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We mogen een nieuw lid verwelkomen: 

 

MEVROUW WIETSKE VAN APELDOORN-JANSEN, 
Oenerweg 42 

8181 RJ Heerde  

tel. 0578 691092 
 

Onze werkgroep Landschap en Natuur heeft langs het weiland van de familie Van 
Apeldoorn een vlechtheg aangelegd in het kader van de cursus Heggenvlechten. De heg 
is goed aangeslagen. Rijdt u daar eens langs om hem te bekijken.  
Vlechtheggen zijn van cultuurhistorische betekenis. Ze zijn efficiënt als veekering, als 
microklimaat voor insecten en kleine zoogdieren en bovendien als landschapselement een 
lust voor het oog. 
 

 
 

 

VOORWOORD 
 Het streven is er altijd op gericht de Natuurklanken in de eerste helft van de maand te laten 
uitkomen, maar er zijn een heleboel factoren waardoor daar de klad in kan komen. Hopelijk zijn we 
die te snel afgeweest en dan kan het dit keer opnieuw lukken. 
 Er valt ook weer wat te biechten. Naar het jaarverslag van de Paddestoelenwerkgroep dat 
volgens toezegging in het vorige nummer had zullen staan, hebt u vergeefs moeten zoeken.  
Janus Crum treft geen blaam: het was een foutje van de redactie: verkeerd opgeslagen. Als “gebaar” 
krijgt het verslag nu de ereplaats direct achter de Programmapagina’s. Met excuus, uiteraard. 

(Nu horen wij in de onderbouw van de School des Levens  mompelen: 
“wat doen ouwe vrouwtjes dan ook achter de computer?”  

Maar daar trekken we ons niets van aan.) 



 U zult in dit nummer een groot aantal terugblikken vinden – ook te vangen onder de noemer 
“verslag van…” Er was tussen het vorige nummer en nu dan ook heel wat te beleven in 
verenigingsverband, en mensen die de evenementen niet zelf hebben bijgewoond kunnen er aan de 
hand van de verslagen toch een indruk van krijgen. Wie weet gaan ze er ook wat mee doen.  
 Maar nu terug naar de feitelijke inhoud van dit blad. De kostelijke belevenissen van Louk 
Witkamp met “haar” Boommarters zullen u zeker aanspreken, en al heeft niet iedereen dit soort 
spektakel in eigen tuin, het begint er toch een beetje op te lijken dat de Boommarter oprukt.  Er was 
ook nog een melding van een volwassen Boommarter in het Pelzerpark. Misschien weet u nog dat er 
daar  nog niet zo lang geleden eentje onder grote belangstelling is gevangen en afgevoerd naar Drente. 
Zou hij de weg terug gevonden hebben?  
Ook in Vaassen heeft een moertje boven in een schuur het leven aan nazaatjes geschonken. Eén ervan 
is uit het nest gevallen- of geduwd en belandde bij de dierenarts, maar hoe het verder ging? 
 In het vorige nummer stond iets over invasies van Aziatische lieveheersbeestjes en 
Amerikaanse schelpen, en nou schijnt er ook al gevaar op te doemen uit de richting van de forellen uit 
de sector Regenboog.     
Het forellenverhaal houdt u wegens plaatsgebrek in dit blad zeker tegoed, maar er is vlak om u heen 
toch ook een heleboel te ontdekken? Rare spinnetjes tegen de ruiten - mysterieuze plantjes tussen de 
tuintegels? Schrijft of belt u er eens over, dan kunnen we er een verhaal van maken. 
 In de lucht zijn soms ook merkwaardige dingen te zien, maar daarvoor moet u niet omhoog 
maar eerst even naar hier beneden kijken. Dan doen wij een stapje opzij. 

Redactie. 
 
 

 
 

Ik zag twee wolken die elkaar niet mochten 
en even later viel de eerste knal. 

Ze hebben het toen samen uitgevochten, 
ik kon ’t gedonder horen in het dal. 

Het was een fikse knokpartij, 
ze vochten echt als gekken, 

nu is ’t voorbij…. ik kijk omhoog 
en zie de blauwe plekken. 

Toon Hermans. 

 

 



Halverwege ons jubileumjaar kunnen we terugkijken op een tweetal zeer 
geslaagde activiteiten: het lustrumweekeinde op Vlieland en de manifestatie “24 
uur natuur” in Tongeren.  

Op het winderige Vlieland hebben wij zeer genoten van de bijzondere lezing en de excursie 
van de heer De Roos.  
Daarnaast is het natuurlijk heel bijzonder om te zien dat de natuur op zo’n waddeneiland, dat maar een 
kleine honderd kilometer bij ons vandaan ligt, zo verschillend is van wat wij hier kennen op de 
Veluwe. 

Onze natuurmanifestatie “24 uur natuur” in Tongeren is mede namens de inzet van alle 
werkgroepen een groot succes geweest. De jubileumcommissie heeft bergen werk verzet om alles in 
goede banen te leiden. Ondanks het regenachtige weer konden de meeste excursies gelukkig gewoon 
doorgang vinden. Vooral de vogelexcursies zijn zeer goed bezocht, ook door niet-leden. 
Alle mensen die de jubileumviering tot zo’n succes hebben gemaakt: hartelijk 
dank! 

 Het is belangrijk om een goed contact te hebben met de pers. Maar het 
bleek ook erg leuk te zