuurklanken” van de KNNV Epe-Heerde. 

De zomer van 2004 was niet gunstig voor dagvlinders. Zelfs op de Vlinderstruik waren de 
aantallen bedroevend gering! Dat geldt niet voor het aantal soorten. 

Totaal werden er eenendertig soorten dagvlinders waargenomen. 

Naast de algemene soorten waren daar ook acht schaarse en één zeldzame soort bij. Daarover onder de 
totaallijst meer. Als overdag vliegende nachtvlinder viel in dit jaar de Kolibrievlinder op. 

 

          De totaallijst  

1.   Zwartsprietdikkopje    algemeen 17. Heideblauwtje  Plebejus argus schaars 

2.   Groot dikkopje algemeen 18.   Atalanta algemeen 

3.   e Thymlilicus 
                              sylvestris 

 

schaars 

19.   Distelvlinder algemeen 

4.   Citroenvlinder algemeen 20.   Kleine vos algemeen 

5.   Groot koolwitje algemeen 21.   Dagpauwoog algemeen 

6.   Klein koolwitje algemeen 22.   Gehakkelde aurelia algemeen 

7.   Klein geaderd witje algemeen 23.   Landkaartje algemeen 

8.   Oranjetipje algemeen 24.   Bosparelmoervlinder Melitæa 

                                     
athalia 

 

schaars 

9.   Eikenpage algemeen 25.   Keizersmantel Argynnis 
paphia 

zeldzaam 

10. Sleedoornpage Thecla 
betulae 

schaars 26.   Bont zandoogje algemeen 

11. Bruine eikenpage Satyrum 

                                       illicis 

 

schaars 

27.   Argusvlinder algemeen 

12. Kleine vuurvlinder algemeen 28.   Koevinkje algemeen 

13. Bruine vuurvlinder   Lycaena 

                                    tityrus 

 

schaars 

29.   Hooibeestje algemeen 

14.    rys rubi schaars 30.   Bruin zandoogje algemeen 

15. Icarusblauwtje algemeen    

16. Boomblauwtje algemeen 31.    chia semele schaars 



      

Enkele notities bij de waarnemingen 
  Bij enkele soorten, die als schaars voorkomend op deze lijst staan, geldt dat ze landelijk 
schaars voorkomen, maar in onze streek nog redelijk veel te zien zijn.   Dat zijn bijvoorbeeld het 
Groentje en het Heideblauwtje, vlindertjes, die elke oplettende wandelaar in onze heidegebieden  
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regelmatig te zien kan krijgen. Hun landelijk minder voorkomen ligt vooral aan het verdwijnen van de 
biotopen, waar deze soorten de voorkeur aan geven.  
De aantallen Heideblauwtjes worden langs een vaste monitoringroute gevonden door Diet de Ridder. 
 De Bruine vuurvlinder wordt lang niet altijd herkend, doordat deze nogal lijkt op het vrouwtje 
van het Icarusblauwtje. De vleugelachterzijde is echter onmiskenbaar.  

In het Kroondomein (Henk van Woerden) en in Elspeet (Matty Jas) is de soort waargenomen.               

   De Bosparelmoervlinder komt bij ons in wisselende aantallen voor in het Kroondomein nabij 
Gortel. Hun aantal verschilt van jaar tot jaar sterk (monitoring door Bertus Hilberink). 

De Sleedoornpage is landelijk beperkt tot de randgebieden van de Noordoost- en Oost-Veluwe. 
Er worden elk jaar wel enkele vlinders gemeld in het Lohuizerveen, westelijk van Epe (familie De Heer) 
en verder in Vaassen en Epe. 

De Bruine eikenpage is nieuw in de waarnemingenlijsten van de laatste tien jaar, terwijl de 
gewone Eikenpage weinig opgemerkt wordt door zijn verborgen leefwijze, vaak hoog in eiken 
(meldingen van Matty Jas). 

 Het Geelsprietdikkopje is een moeilijk te determineren soort. Vangen en onderkant van de 
sprietjes bekijken is niet ieders werk. Misschien is dit de oorzaak van zijn schaarse voorkomen: niet 
genoteerd; te lastig. Hier ligt een uitdaging voor de serieuze vlinderaar (waarneming Matty Jas). 

 Dat de Heivlinder erg achteruit gaat, zelfs in onze zo heiderijke streek, is merkwaardig. Aan de 
biotoop kan het niet liggen. Er waren slechts twee waarnemingen ingezonden van deze toch eenvoudig 
te herkennen soort. Een kwestie van beheer? 

 De twee waarnemingen van de zeldzame Keizersmantel (een grote parelmoervlindersoort) 
waren natuurlijk de topper van het jaar! In onze streek wordt deze mooie vlinder praktisch nooit 
waargenomen, maar dit jaar verscheen op 2 augustus een exemplaar in de tuin van Matty Jas in Elspeet 
en op een Buddleja in 't Harde op 4 augustus (mededeling Bob van Aartsen). 

 Nu maar hopen op een mooie zomer in 2005! 

Els Koopmans - Grommé 

februari 2005 

 

 
 

Broedvogelinventarisatie Veessen 2005 
Hoewel het bureauwerk voor de rapportage over de 

broedvogelkartering van het Vossenbroek in 2004 inmiddels is afgerond en het 
concept is ingeleverd bij de redactie, zijn we gestart met een nieuwe 
broedvogelkartering. 



Op het voormalig eigendom van familie Van Westeinde in het achterste broek te Veessen heeft de 
nieuwe eigenaar stichting “De Oude Beuk” een groot project onderhanden genomen. Eén van de 
deelprojecten is de inrichting van een waterbergingscomplex langs de Groote weetering en de 
Terwoldse weetering. Dit project heeft een behoorlijke impact op het Achterste broek en is interessant 
genoeg om de uitgangssituatie na inrichting vast te leggen.  
In 2005 wordt een broedvogelkartering uitgevoerd in het gebied dat wordt begrensd door de scheiding 
tussen de belendende percelen van de familie Lagemaat/stichting “De Oude Beuk”, de Groote 
Weetering als westgrens en de Kerkdijk als noordelijke grens. 

Het is uiteraard de bedoeling dat de inventarisatiegegevens gerapporteerd worden, zoals we 
gewend zijn van de KNNV afdeling Epe/Heerde.  

Waarnemingen uit dit gebied, ontvang ik graag via mijn mail (a.hottinga@tref.nl). Er volgt geen 
datumlijst voor het veldbezoek, aangezien dit project niet in het kader van een gezamenlijke KNNV 
activiteit wordt uitgevoerd. Leden die aan het onderzoek mee willen werken (bijvoorbeeld 
amfibieonderzoek) of een keer mee willen inventariseren zijn van harte welkom.  

 

Adrie Hottinga 

 

Broedvogelinventarisatie Veessen 2005 
Hoewel het bureauwerk voor de rapportage over de broedvogelkartering 

van het Vossenbroek in 2004 inmiddels is afgerond en het concept is ingeleverd 
bij de redactie, zijn we gestart met een nieuwe 
broedvogelkartering. 

Op het voormalig eigendom van familie Van Westeinde in het 
achterste broek te Veessen heeft de nieuwe eigenaar stichting “De 
Oude Beuk” een groot project onderhanden genomen. Eén van de 
deelprojecten is de inrichting van een waterbergingscomplex langs de 
Groote weetering en de Terwoldse weetering. Dit project heeft een 
behoorlijke impact op het Achterste broek en is interessant genoeg om de 
uitgangssituatie na inrichting vast te leggen.  
In 2005 wordt een broedvogelkartering uitgevoerd in het gebied dat 
wordt begrensd door de scheiding tussen de belendende percelen van de 
familie Lagemaat/stichting “De Oude Beuk”, de Groote Weetering als 
westgrens en de Kerkdijk als noordelijke grens. 

Het is uiteraard de bedoeling dat de inventarisatiegegevens gerapporteerd 
worden, zoals we gewend zijn van de KNNV afdeling Epe/Heerde.  

Waarnemingen uit dit gebied, ontvang ik graag via mijn mail 
(a.hottinga@tref.nl). Er volgt geen datumlijst voor het veldbezoek, aangezien dit 
project niet in het kader van een gezamenlijke KNNV activiteit wordt uitgevoerd. 
Leden die aan het onderzoek mee willen werken (bijvoorbeeld amfibieonderzoek) 
of een keer mee willen inventariseren zijn van harte welkom.  

 

Adrie Hottinga 

 

mailto:a.hottinga@tref.nl
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“Wat springt daar?” 

 Hoewel je bij deze titel misschien denkt aan vlooien en hun verwanten gaat dit stukje over 
andere springers, namelijk sprinkhanen. 
Tijdens de excursies van de insectenwerkgroep zal in het zomerseizoen extra aandacht worden besteed 
aan deze diergroep. 

Welke soorten zijn er in onze regio te vinden? Hoe kun je ze op naam brengen? 

Niet voor eenieder van ons zijn hun geluiden nog te horen en toch zijn die een belangrijk 
determinatiekenmerk. Dat even vangen meestal noodzakelijk is – en dat geldt zeker voor de kleinere 
soorten – zal al gauw blijken als je de juist naam wilt vaststellen. Een oriëntatie vooraf in de diverse 
insectenboeken is aan te bevelen. Een boek als de Nieuwe Insectengids van Chinery (Thieme uitgave) 
geeft al een goed overzicht van de verschillende groepen. Dat zijn: 

de Sabelsprinkhanen 

de Veldsprinkhanen 

de Krekels 

 Vroeger meende ik dat al die sjirpende insecten in een hooiweide of heideveld krekels waren, 
maar later bleek dat veel van deze diertjes, die tot de sfeer van een hoogzomerdag bijdragen, 
veldsprinkhanen zijn. Namen als Krassertje, Wekkertje, e.d., voor deze veldsprinkhanen bedacht, 
duiden hier al op. 
 Belangrijk is het om eerst de drie hierboven genoemde groepen te leren onderscheiden. 

 

Sabelsprinkhaan 

De sabelsprinkhanen zijn in het bezit van lange tot zeer lange 
voelsprieten. Het woord “sabel” duidt op de lange, buiten het 
achterlijf uitstekende legboor (ovipositor.) Deze sabel kan recht of 
krom wezen, al naar de soort. De wijfjes leggen er haar eitjes mee in 
de grond of in een boom. Bij de mannetjes ontbreekt die legboor 
uiteraard. 

Bij deze groepen horen ook de in ons land zeer zeldzame Zadelsprinkhanen. Deze dragen hun zeer korte 
vleugels als een soort zadel achter de kop.  De ook bij deze soort horende lange sprieten en de duidelijke 
legboor verraden hun verwantschap. 

De grootste inheemse soort is de Grote Groene sabelsprinkhaan. 

 De veldsprinkhanen vormen een grote groep van veelal kleine 
sprinkhaantjes. Ze missen alle kenmerken van de vorige groep. De grootste in 
onze omgeving voorkomende veldsprinkhaan is de Moerassprinkhaan (in 2004 
massaal in het Vossenbroek!) 

Belangrijke determineerkenmerken – behalve het geluid – zijn de tekening van 
het rugschild en de overigens zeer variabele kleuren. 

 

 

Veldsprinkhaan 



Fanatieke sprinkhanenzoekers gebruiken wel eens een…… batdetector (voor vleermuizen), om de 
geluiden “een toontje lager op te kunnen vangen. Menig enthousiast sprinkhanenzoeker is afgeknapt op 
deze moeilijke veldsprinkhanen en dan kan zo’n batdetector uitkomst brengen. 

 

Krekel 

De krekels – om de verwarring nog groter te maken – dragen ook zeer lange 
voelsprieten, net als sabelsprinkhanen. Veelal langer dan het lichaam. De meeste 
soorten leven nogal verborgen. 

Een duidelijk verschil met sabelsprinkhanen is het ontbreken van de “sabel” aan het 
achterlijf van het vrouwtje. Er zijn alleen twee dunne uitsteeksels zichtbaar bij beide 
geslachten. Daaraan kun je ze als krekels herkennen. 

De bekendste soort is de Veldkrekel waarvan het mannetje zeer luid kan sjirpen, 
zittend in de ingang van zijn hol. Hij verdwijnt daarin snel als hij onraad vermoedt. 

Een heel bijzondere krekel is de Veenmol. De naam zegt het al: hij leeft voornamelijk onder de grond en 
heeft echte graafpootjes. 

 In een zomer-Natuurklanken hopen we wat nader op enkele interessante sprinkhaansoorten in te 
gaan. Er zijn dan inmiddels twee nieuwe sprinkhaanboeken verschenen: één bij de de KNNV-uitgeverij 
en een soort determineertabel bij de Jeugdbondsuitgeverij (zie Natura.) 

 

Els Koopmans-Grommé. 
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Oost Ravenweg 8 – 8162 PJ 
Epe 

Telefoon (0578) 61 29 91 

Fax (0578) 61 34 73 

E-mail: 
dewitteberken@hollandhotel

s.nl 

Internet: 
www.geo.nl/witteberken 

 

 

 

 

Een gemoedelijk en sfeervol  

familiehotel, waar u zich als 
gast  echt thuis voelt 

Er is veel mogelijk bij 
“DE WITTE BERKEN”  

van een knus diner, een barbecue en  
een koud/warm buffet tot een 

receptie,  
familiefeest of conferentie. 

mailto:dewitteberken@hollandhotels.nl
mailto:dewitteberken@hollandhotels.nl


Wij zorgen ervoor dat uw verblijf hier onvergetelijk wordt! Onze prachtige tuin met 
vijverpartijen nodigt u uit: 

• voor een kop koffie met heerlijk appelgebak 
• voor een drankje met een hapje 
• voor een met zorg samengest eld diner. 

Tevens iedere laatste zondag van de maand ons koud/warm/dessertbuffet. 

 

 
Een schollenmoeder uit Roermond 
zwom opgewekt de wereld rond 

met zestig kleine scholletjes 

in blauwe babydolletjes 

“Ikzelf,” zo sprak die moederschol.. 

“ben namelijk ook erg babydol.” 

                                                              Trijntje Fop  ( of zo) 

 

 



 

 
Zoals iedere doorwrochte Epenaar weet is er opnieuw iets vertrouwds uit de kern van ons dorp 
verdwenen. De winkel blijft voortbestaan (gelukkig wel!) maar de vertrouwde bijbehorende 
gezichten zullen we elders moeten zoeken. 
We willen op deze plaats – uiteraard mede namens de dieren! - de familie 
Slijkhuis heel hartelijk bedanken, niet alleen vanwege het feit dat ze ons 
gesponsord hebben, maar ook voor alle goede ervaringen daarvóór.  

We wensen u het allerbeste voor de komende jaren! 

KNNV afd. Epe/Heerde. 
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Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld: 

* een besloten familiediner, 

* een receptie en/of feestavond van uw leven, 

* een romantisch diner voor “2” en/of met uw vrienden, 

* party service, * of wanneer u geen zin heeft om te koken. 

Nog even een cadeautip: Met een dinerbon van Dennenheuvel heeft u altijd succes. 

Hotel restaurant brasserie Dennenheuvel 
Heerderweg 27, 8161 BK  Epe 

tel. 0578-612326, fax 0578-677699 

 

  



 

 

   DELIKATESSEN- 
  EN REFORMHUIS 

  W. ROEST 
   PARKWEG 10 – EPE 

                             TEL.: 0578-612218 

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

                 ETC. ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEEM OOK EENS EEN 

KIJKJE OP 
 WWW.WELKOOP.NL 

 

 

 

 

                 Speciaalzaak in: 

                                                                                                        *   tuinartikelen 



                                                                                                                        *  diervoeders en benodigdheden 

                                                                                                                           *  ijzerwaren en gereedschappen 

                  *  werkkleding en schoeisel 

                        *  agrarische artikelen 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

 

 

Daar waren eens zeven wilgen 

In ene boerenwei 

Die droegen grote pruiken op 

hun oude harde houten kop 

en stonden op een rij. 

 

Dit is het begin van een gedicht van: 

Adema van Scheltema, die leefde 

van 1877-1924. 

 

De zeven coupletten verhalen over vogels die hun nest in de wilgen bouwen, over de wind die met de 
lange takken speelt en een regenbui, die water op die droge pruiken laat vallen. Waardoor : 
de wilgen snikten en steenden 

“wat is dat nat”, ze weenden. 

 
Maar die pruikenbol werd zo lang, dat een boerenkapper er eens flink de schaar in zette. 



Dat gedicht vertelt al heel veel over de wilg. Knotwilgen 
worden zorgvuldig in stand gehouden. 

1. Zij vormen  een biotoop voor vogels , planten , hommels. 
en de Wilgenhoutvlinder.  

2. Ze zijn typerend voor het landschap 
3. De soepele twijgen worden gebruikt voor vlechtwerk, (o.a. 

manden). en het hout voor de stelen van gereedschap , 
klompen en zelfs voor beeldhouwwerk. 

Mens en dier profiteren dus van de wilg. Is zo’n ingrijpende 
snoeibeurt dan niet slecht voor de boom?  

Het knotten van een Schietwilg moet om de drie jaar worden 
uitgevoerd.  Voortdurend moeten de wonden zich herstellen en 
nieuwe scheuten moeten worden aangemaakt. De dikke knot is 
daar het resultaat van. Toch is dat snoeien ook het behoud van 
de boom. Wilgen kunnen de watermerkziekte hebben. Die wordt 
veroorzaakt door een bacterie. Dan sterven de toppen van de 
wilg af en gaat de boom dood.  Dat kan voorkomen worden door 
de boom elke drie jaar te knotten. Aan de voet wordt het 
verouderingsproces wel zichtbaar, maar de top blijft jong.   

Er zijn verschillende soorten wilgen. De Treurwilg zullen 
jullie zeker wel kennen, maar de Knotwilg is ook heel bekend.  
Die knot ontstaat door het voortdurend snoeien.  Schietwilgen 
groeien heel snel en als ze niet geknot worden kunnen ze wel 
een hoogte van twintig meter bereiken .Zij houden van een nat 
gebied en daarom worden er in de Uiterwaarden ook Schietwilgen 
gekweekt. Zo’n gebied noemen we dan een griend. 
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De bladeren van een Schietwilg  zijn langwerpig   met aan de onderkant 
lange zijdeachtige witte haren. De manlijke bloemen zijn  rechtopstaande 
katjes. 
.In de bast zit een stof (salicine) die nu in de fabriek nagemaakt wordt en in 
aspirine zit.  Vroeger werd de bast als geneesmiddel gebruikt.  Als er iemand 
koorts had werd dit rijmpje opgezegd: 
 

Goe morgen, olde 

 Ic geef oe de kolde ( koorts) 



Goe morgen, olde. 

Door drie knopen in een twijg te leggen geloofde de zieke dat 
de boomgeest de koorts overnam. 

Er leeft een groot aantal dieren 
in Knotwilgen.  Vogels zoals de 
Ringmus en de Steenuil nestelen 
graag in de holtes van de boom. 

 

Hommels komen op de wilgenkatjes af 
en de Wilgenhoutvlinder legt zijn 
eitjes in groepjes in de 
schorsspleten. De rupsen eten gangen 
onder de schors. Die rupsen 
verspreiden een weeïge geur. Ze 
verpoppen  in de stam in een cocon, 
maar soms ook in de grond. De 
vlinder vliegt ’s nachts en rust 
overdag vaak op de stam. 

 

 

Soms groeien er planten en zelfs bomen in Knotwilgen.  Vogels en de wind verspreiden zaden 
en vooral Bitterzoet, Vlier, Paardebloemen en Lijsterbes gedijen goed op de knotwilg. 

O. Slot 
 
 

 
Bitterzoet  Paardebloem  Vlier zwarte bessen              

  Lijsterbes  

          rode bessen
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Het broeikaseffect in de tuin 
 

Menigmaal verschijnen er berichten in het nieuws over klimaatverandering. Men meldt dan 
dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Naast een opwarming treden er veranderingen in het 
klimaat op: meer wind, meer of juist minder neerslag of een grotere kans op onweer. Dit alles is weer 
afhankelijk van de plaats op aarde. Als gevolgen van de opwarming veronderstelt men dat planten 
eerder tot bloei komen, dat vogels eerder broeden  of dat trekvogels eerder terugkeren uit 
overwinteringgebieden. 

In 1981 ben ik in het huis in Epe komen wonen waar ik nu nog woon. Vanaf het begin is de 
tuin een plantenverzameling geworden, waarin alleen (vooral inheemse) wilde planten worden 
toegelaten. Voornamelijk om bij te houden welke planten er groeien, heb ik een aantal jaren de eerste 
dag van de bloei genoteerd.  

Met deze oude gegevens en het verzamelen van dezelfde waarden in 2004 kan een aardige 
vergelijking van de eerste bloeidag gemaakt worden tussen de jaren ’80 van de vorige eeuw en 2004. 
Vanaf begin januari zijn daarom de dagen genoteerd waarop voor het eerst een plant bloeit. Dat levert 
het onderstaande resultaat op. 
 
Tabel. Bloeitijden van de planten in de tuin 
soort 

g
em

id
d

el
d

e 
d

at
u

m
    

2
0

0
4

 

ve
rs

ch
il 

ve
rs

ch
il 

  
1

9
8

2
 

1
9

8
3

 

1
9

8
4

 

1
9

8
5

 

1
9

8
6

 

1
9

8
7

 

1
9

8
8

 

Sneeuwklokje 19-feb 4-feb -
16 

6 10-
2 

24-
1 

2-2  19-
3 

19-
3 

16-
2 

Krokus 9-mrt 14-
feb 

-
24 

-32 21-
3 

3-3 4-3  18-
3 

19-
3 

18-
2 

Breed longkruid 21-
mrt 

14-
feb 

-
37 

-60 6-4 18-
3 

7-4   7-4 6-2 

Speenkruid 7-apr 17-
mrt 

-
22 

-24 15-
4 

29-
3 

13-
4 

7-4 16-
4 

15-
4 

22-
3 

Schone sterhyacint 9-apr 20-
mrt 

-
20 

  20-
3 

11-
4 

10-
4 

20-
4 

15-
4 

 

Muskuskruid 16-apr 30-
mrt 

-
18 

   19-
4 

17-
4 

27-
4 

20-
4 

1-4 

Bosanemoon 13-apr 1-apr -
12 

  7-4 19-
4 

  15-
4 

12-
4 

Blauwe bosanemoon 11-apr 2-apr -9    11-
4 

    



Bosvergeet-me-nietje 26-apr 2-apr -
25 

 27-
4 

25-
4 

18-
4 

25-
4 

7-5 28-
4 

 

Hondsdraf 23-apr 4-apr -
20 

-34 17-
5 

18-
4 

18-
4 

18-
4 

2-5 21-
4 

13-
4 

Kievitsbloem 23-apr 5-apr -
19 

    24-
4 

1-5 22-
4 

18-
4 

Grootbloemige muur 2-mei 11-
apr 

-
21 

   28-
4 

7-5 20-
5 

25-
4 

22-
4 

Dotterbloem 24-apr 13-
apr 

-
11 

  22-
4 

27-
4 

25-
4 

 27-
4 

19-
4 

Witte dovenetel 17-
mei 

14-
apr 

-
33 

    17-
5 

13-
6 

8-5 30-
4 

Look-zonder-look 1-mei 16-
apr 

-
16 

    7-5 8-5 27-
4 

24-
4 

slanke sleutelbloem 7-apr 17-
apr 

10   4-3 10-
4 

12-
4 

24-
4 

25-
4 

31-
3 

bosaardbei 29-apr 18-
apr 

-
12 

-7 4-5 1-5 24-
4 

25-
4 

10-
5 

28-
4 

27-
4 

engels gras 13-
mei 

18-
apr 

-
25 

   14-
6 

8-5 11-
5 

4-5 27-
4 

dagkoekoeksbloem 11-
mei 

20-
apr 

-
21 

-37 26-
5 

23-
5 

15-
5 

17-
5 

8-5 1-5 19-
4 

knikkend nagelkruid 8-mei 22-
apr 

-
17 

     16-
5 

5-5 5-5 

wilde hyacint 13-
mei 

22-
apr 

-
21 

   13-
5 

16-
5 

19-
5 

14-
5 

3-5 

lelietje-der-dalen 15-
mei 

25-
apr 

-
21 

     20-
5 

17-
5 

10-
5 

scherpe boterbloem 7-mei 25-
apr 

-
13 

  9-5 24-
4 

8-5 13-
5 

22-
5 

29-
4 

donkere ooievaarsbek 18-
mei 

25-
apr 

-
23 

   22-
5 

17-
5 

19-
5 

14-
5 

 

gewone ereprijs 14- 25- -   17- 14- 17- 23- 9-5 5-5 



mei apr 19 5 5 5 5 

kruipend zenegroen 13-
mei 

25-
apr 

-
19 

-19 22-
5 

16-
5 

9-5 19-
5 

21-
5 

5-5 3-5 

lievevrouwebedstro 6-mei 26-
apr 

-
11 

-10 10-
5 

30-
4 

4-5 11-
5 

16-
5 

7-5 30-
4 

glad parelzaad 30-
mei 

30-
apr 

-
30 

  5-6 9-6 28-
5 

30-
5 

31-
5 

15-
5 

hondstong 22-
mei 

7-mei -
15 

   27-
5 

19-
5 

3-6 22-
5 

9-5 

gewone vogelmelk 18-
mei 

8-mei -
10 

-1 15-
5 

14-
5 

13-
5 

24-
5 

22-
5 

26-
5 

14-
5 

adderwortel 31-
mei 

9-mei -
23 

  4-6 6-6 28-
5 

1-6 3-6 24-
5 
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beemdkroon 22-jun 11-
mei 

-
42 

     27-
6 

27-
6 

13-
6 

bieslook 30-
mei 

13-
mei 

-
17 

 22-
5 

6-6 30-
5 

18-
5 

4-6 9-6  

grasmuur 15-jun 19-
mei 

-
27 

  22-
6 

10-
6 

4-6 16-
6 

14-
6 

24-
6 

blauwe leeuwebek 15-jun 20-
mei 

-
27 

   15-
6 

4-7 16-
6 

18-
6 

26-
5 

gewoon nagelkruid 29-
mei 

20-
mei 

-
10 

-18 2-6 7-6 3-6 28-
5 

1-6 27-
5 

15-
5 

akkerviooltje 17-
mei 

20-
mei 

3  4-5 7-6 30-
4 

7-5 26-
5 

27-
5 

 

moeraswederik 23-
mei 

22-
mei 

-2      30-
5 

27-
5 

14-
5 



beemdooievaarsbek 3-jun 25-
mei 

-9     2-6 12-
6 

27-
5 

2-6 

kruipganzerik 6-jun 29-
mei 

-8      15-
6 

14-
6 

20-
5 

bosandoorn 12-jun 3-jun -9 -32 27-
6 

15-
6 

20-
6 

2-6 14-
6 

14-
6 

26-
5 

blaassilene 21-jun 5-jun -
16 

-19 4-7 24-
6 

25-
6 

11-
6 

18-
6 

22-
6 

15-
6 

kleine klaproos  5-jun 6-jun 1 3 2-6 3-6 3-6 28-
5 

11-
6 

15-
6 

5-6 

perzikbladig klokje 18-jun 6-jun -
12 

-7 15-
6 

20-
6 

25-
6 

11-
6 

23-
6 

26-
6 

8-6 

klaproos 5-jun 11-
jun 

5   3-6 1-6 30-
5 

18-
6 

9-6 4-6 

welriekende agrimonie 27-jun 11-
jun 

-
17 

  3-7  30-
6 

26-
6 

2-7 17-
6 

glidkruid 24-jun 12-
jun 

-
13 

-22 4-7 29-
6 

29-
6 

22-
6 

18-
6 

28-
6 

12-
6 

brunel 22-jun 13-
jun 

-
10 

1 19-
6 

22-
6 

26-
6 

22-
6 

21-
6 

29-
6 

20-
6 

muskuskaasjeskruid 1-jul 14-
jun 

-
17 

-18 5-7 3-7  5-7 29-
6 

7-7 17-
6 

zeepkruid 4-jul 17-
jun 

-
18 

    7-7 1-7 11-
7 

29-
6 

penningkruid 22-jun 19-
jun 

-3 -7 23-
6 

1-7  5-6  7-7 16-
6 

zwarte toorts 30-jun 20-
jun 

-
10 

-11 3-7 7-7  1-7 27-
6 

 22-
6 

ruig klokje 30-jun 22-
jun 

-8     3-7 28-
6 

5-7 25-
6 

muurpeper 18-jun 22-
jun 

4  3-6 10-
6 

18-
6 

25-
6 

 5-7  

gele kamille 23-jun 25- 1      24- 29- 18-



jun 6 6 6 

akkerklokje 2-jul 26-
jun 

-7   1-7  2-7 1-7 8-7 2-7 

wilde tijm 24-jun 29-
jun 

5  19-
6 

25-
6 

29-
6 

    

wilde marjolein 5-jul 2-jul -3      6-7 15-
7 

25-
6 

steenanjer 13-jun 3-jul 20   15-
6 

17-
6 

8-6 19-
6 

21-
6 

1-6 

wilde bertram 2-jul 9-jul 6 4 1-7 3-7  30-
6 

27-
6 

11-
7 

5-7 

wederik 27-jul 17-jul -
10 

   12-
8 

 19-
7 

19-
7 

 

      > eerste vroegste 
bloeidatum van 1982 - 
1988  

   > bloeidatum in 2004 eerder dan in tachtiger 
jaren 
 

    -17 > gemiddeld verschil 1988 - 
1982 

   -
13 

 > gemiddeld verschil 2004 – 
tachtiger jaren 

aantal vroegste bloeidag in de onderzochte 
periode > 

2 4 6 7 0 2 33 

            

 

Wat in de tabel niet opvalt is dat er veel soorten verdwenen zijn. Als een soort in 2004 niet 
meer voorkomt, valt er geen vergelijking te maken. Van de andere kant is er een aantal 
soorten nieuw gekomen. Ook die soorten zijn natuurlijk niet in de tabel opgenomen. Om de 
lijst niet te lang te maken en om niet te veel toevalligheden te vergelijken zijn alleen planten 
opgenomen die van 1982 tot 1988 minstens driemaal tot bloei gekomen zijn. 
Er is alleen gelet op de planten in de tuin. Speenkruid in een stijlkantje van een 
sloot in de buurt bloeit bijvoorbeeld veel eerder dan speenkruid in de tuin. Het 
verschil in microklimaat lijkt dan belangrijk. Zo is er ook verschil te zien in de 
voor- en achtertuin bij mijn huis. In de bovenstaande gegevens is steeds 



gekozen voor de plaats waar een plant het eerst tot bloei komt. In de meeste 
gevallen gaat het daarbij om de tuin achter mijn huis die op het zuidwesten is 
gelegen. Sommige soorten hebben in de loop der jaren een ander plekje in de 
tuin gekregen. Veelal is dat door de natuur bepaald. Dat kan de bloeitijden 
enigszins beïnvloed hebben, maar dit gegeven is te complex om er rekening mee 
te houden. 
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Gemiddeld bloeien de planten in het afgelopen jaar dertien dagen eerder dan doorsnee in de 
jaren `80. Het verschil tussen 1982 en 1988 is echter nog groter: zeventien dagen eerder. Dit 
grote verschil is misschien deels te verklaren door een soort gewenning. Planten die voor het 
eerst ergens tot bloei komen, hebben eerst een start moeten maken; ze hebben zich moeten 
wortelen of zich uit zaad moeten ontwikkelen. Dat kost mogelijk tijd. 
In vier gevallen is het verschil tussen 1988 en 1982 positief, wat betekent dat de 
desbetreffende plant in 1988 later bloeide dan in 1982. Zo is in kolom 3 negen 
maal een positief verschil te zien op een totaal van eenenzestig beschreven 
planten. De meerderheid van de planten in de tuin bloeide in 2004 dus (veel) 
eerder dan gemiddeld in de jaren ‘80. Van de Steenanjer kan gemeld worden dat 
er dit jaar slechts één exemplaar tot bloei kwam, tegen tientallen in de jaren 
ervoor. Leidt de soort hier een kwijnend bestaan en is dat de oorzaak van een 
latere bloei? 

Misschien moet voor een gelijkwaardige vergelijking dit onderzoekje nu ook over 
meerdere jaren gedaan worden. De veronderstelling dat planten tegenwoordig 
(veel) eerder in bloei komen dan twintig jaar geleden, lijkt echter door deze 
vergelijking vooralsnog bevestigd te worden. Of de ontwikkeling van de ene soort 
ten koste gaat van de andere, is moeilijk te zeggen. Er zijn zoveel samenhangen 
in de natuur. Of je het erg moet vinden, is een andere zaak. Ik vind de 
opwarming van de aarde een zorgelijke zaak, waar ik op bescheiden schaal het 
mijne aan probeer te doen, in de hoop dat de Zeekraal niet de overheersende 
plant in mijn tuintje zal worden. 

Frans Bosch. 

 

 

 



 

Joris en het IJsvogeltje 
 

Op ons verlanglijstje ten aanzien van waarnemingen in de 
natuur ontbreekt nog vel, maar daar kunnen we goed mee 
leven. We gaan voor het bereikbare en dat is “iets wat een 
andere in onze omgeving gezien heeft”. De rubriek 

Waarnemingen in Natuurklanken wordt dan ook met veel interesse gelezen. 

Enkele jaren geleden verhuisden we van het platteland in Emst naar het Hoge Land in Epe. Vanuit ons 
kamerraam kijken we uit op de Dorpsche beek, stromend langs de grote achtertuin van onze 
overbuurman. In de bomen en struiken van de buurman huist van alles. Natuurlijk het gewone 
vogelvolk als Merels, mezen e.d. Maar regelmatig horen en zien we Boomklevers, Boomkruipers, 
Groene spechten of een Grote bonte specht. Ook een Goudvink liet zich enkele keren zien.  
We genieten er erg van. 

 Zo ook Joris, onze buurkat. Dagelijks was hij in zijn jachtterrein. De buit 
van vogeltjes en muizen toonde hij dan door die bij ons op de stoep te leggen en 
er trots naast te gaan zitten. 

 Terug naar ons verlanglijstje: Enkele weken voordat Joris verhuisde naar 
de Vegtelarij willigde hij onze wens in. Hij had die echter niet goed begrepen: wij 
wilden er één zien vliegen en niet dood op de stoep! Het prachtige diertje was 
nog warm. 

 Een maand later, op 19 oktober was het dan eindelijk zo ver: een 
IJsvogeltje  op de duiker in de Dorpsche beek. Wat een schoonheid! 

Na die keer duurde het tot 22 januari eer we er weer een (dezelfde?) zagen en 
nu (6 februari) zien we dit vogeltje al enkele weken bijna dagelijks enkele keren. 
Zittend vanaf een tak of vanaf de kant zien we hem dan het water in duiken naar 
voedsel en weer terug om het – gezeten op een tak – door te slikken. Een 
prachtig schouwspel, met het blote oog waar te nemen. 

Met de kijker hebben we vastgesteld dat het een vrouwtje is: de snavel heeft een 
rode basis. Mannetjes hebben een egaal zwarte snavel. 

 Onze vreugde heeft zich echter vermengd met bezorgdheid, want na vier 
maanden afwezigheid meldde Joris zich weer aan onze deur. 

En Joris èn het IJsvogeltje – dat gaat niet samen. 

Joke de Heer. 

 

 

 



Joris en het IJsvogeltje 
 

Op ons verlanglijstje ten aanzien van waarnemingen in de natuur ontbreekt nog 
vel, maar daar kunnen we goed mee leven. We gaan voor het bereikbare en dat is 
“iets wat een andere in onze omgeving gezien heeft”. De rubriek Waarnemingen in 
Natuurklanken wordt dan ook met veel interesse gelezen. 

Enkele jaren geleden verhuisden we van het platteland in Emst naar het Hoge Land in Epe. Vanuit ons 
kamerraam kijken we uit op de Dorpsche beek, stromend langs de grote achtertuin van onze 
overbuurman. In de bomen en struiken van de buurman huist van alles. Natuurlijk het gewone 
vogelvolk als Merels, mezen e.d. Maar regelmatig horen en zien we Boomklevers, Boomkruipers, 
Groene spechten of een Grote bonte specht. Ook een Goudvink liet zich enkele keren zien.  
We genieten er erg van. 

 Zo ook Joris, onze buurkat. Dagelijks was hij in zijn jachtterrein. De buit van vogeltjes en muizen 
toonde hij dan door die bij ons op de stoep te leggen en er trots naast te gaan zitten. 

 Terug naar ons verlanglijstje: Enkele weken voordat Joris verhuisde naar de Vegtelarij willigde 
hij onze wens in. Hij had die echter niet goed begrepen: wij wilden er één zien vliegen en niet dood op 
de stoep! Het prachtige diertje was nog warm. 

 Een maand later, op 19 oktober was het dan eindelijk zo ver: een IJsvogeltje  op de duiker in de 
Dorpsche beek. Wat een schoonheid! 

Na die keer duurde het tot 22 januari eer we er weer een (dezelfde?) zagen en nu (6 februari) zien we 
dit vogeltje al enkele weken bijna dagelijks enkele keren. Zittend vanaf een tak of vanaf de kant zien we 
hem dan het water in duiken naar voedsel en weer terug om het – gezeten op een tak – door te slikken. 
Een prachtig schouwspel, met het blote oog waar te nemen. 

Met de kijker hebben we vastgesteld dat het een vrouwtje is: de snavel heeft een rode basis. Mannetjes 
hebben een egaal zwarte snavel. 

 Onze vreugde heeft zich echter vermengd met bezorgdheid, want na vier maanden afwezigheid 
meldde Joris zich weer aan onze deur. 

En Joris èn het IJsvogeltje – dat gaat niet samen. 

Joke de Heer. 
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2000-soortendag: op zoek naar planten en dieren 
21-22 mei 2005 

Om vier uur ’s ochtends wachten tot de vleermuizen thuiskomen van hun nachtbraken…. 

Met een schepnet op zoek naar verborgen waterleven…. 

Vroeg op pad om door vogelzang een beeld te krijgen van de broedvogels in een terrein…. 

Op de knieën tussen het mos of juist rennend achter een snel wegfladderende vlinder…. 

In vochtig bos op zoek naar slakken…. 

 



Op 22 mei 2005 wordt door de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) de 2000-
soortendag georganiseerd. Op één dag (het begint de avond ervoor al voor de avond- en nachtdieren) 
brengen we met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk planten en dieren op naam. De VOFF is een 
overkoepeling van twaalf organisaties die zich met onderzoek naar planten en dieren bezig houden. Van 
al die verenigingen zijn ervaren veldmensen aanwezig en de hele dag door gaan we in groepen op pad in 
het schitterende duingebied van Zuid-Kennemerland. 

Bij het bezoekerscentrum de Zandwaaier in Overveen zullen alle organisaties zich presenteren en 
informatie geven over hun soortgroep en hoe daar onderzoek aan gedaan wordt. Vanaf die locatie gaan 
er elk kwartier excursies het duingebied in. Bij deze excursies zijn specialisten aanwezig van een 
bepaalde soortgroep die niet alleen hun uiterste best zullen doen om zoveel mogelijk soorten te zien te 
krijgen, maar ook om alle geïnteresseerden zoveel mogelijk te laten meegenieten.  

 De duinen rondom het bezoekerscentrum zijn buitengewoon gevarieerd en rijk aan planten en 
dieren. De bossen in de binnenduinrand zijn heel anders dan de duindoornstruwelen en deze wijken weer 
af van de open duingebieden en de waterpartijen. Mei is een uitstekende tijd om in de natuur actief te 
zijn: veel planten en dieren zijn in het voorjaar op hun mooist en zijn goed te zien. 

De 2000-soortendag is dé gelegenheid voor veldmedewerkers om met anderen in contact te komen en 
om met zijn allen veel planten en dieren te ontdekken. Uiteraard worden alle waarnemingen nauwkeurig 
genoteerd en direct bij terugkomst in het bezoekerscentrum verwerkt, zodat we op het eind van de dag 
een prachtig overzicht hebben van de aangetroffen soorten.   

 

Voorlopig programma: 

Zaterdag 21 mei 2005 vanaf 18.00 uur gaat de Stichting Tinea al op zoek naar kleine vlinders. 

Vanaf 20.00 uur vinden excursies plaats van: 

• RAVON: amfibieën 
• VZZ: vleermuizen en muizen 
• De Vlinderstichting en Stichting Tinea: nachtvlinders 

Zondag 22 mei 2005 van 04.00 – 06.00 uur vinden excursies plaats van: 

• VZZ; terugkerende vleermuizen (zwermen) 

Zondag 22 mei, van 06.00 – 09.00 uur vinden excursies plaats van: 

• SOVON: broedvogels 

Zondag 22 mei, van 09.00 uur – 16.00 uur (laatste excursie: 15.00 uur) vinden excursies plaats van: 

• RAVON: amfibieën, reptielen en vissen 
• SOVON: vogels 
• VZZ: zoogdieren 
• FLORON: hogere planten 
• BLWG: mossen en korstmossen 
• NMV: paddestoelen 
• EIS-NL: insecten en andere ongewervelden 
• ANEMOON: slakken 
• TINEA: Kleine Vlinders 
• De Vlinderstichting: dagvlinders, overdag actieve nachtvlinders en libellen 
 

Meer informatie is vanaf maart 2005 te vinden op de website van de VOFF: www.voff.nl 

Voor concrete vragen: kars.veling@vlinderstichting.nl 
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(Aanbevolen voor planten- en insectenliefhebbers.) 

NATUURTERREINEN  IN DE  EIFEL 
Het begon vorig jaar al met onze aankomst op het 
kampeerterreintje bij de Oberprethermühle in Hollenrath. 
Op de beekweide rond onze caravan vlogen op die warme 
middag, midden juni, talloze grote vlinderachtige insecten. 
Als er even een ging zitten legde het dier de beide 
vleugels samen over het achterlijf; je kon zo mooi de 
bijzondere adering van de vleugels bewonderen. Een soort 
haften? Enige naspeuring in de insectengids bracht al 
gauw de naam: het waren steenvliegen. De larven leven in 
snelstromend water met veel keien in de bedding. We 
hadden te doen met de in ons klimaatgebied grootste 
soort, de Dinocros cephalotes. We hadden wel vaker 
steenvliegen gezien, maar nooit deze grote soort. In de 
weken, die volgden, zagen we ze overal waar maar 
beekjes stroomden.  

Haften waren er ook. 
Tegen de avond 

dansten die in zwermen in het lage licht. Eén vangen en determineren 
lukte al gauw. Het was de soort Ephemera danica. Dat was dan op de 
eerste en meteen de laatste mooie zomerdag. Gedurende onze drie 
weken Eifelvakantie liet de zon zich spaarzaam zien. Bovendien woei 
er vrijwel constant een harde westenwind, die alle op de Hautes 
Fagnes verzamelde kou over ons deel van de Eifel uitstortte! Ondanks 
dit ongunstige weer hadden we vele interessante ontmoetingen met 
planten, dieren en mensen in deze streek. 

   Wie verwacht nu, dat hier zo dichtbij ons land, Zwarte ooievaars broeden? Ze nestelen in de 
donkere hoge sparren, waarmee de hellingen beplant zijn. We hoorden over hun voorkomen van een 
Duitse vlinderkenner, die we ontmoetten en zagen er ook werkelijk één door ons eigen beekdal vliegen! 

   De ontmoeting met deze Duitse enthomoloog had plaats tijdens een wandeling in een prachtig 
natuurgebied, een zogenaamde Kalkmagerrase, zoals ze hier die bloemrijke weiden noemen. We hadden 
dat terrein al eerder ontdekt en wilden het wat beter bekijken. Het stond vol met Muggenorchissen, 
Bolrapunzel, Grote bremrapen, Centaurie, Wondklaver, Pijlbrem, Grote en Kleine ratelaar, Geelhartje en 
nog veel meer moois; een combinatie die elke natuurkenner in extase brengt. 

   Onze zegsman noemde allerlei vlindersoorten op waaronder alleen al drie soorten St. Jans-
vlinders! Hij klaagde over de door de koude junimaand veel geringere aantallen vlinders dan er in 2003 
vlogen. Hij gaf ons nog tips over andere soortgelijke terreinen, nadat we onze adressen hadden 
uitgewisseld.   

Later ontdekten we dat de beschermde terreinen op de kaarten staan aangegeven door een 
omlijning met daarin de letters N.S.G (Naturschützgebiet). Zelfs heel kleine strookjes langs bosrand of 
akker zijn hierbij opgenomen. We hebben van deze ontdekking bijzonder veel profijt gehad. 

 

ZWARTE OOIEVAAR 

 

Haft  
Ephemera danica 



   Maar nu eerst iets over de directe omgeving van ons kampeerterrein bij de Oberprethermühle in 
de buurt van Hollenrath. De overwegend zure bodem daar herbergt een totaal andere flora dan die van 
de kalkweiden. De mooie beekdalen vertonen een weelderige begroeiing met veel Groot hoefblad, 

Moerasspirea, Bosooievaarsbek, Kale jonker en Brandnetel. De meeste 
van die planten zijn ons vertrouwd, maar zo weelderig als hier hun 
groei is, kennen we ze in ons land nauwelijks meer. 

Een paar wandelingen met onze reisgenoten in de omgeving voerden 
ons ook over het golvende landbouwgebied rond de dorpen. De 
hooilanden stonden in volle bloei. Het meest dominerend waren de 
Grote leeuwentand en de Berenklauw met daartussen velden met 
Margrieten en boterbloemen. We vonden zelfs een Perzikbladklokje op 
zo'n zuur terrein. Hondsroos, Egelantier en Gelderse roos stonden 
langs de wegranden te bloeien. Er vlogen talloze witjes, waarbij heel 
vaak het Groot geaderd witje, een bij ons allang verdwenen soort.  
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We ontdekten er het Morgenrood (een vuurvlindersoort) en talloze Metaal-
vlindertjes bevolkten de Centauries, die samen met de roodzwarte St. Jans-
vlindersoorten een mooi geheel vormden. Het aardige gele spannertje, dat 
Boterbloempje genoemd wordt, was veel aanwezig langs zonnige bosranden. 

Door de kou waren er nauwelijks libellen te zien. Eenmaal slechts vloog een 
Weidebeek-juffer over de camping.  

De “Kalkmagerrasen”. 

   We gaan weer verder met het verhaal over de prachtige kalkweiden. Dankzij “N.S.G.”-letters op 
de kaart konden we ze nu goed vinden. Nog in knop stonden de Poppenorchissen en enkele Welriekende 
nachtorchissen waren net in bloei tussen de werkelijk onvoorstelbare massa's Muggenorchissen. 
Opvallend waren in de bloemenzee de grote bladeren en dikke vruchten van de Herfsttijloos. Het moet 
hier in september paars van hun bloemen zijn!  

   Het landschap heeft op de meeste plaatsen een golvend karakter. Hier en daar staat wat 
schaarse begroeiing van struiken, een ouderwetse houtwal met bloeiende vlier en Kardinaalsmuts of 
gewoon een eenzame Grove den, Beuk of wat Jeneverbessen. De aanwezigheid van beekjes, zoals in het 
Lampertstal verhoogt de natuurwaarde nog aanzienlijk. “Es gibt da ganz seltene Arten”, zei onze Duitse 
vlinderman. 

Speuren naar kalkgraslandvlinders 

   Door de zeer schaarse aanwezigheid van zon werd ons zoeken naar vlinders hinderlijk 
bemoeilijkt. Stonden we net naar een parelmoervlindersoort te kijken, kletste er een bui neer en dook 
alles in de vegetatie weg. Wat we ondanks die barre omstandigheden nog konden waarnemen, smaakte 
naar veel meer. Nog eens terugkomen dus! 

 Ik noem hier het aardige Bonte dikkopje, dat er veel vloog. Het staat als logo 
op verscheidene informatieborden bij de terreinen afgebeeld. Grassen zijn 
voedselplanten voor de rupsjes. Een andere kleine vlindersoort, die we daar 
overal zagen, was het Dwergblauwtje. Het is een donker, erg klein vlindertje, 
dat telkens voor je opvliegt van de graspaden en op de weiden. Bij nazoeken 
in de “Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest Europa” van 
F.A.Bink lezen we later dat het Dwergblauwtje eitjes afzet op de bloemtrosjes 
van de Wondklaver. De rupsjes, die hier uitkomen, blijken geen lieverdjes. Ze 

eten hun soortgenoten op. Er blijft zo maar een enkel rupsje over, dat dan wel genoeg voedsel heeft 

 

Groot geaderd witje 

 

 

Metaalvlindertje 

Bont dikkopje 



binnen gekregen. Zulke “moordrupsen” zijn er wel meer, maar van zo'n lief klein blauwtje verwacht je 
dat niet.  

Bijzonder vond ik hier het voorkomen van de Odezia atrata, naar mijn idee meer een hoog-
gebergtesoort. 

   Je kijkt altijd uit naar parelmoervlindersoorten. Er vlogen Bosparelmoervlinders (die wij 
kennen uit Gortel) en de Zilveren maan was aanwezig. Het meest bijzonder was de Purperstreep-
parelmoer.  
Op een informatiebord stond voor deze terreinen ook de Sleutelbloemvlinder genoemd. Uitgebloeide 
primula's genoeg, maar de vlinder zagen we niet. Te laat in de tijd?  
Massaal aanwezig waren in deze gebieden wel de Groot geaderde witjes en drie soorten St. Jans-
vlinders. 
   We ervoeren de periode van half juni tot en met juli als heel gunstig om de Eifel te bezoeken. 
Vergeet niet Nettersheim met zijn mooie natuurbezoekerscentrum/museum, waar niet alleen alle 
dagvlinders uit de streek worden getoond, maar waar ook alles te ontdekken valt over de rijke historie 
met betrekking tot de Romeinen, die hier veel sporen hebben nagelaten.  

Op geologisch gebied is in de Eifel natuurlijk ook veel te ontdekken en overal vind je hier uitvoerige 
informatie over. 

Els Koopmans-Grommé 

februari 2005 

 

 

Allebei officieel goedgekeurd, maar wat moet je nou 
geloven? 

 

Hoort ge in juni de donder 
kraken, 

dan maakt de boer vast goede 
zaken. 

Hoort ge in juni de donder 
kraken, 
dan maakt de boer vast 
slechte zaken. 
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Boomvalk (Falco subbuteo) predeert Laatvlieger (Eptesicus 

serotinus) 



In de zomer van 2004) vond ik op het nest van een 
Boomvalk prooiresten van vleermuizen. In de periode 
van 06-07 t/m 06-08 trof ik één kop, vier linker- en drie 
rechtervleugels van een vleermuis aan. Bij de 
determinatie bleek de kop onmiskenbaar van een 
Laatvlieger. De vleugels bleken wat moeilijker te 
determineren maar leken toch eveneens allen van een 

Laatvlieger te zijn geweest.  

Genoemd paartje Boomvalk had een nest met vier jongen in een vliegden op 
twaalf meter hoogte op de Rollekootse Heide. De Rollekootse Heide is een 
heideveldje van ± 14 ha gelegen aan de noordoostkant van de Koninklijke 
Houtvesterij Het Loo. Het heideveld wordt omringd door een gevarieerd bos met 
Grove den, Eik Beuk, Douglas, Lariks en Berk. Ongeveer één kilometer ten 
zuidwesten van het heideveld ligt het buurtschap Niersen, waar zo’n twintig 
huizen in een kleinschalig, zeer afwisselend cultuurlandschap zijn gelegen. 
Grasveldjes, houtwallen, kaalkap, akkers en bos liggen rondom het bosreservaat 
“de Motketel” (120 ha). De Motketel is een gedeeltelijk oude bosgroeiplaats. Een 
klein deel van de bomen (voornamelijk Beuk) is ca. 120 jaar oud. 

Laatvliegers zijn grote vleermuizen (gewicht 14,4-33,5 gram en een 
spanwijdte van 31-38 cm). Ze hebben een grillige vlucht met een trage 
vleugelslag. Laatvliegers pakken hun prooi in het open luchtruim. Ze foerageren 
in open en halfopen gebieden, altijd op enige meters afstand van obstakels of 
begroeiing. Dorpen en in mindere mate stadsranden vormen de kern van waaruit 
Laatvliegers zich verspreiden over het omringende landschap. Vanaf dertig tot 
veertig minuten na zonsondergang verlaten de dieren hun verblijfplaats. De duur 
van een foerageervlucht hangt af van de temperatuur. Meestal duurt een vlucht 
één tot enkele uren, maar als het kouder is dan 8–10 oC keren ze al snel terug 
naar hun onderkomen. Voedselvluchten in het vroege voorjaar en de late zomer 
duren dus korter dan in de kraamtijd (half juni-half juli). In warme nachten 
keren ze pas in de vroege ochtend terug en vertonen dan soms massaal 
zwermgedrag. De Laatvlieger is in Nederland een uitgesproken bewoner van 
gebouwen. Kraamkolonies bevinden zich op veel plaatsen in woonhuizen en 
kerken, soms ook in boerderijen. De soort maakt vooral gebruik van nauwe 
ruimten. Plekken onder dakpannen, vooral bij schoorstenen zijn favoriet. Verder 
bevinden zich veel kolonies in spouwmuren. 

Discussie 
Over de prooikeus van Boomvalken is weinig bekend. Rob Bijlsma meldt in de Ecologische 

Atlas van de Nederlandse Roofvogels (1993 Schuyt & co) dat Drentse Boomvalken prooien 
bemachtigen, waarbij het gewicht van gewervelde prooien (allen vogels) varieerde van 6-80 gram. 
Tevens vermeldt hij dat een belangrijk deel van de prooien betrekking heeft op vogels die in de open 
lucht voedsel zoeken (zwaluwen) of in open terrein foerageren, baltsen of broeden (piepers, 
kwikstaarten, tapuiten, Spreeuwen, mussen na broedtijd en Kneuen). Het terreingebruik van genoemde 
vogels komt grotendeels overeen met dat van de Laatvlieger, ware het niet dat het tijdstip van voedsel 
zoeken wezenlijk verschilt. Toch is dit paartje Boomvalk erin geslaagd om ten minste vier 

 



Laatvliegers te vangen. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die soortgelijke waarnemingen hebben 
gedaan. 

Graag wil ik Frans Bosch bedanken voor zijn hulp bij het determineren van 
de prooiresten. 

 

            Marcel Langevoort. 

 

      

 

De lentefee loopt door de tuin en  tovert bloemen uit de dauw 

Want waar de fee haar voeten zet verrijst een 
feestelijk boeket 

In wit of geel of blauw 
De lentefee loopt door de tuin - de fee van wie ik 

hou 

~~~~~~ 

De krokussen en narcissen, ze  spatten uit de grond 

De winter is vergangen: de lentefee gaat rond. 

                                                                      naar 
Ivo de Wijs 
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Jaarsoorten 2005: 

Mandarijneend, Groene specht en Grote ggeellee 

kwikstaart 

Nieuwe activiteit 
Om het vogels kijken, onderzoeken en inventariseren te stimuleren is een nieuwe activiteit in 

het leven geroepen: de “Jaarsoort”. Een jaar lang (tot voorjaar 2006) wordt de aandacht gevestigd op 
één of meer vogelsoorten. Vogelsoorten die redelijk goed herkenbaar zijn, maar ook niet algemeen 
voorkomen. Vogelsoorten die daarnaast om één of andere reden ecologisch of vogelkundig gezien 



interessant zijn, bijvoorbeeld doordat zij bijzondere eisen stellen aan de kwaliteit van hun leefgebied 
en betekenis hebben voor het natuurbeheer. 

 Op de werkgroepavond van de vogelwerkgroep van 23 februari 2005 is door de leden een 
drietal soorten uitgekozen: Mandarijneend, Groene specht en Grote gele kwikstaart. Deze drie soorten 
worden het komende jaar op de voet gevolgd. Ook u kunt meedoen aan dit onderzoek! 

 Hieronder wordt in het kort een toelichting gegeven op enkele soorten en bijbehorende 
onderzoeksvragen. Daarna wordt ingegaan op de strekking van het onderzoek en de aard van de 
gewenste te verzamelen informatie. De bedoeling is de resultaten van dit onderzoek in 2006 te 
publiceren in Natuurklanken en hier op een KNNV-avond aandacht aan te besteden. Als de activiteit 
aanslaat kiezen we in 2006 een nieuwe Jaarsoort. 

De drie jaarsoorten 2005: Mandarijneend, Groene specht en Grote gele kwikstaart 

MANDARIJNEEND 

De Mandarijneend komt oorspronkelijk uit China en hoort van nature niet in Nederland thuis. 
De mannetjes staan bekend om hun prachtige verenkleed, de vrouwtjes zijn onopvallend bruin 
getekend. De wereldpopulatie is bedreigd en bestaat uit hooguit 20.000 exemplaren. De eerste 
succesvolle populatie in Nederland ontstond in ons werkgebied, de Noordoost-Veluwe. In heel 
Nederland broeden naar schatting 200-260 paren. De Mandarijneend bewoont oude loofbossen in de 
nabijheid van water. De soort broedt onder meer in holle bomen. Zodra de vrouwtjes op de eieren 
zitten, trekken de mannetjes weg. Mandarijneenden vertonen geen trekgedrag en zijn zomer en winter 
te vinden. In ons werkgebied onder meer op het Apeldoorns kanaal, maar ook op allerlei kleine 
watertjes op landgoederen en zelfs in uitgestrekte bosgebieden. We zijn benieuwd welke aantallen 
Mandarijneenden voorkomen in Epe-Heerde. Waar en wanneer worden ze gezien? Is dit alleen in het 
voorjaar? Broeden ze ook? Welke nestplaatsen worden gebruikt? Hoe is het broedsucces? Waar 
verblijven ze in de zomer, herfst en najaar? 

GROENE SPECHT 

De Groene specht is een vogel van open loofbossen, bosranden, parken, grotere tuinen en 
boomgaarden, vaak in de nabijheid van (extensief beheerde) graslandjes. Groene spechten zitten vaak 
op de grond omdat zij leven van mieren. Als standvogel is hij gevoelig voor sneeuwrijke winters. De 
aanwezigheid van de Groene specht is in het algemeen niet moeilijk vast te stellen door de bekende 
lachende roep: Kjuu-kjuu-kjuuk!. Pas echter op voor verwisseling met de Zwarte specht, waarvan de 
roep vergelijkbaar kan klinken. De Groene specht laat zich meestal niet of heel moeilijk zien. De vogel 
verplaatst zich snel en heeft een groot leefgebied dat zelfs meerdere vierkante kilometers kan 
omvatten. In Nederland wordt het aantal broedparen geschat op 4500-5500. De soort staat op de Rode 
lijst. Mannetje en vrouwtje Groene specht roepen allebei. Als je veel geluk hebt en je de vogel goed 
kunt bekijken kun je het verschil zien tussen mannetje en vrouwtje. Het vrouwtje heeft een zwarte 
“snorstreep” en het mannetje een rode. In Epe-Heerde komt de Groene specht verspreid maar in kleine 
aantallen voor. Waar exact, is niet goed bekend. Eigenlijk is het één van de meest geheimzinnige 
vogelsoorten die er zijn. Waar komt de Groene specht in ons werkgebied voor? Broedt de specht en 
wat zijn de bijzonderheden van broedgebied en nestplaats? Is er iets te zeggen over het aantal Groene 
spechten?  Laten de vogel zich zien? Broedsucces? Zwerven de jonge vogels uit? Ook waarnemingen 
buiten de broedtijd zijn interessant. 



GROTE GELE KWIKSTAART 

Van de drie Jaarsoorten is de Grote gele kwikstaart de minst opvallende. In Nederland komt de 
soort vooral in Zuid-Limburg, Twente en de Achterhoek voor langs beken. In Nederland wordt de 
broedvogelpopulatie geschat op 240-300 broedparen. Ook op de Veluwe is dit voorkomen bekend, 
met name in de buurt van Arnhem, maar ook binnen ons werkgebied Epe-Heerde. Daarnaast is de 
Grote gele kwikstaart trekvogel en overwinteraar. De vogel kan dan overal worden aangetroffen, zoals 
op platte daken van gebouwen en boven de heide in Gortel tijdens trektellingen.  
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De broedtijd loopt van eind maart tot in juli en er kunnen vier broedsels worden groot gebracht. 
Broeden vind plaats in natuurlijke of kunstmatige holten (nestkasten!) bijvoorbeeld onder een brug. 
Tussen Wapenveld en Vaassen liggen circa twintig beken en het zou interessant zijn het voorkomen 
van de Grote gele kwikstaart hier te onderzoeken. De laatste jaren zijn er met name bij Vaassen en 
Emst enkele aanwijzingen voor broeden geconstateerd in ons werkgebied, met name waarnemingen 
van zingende mannetjes, zekerheid over broeden is er nog niet. De geluiden van de Grote gele 
kwikstaart zijn hoger en feller dan die van andere kwikstaarten. Dit maakt het mogelijk geluid van 
ruisende bergbeken te overstemmen. Waar bezetten Grote gele kwikstaarten territoriums of komt het 
tot broeden? Waarnemingen in april-juli zijn in dit opzicht extra interessant. Waar wordt de Grote gele 
kwikstaart buiten het broedseizoen waargenomen? Het beheer van beken zou wellicht beter afgestemd 
kunnen worden op de aanwezigheid van de Grote gele kwikstaart? 

Opzet van het onderzoek 
Om meer te weten te komen over de Mandarijneend, Groene specht en Grote gele kwikstaart 

zijn de volgende actiepunten opgesteld: het verzamelen van losse waarnemingen, het tellen van 
broedvogels, een wintertelling, het uitwerken van historische waarnemingen en een lezing over de 
resultaten van het project Jaarsoorten 2005. Ook indien u weinig tijd of weinig kennis heeft kunt u 
toch een bijdrage leveren aan het onderzoek. Dat de opzet laagdrempelig is blijkt uit de toelichting. 

1. Losse waarnemingen insturen 

In de eerste plaats worden alle “losse waarnemingen” gevraagd van deze drie soorten vogels. 
Kerngegevens van een losse waarneming zijn altijd:  
- soort,  
- datum,  
- aantal,  
- plaats (Amersfoort-coördinaten of exacte omschrijving),  
- aard waarneming (gezien/gehoord),  
- ter plaatse/overvliegend,  
- omschrijving van evt. broedgedrag,  
- geslacht (mannetje/vrouwtje/jonge vogels e.d.) en  
- overige bijzonderheden. 

Voor het indienen van waarnemingen kan het beste de systematiek van de Handleiding 
Waarnemingenarchief gevolgd worden. Handleiding en Waarnemingskaartjes zijn ook geschikt voor 
het melden van andere leuke waarnemingen en kosteloos op te vragen bij ondergetekende. 
Waarnemingen mogen ook per brief of e-mail worden ingediend.  



2. Tellen van broedvogels (in proefvlakken) en broedsucces volgen 

De leden van de vogelwerkgroep hebben niet de illusie dat in één jaar tijd het gehele 
werkgebied intensief op broedvogels onderzocht kan worden. Het is wellicht wel mogelijk dat een 
aantal kansrijke proefgebieden in de gaten gehouden wordt. Bij de Mandarijneend en Grote gele 
kwikstaart moet het mogelijk zijn enkele kansrijke locaties zoals de grotere beken en landgoederen en 
bossen met waterpartijen in de gaten te houden. Voor de Groene specht is een kwalitatieve 
inventarisatie (aanwezig of niet?) op kilometerhok wellicht mogelijk. Heeft u belangstelling voor een 
bepaald gebied, beektraject of kilometerhokken, meld dit dan s.v.p. zo snel mogelijk aan 
ondergetekende. Ondergetekende zal ook mensen benaderen om gebieden te ´adopteren´. In het 
verleden uitgevoerde broedvogelonderzoeken worden bij de uitwerking van dit onderzoek betrokken. 

3. Wintertelling (Mandarijneend) 

In het winterhalfjaar 2005/2006 zullen enkele malen de belangrijkste wateren systematisch 
onderzocht worden op het voorkomen van de Mandarijneend. Dit betreft o.a. Apeldoorns kanaal, 
Kievitsveld, Heerderstrand, Oosterhof e.d. Indien u belangstelling heeft voor deelname, geef dit s.v.p. 
op aan ondergetekende. Teldata worden nog nader aangekondigd komend najaar. 

4. Uitwerken historische waarnemingen 

Oude jaargangen van Natuurklanken en boekjes met vogelwaarnemingen worden nagepluisd 
op historische waarnemingen van deze vogelsoorten. Wie is er nog in het bezit van oude 
waarnemingen die nog niet gepubliceerd zijn in Natuurklanken? Wie heeft er belangstelling om de 
oude waarnemingen uit Natuurklanken te vissen? 

5. Lezing over resultaten 

In het voorjaar van 2006 wordt over dit onderzoek naar het voorkomen van deze drie 
vogelsoorten een lezing georganiseerd. Aankondiging volgt tegen die tijd in Natuurklanken. De 
bevindingen worden ook gepubliceerd in Natuurklanken. 
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Iedereen kan meedoen 

U hoeft geen lid te zijn van de vogelwerkgroep om een bijdrage te leveren aan het onderzoek 
naar het voorkomen van de Jaarsoorten 2005. Iedereen kan meedoen, bijvoorbeeld door het doorgeven 
van losse waarnemingen, anekdotes en dergelijke. Ook historische gegevens zijn van groot belang. 
Wilt u graag de handleiding waarnemingenarchief en waarnemingskaartjes ontvangen? Neem dan 
contact op met ondergetekende. Geef waarnemingen ook zo snel mogelijk door, zodat ook de 
medewaarnemers op de hoogte gehouden kunnen worden van de voortgang van het onderzoek aan de 
Jaarsoorten. 

 Indien u vragen heeft of belangstellend bent om een bijdrage te leveren, neemt u dan 
a.u.b. contact op met de coördinator van de vogelwerkgroep: 
 

Gert A.H. Prins, De Wildkamp 21,8162 GH Epe 



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

 

 

 

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: AHS.=Agnès Herweijer-Smit, 
CC.=Corné Claringbold, DK.=Dik Koopmans, EKG.=Els Koopmans-Grommé, FB.=Frans Bosch, HJdH.=Henk 
en Joke de Heer, MAB.=Matthijs Bootsma, MM.=Micky Marsman, WR.=Wilmie Radstake 
En verder: Josette Koopmans, familie V/d Straaten, 

 

mailto:gah.prins@wxs.nl


Vogels 
Aalscholver 
04/02 20 exx. in bomen. Kanaal t.h.v. de Bonenburg, Heerde. Verder geregeld bij de 

IJssel. EKG.  
06/02 Jonge en oude exx. Kievitsveld Emst. HJdH.  
Appelvink 
01/03 + 4 dagen, voortdurend op  
 voer in de tuin. Epe. EKG.  

20/03 ♀ Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
23/03 ♂ Belvédèreweg 3, Epe. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
26/03 ♂ en ♀ samen! Uitgebreid bezoek; het leek terreininspectie. Belvédèreweg 3, Epe. 

MM.  
Bosuil 

12/12 Roepend in centrum Epe. DK.  
27/02 Takkelingen roepend in bomen Emmastraat, Epe. EKG.  

Brandgans 
27/02 6 exx. tussen grote groep Kolganzen. Veesserwaarden, Veessen. MAB.  

Brilduiker 
04/11 Weetering, Oene. EKG.  
11/02 1 ex. plas Welsum. DK.  
Dodaars 
04/02 2 exx. Hoenwaard bij Kloosterbos, EKG.  
Goudhaantje 
28/01 3 exx. Fietspad Oranjeweg langs Gortelse heide, Gortel. HJdH.  
Goudvink 
02/02 ♂ Hoge Land, Epe. HJdH.  

Groene specht 

19/12 Wisselsche veen, Epe. FB. 

Grote gele kwikstaart  
24/12 Eikelkamp, Epe, op schuurdak. FB.  
Grote zaagbek 
11/02 2 exx. Weetering t.h.v. Oene. CC. 
Grote zilverreiger 
09/01 Ziebroek, Vorchten.FB.  
13/02 1 ex. Uiterwaarden, Wapenveld. EKG.  
Heggenmus 
04/03  Ondanks 10oC vorst lentezang. 
 Van Meurspark, Heerde. MAB.  
Houtsnip 

05/03  Overvliegend Eikelkamp, Epe. FB. 

Huismus 
13/12 en verder de hele winter 13 exx. in de tuin, Bongerdplein, Epe. EKG.  

Keep 
11/12 Honderden in Kroondomein Apeldoorn. CC.  
04/03 Geregeld enkele exx. op voer tijdens sneeuwperiode. Tuin Epe. EKG.  
05/03 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
05/03 Eikelkamp, Epe, in tuin. FB.  
Klapekster 
19/12 Tongerense Heide, Epe. FB.  
10/01 1 ex. Op heide tussen Oranje- 
 weg en Gortelse bergen t.h.v.  
 oude plek ijscoman, Gortel. HJdH.  
09/02 Tongerense Heide, Epe. FB.  
Koolmees 
14/01 Al bezig met nestmateriaal in nestkastje, omgeving Sprengen, Heerde. MAB.  

 

 

 

 



Kramsvogel 
24/01 Grote groep in Gortel. EKG.  
04/03 Vlakbij het raam op appel in de tuin, Gandhiweg, Epe. Onderdeel van een grote invasie in de 

Vegtelarij. WR.  
 

 

 

 

(Kramsvogel) 

02/03 Sterke trek richting zuiden, laag vliegend, samen met Kieviten direct na zware sneeuwval. 
Tuurbrink, Heerde. MAB. 

Kruisbek 
09/12 Omgeving Schaapskooi, Renderklippen, Heerde. Troepje. EKG.  
Nonnetje 
25/12 Welsum, plas. EKG.  
27/02  2 ♀ ♀  Zwarte Kolk, Wapenveld. MAB.  
Ooievaar 
09/01 Vorchterwaarden in wei bij nest. FB.  
18/03  ♀ liggend op nest en ♂ die haar liefkozend de kop “besnavelt”. Vorchten. AHS.  
Pestvogel 
06/03 In tuin Herenweg, Zwolle. Josette Koopmans. 
Pijlstaart 
27/02 1 ex. Welsum, plas. DK.  
Putter 
06/12 Grote groep, tuin Heerde-N. EKG.  
Rietgans 
23/1 Groepje van ± 20 exx. Kievitsveld. EKG. 

Slechtvalk 
09/02 Tongerense Heide, Epe. FB.  
Slobeend 
25/12 1 ex. Welsum, plas. EKG.  
Smient 
25/12 Grote groepen IJssel, o.a. Marle, tot in  
 maart Welsum. EKG.  
Sperwer 
27/02 ♀ met prooi Hoge Land, Epe. HJdH.  
Sijsje 

09/01 Groepjes zingend in tuinen Epe-C. EKG.  
Tafeleend 
11/03 2 ♂ ♂  Apeldoorns Kanaal 
  t.h.v. Vosbergen, Heerde. MAB.  

Tjiftjaf 
16/03 Eerste maal. Norelbos, Epe, waar hij vorig jaar zo lang doorklonk. Dacht hem op dezelfde plek op 10/03 ook al te horen, 

maar was niet zeker. MM.  

17/03 In eigen tuin, Belvédèreweg 3, Epe. MM.   

Vink 
04/02 1e vinkenslag gehoord (vroeg!) EKG.  

Wulp 
06/03 ± 50 exx. Gelderse dijk nabij brug in Zwolle in dikke sneeuw. DK.  

IJsvogel 

 

 

 

 



05/12 2 exx.Wisselsche veen, Epe.  
 Reageerden heftig op elkaar.  
 Een ex zat met opgeheven,  
 afwerende vleugels op een paal,  
 de andere vloog eropaf. FB.  
22/01  Landgoed Tongeren. FB. 

 
Zoogdieren 

Damhert 
20/12 2 exx. in tuin buitengebied, Emst. Vermoedelijk uit “farm”. Fam.V/d Straaten. 
Haas 
24/01 Spoor in sneeuw. Centrum Epe. EKG.  
06/01 Idem. EKG.  
 
 
 
Marter 
feb./mrt  De geschiedenis van de Steenmarter die huisvredebreuk veroorzaakte bij een familie in het 
Pelzerpark is bij velen bekend. Het lawaaibeest moest gevangen worden en elders uitgezet, en dat is 
dan ook gebeurd.  
Het voorval bereikte zelfs de pers, compleet met foto van de gekooide Steenmarter. En aan de hand 
daarvan werd hij door diverse insiders herkend als: veel waarschijnlijker een Boommarter. 
Hij is overgebracht naar Vlagtwedde, waar toch zeker ook wel bomen zullen zijn en niet alleen stenen? 
MM. 
Mol 
16/01 Opvallend veel hopen, zelfs in  uiterwaarden. EKG.  
 
Vlinders 
Sleedoornpage  Thecla betulae 

14/01 5 eitjes op verwilderde pruim. Later weggesnoeid! (Locatie?) EKG.  
Veelvraat  Macrothylasia rubi 
10/01 Rups. Pas Opweg, Gortel. HJdH.  
 
Andere insecten  
Contarinea corylina (galmug) 

23/01 Op hazelaar. Katjes verdikt ondereinde. Kievitsveld. EKG.  
 
Planten 
Kranswieren (spec.) 
06/02 Door lage waterstand brede randen aangespoeld op zand van surfstrand, Polsmaten (Nunspeet.) 
EKG.  
Krokus (z.g. Terpkrokus) 
20/01 Bloeit volop in de tuin. Epe. EKG.  
Sneeuwklokje  Galanthus nivalis 

20/01 Bloeit volop in de tuin. Epe. EKG. 
Stinkend nieskruid  Helleborus foetidus 

30/12 Bloeit volop in de tuin. Epe. EKG.  
 
Paddestoelen 
Oesterzwam  Pleurotus ostreatus 

 



11/12 Chevalierlaan, Tongeren. HJdH.  

12/12 Koekenbergweg, Epe. HJdH.  

Gele trilzwam  Tremella mesenterica 

26/12 Jagtlusweg, Epe. 

Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 

21/02 Tuin Epe op oude stobbe van Lijsterbes. EKG.  

20/03  4 kleintjes. Norelbos, Epe. MM. 

 

Er werd te weinig gebruik van gemaakt van de lijsten voor uw eerste vogelwaarnemingen, reden 
waarom we ze achterwege laten.  

Evengoed zal Wim van Waveren Hogervorst,  

Zwartelandstraat 38, 8162 HD 

tel. 0578 614802  

uw bevindingen graag vernemen. 

U kunt ze ook bij de redactie melden. 

 

 

 

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: AHS.=Agnès Herweijer-Smit, 
CC.=Corné Claringbold, DK.=Dik Koopmans, EKG.=Els Koopmans-Grommé,FB.=Frans Bosch, HJdH.=Henk 
en Joke de Heer, MAB.=Matthijs Bootsma, WR.=Wilmie Radstake 
En verder: Josette Koopmans, familie V/d Straaten, 
                
Vogels 

Aalscholver 
04/02 20 exx. in 

bomen. Kanaal t.h.v. de Bonenburg, Heerde. 
Verder geregeld bij de IJssel. EKG.  

06/02 Jonge en oude 
exx. Kievitsveld Emst. HJdH.  

Appelvink 
01/03 + 

4 dagen, voortdurend op  
 vo

er in de tuin. Epe. EKG.  

20/03 ♀ Drinkt uit de 
vijver.  

 Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

23/03 ♂ Nam ook een 
paar slokjes van mijn vijverwater. In 
schitterende lente-uitrusting boordevol hard 
contrasterende kleuren. Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

26/03 ♂ en ♀ samen! 
Vrij uitgebreid bezoek; het leek een 
terreininspectie. Belvédèreweg, Epe. MM.  

 

 



Bosuil 
27/02 Takkelingen 

roepend in bomen Emmastraat, Epe. EKG.  
Brandgans 
27/02 6 

exx. tussen grote groep Kolganzen. 
Veesserwaarden, Veessen. MAB.  

Brilduiker 
11/02 1 

ex. plas Welsum. DK.  
Dodaars 
04/02 2 

exx. Hoenwaard bij Kloos- 
 terbos, 

Wapenveld. EKG.  
Goudhaantje 
28/01 3 exx. Fietspad 

Oranjeweg langs Gortelse heide, Gortel. HJdH.  
Groene specht 

19/12 Wisselsche veen, 
Epe. FB.  

Grote gele kwikstaart  
24/12 Eikelkamp, Epe, op schuurdak. 

FB.  
Grote zaagbek 
11/02 2 exx. Weetering  
t.h.v. Oene. CC.  
Grote 

zilverreiger 
09/01 Ziebroek, 

Vorchten.FB.  
13/02 1 ex. 

Uiterwaarden, Wapenveld. EKG.  
Heggenmus 
04/03 Ondanks 10oC 

vorst lentezang. 
 Van Meurspark, 

Heerde. MAB.  
Houtsnip 
05/03  Overvliegend Eikelkamp, Epe. 

FB.  
Huismus 

13/12 en verder de hele 
winter 13 exx. in de tuin, Bongerdplein, Epe. 
EKG.  

Keep 
11/12 Honderden in 

het Kroondomein Apeldoorn. CC.  
04/03 Geregeld enkele 

exx. op voer tijdens sneeuwperiode. Tuin Epe. 
EKG.  

05/03      
05/03       
Klapekster 
19/12 Tongerense Heide, 

Epe. FB.  
10/01       
       
       
09/02      
Koolmees 
14/01            
Kramsvogel 
24/01       
04/03                    
02/03                  
Kruisbek 
09/12       
Nonnetje 
25/12     
27/02           
Ooievaar 
09/01 Vorchterwaarden in wei bij nest. 

FB.  
18/03                 
Pestvogel 
06/03       
Pijlstaart 
27/02       
Putter 
06/12       
Rietgans 
23/1         
 

Slechtvalk 
09/02 Tongerense Heide, Epe. FB.  
Slobeend 
25/12 1 ex. Welsum, plas. EKG   
Smient 
25/12 tot in maart o.a. Marle, W    
Sperwer 
27/02 ♀ met prooi (duif?) Hoge   

Sijsje 
09/01 Groepjes zingend.  Epe. EKG.  

Tafeleend 
11/03 2 ♂ ♂  Apeldoorns Kanaal t.h.v. Vosbergen, 

Heerde. MAB.  
Tjiftjaf 

16/03        

 het stukje waar hij vorig jaar zo 
lang doorklonk. Dacht hem op 
dezelfde plek op 10/03 ook al te 
horen, maar was niet zeker. MM.  

 

 

 

 

 



16/03 Ook weer terug in de tuin! Belvédèreweg, Ep     

Vink 
04/02 1e vinkenslag 
gehoord (vroeg!) EKG.  

Wulp 
06/03 ± 50 exx. Gelderse dijk nabij brug 

in Zwolle in dikke sneeuw. DK.  

IJsvogel 

05/12 2 exx.Wisselsche veen, Epe. 
Reageerden heftig op elkaar. Een ex zat met 
opgeheven, afwerende vleugels op een paal, de 
andere vloog eropaf. FB.  

22/01  Landgoed Tongeren. FB. 
 

Zoogdieren 

Damhert 
20/12 2 exx. in tuin buitengebied, Emst. 
Vermoedelijk uit “farm”. Fam.V/d Straaten. 
Haas 
24/01 Spoor in sneeuw. Centrum Epe. EKG.  
06/01 Idem. EKG.  
Marter 
feb./mrt  De geschiedenis van de Steenmarter 
die huisvredebreuk veroorzaakte bij een 
familie in het Pelzerpark is bij velen bekend. 
Het lawaaibeest moest gevangen worden en 
elders uitgezet, en dat is dan ook gebeurd.  
Het voorval bereikte zelfs de pers, compleet 
met foto van de gekooide Steenmarter. En aan 
de hand daarvan werd hij door diverse insiders 
herkend als: veel waarschijnlijker een 
Boommarter. 
Hij is overgebracht naar Vlagtwedde, waar 
toch zeker ook wel bomen zullen zijn? MM. 
Mol 
16/01 Opvallend veel hopen, zelfs in  
uiterwaarden. EKG.  
 
Vlinders 
Sleedoornpage  Thecla betulae 

14/01 5 eitjes op verwilderde pruim. Later 
weggesnoeid! (Locatie?) EKG.  

Veelvraat  Macrothylasia rubi 
10/01 Rups. Pas Opweg, Gortel. HJdH.  
 
Andere insecten  
Contarinea corylina (galmug) 

23/01 Op hazelaar. Katjes verdikt ondereinde. 
Kievitsveld. EKG.  

 
Planten 
Kranswieren (spec.) 
06/02 Door lage waterstand brede randen 
aangespoeld op zand van surfstrand, Polsmaten 
(Nunspeet.) EKG.  
Krokus (z.g. Terpkrokus) 
20/01 Bloeit volop in de tuin. Epe. EKG.  
Sneeuwklokje  Galanthus nivalis 

20/01 Bloeit volop in de tuin. Epe. EKG. 
Stinkend nieskruid  Helleborus foetidus 

30/12 Bloeit volop in de tuin. Epe. EKG.  
 
Paddestoelen 
Oesterzwam  Pleurotus ostreatus 

11/12 Chevalierlaan, Tongeren. HJdH.  

12/12 Koekenbergweg, Epe. HJdH.  

Gele trilzwam  Tremella mesenterica 

26/12 Jagtlusweg, Epe. 

Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 

21/02 Tuin Epe op oude stobbe van 
Lijsterbes. EKG.  

20/03  4 kleintjes. Norelbos, Epe. MM. 
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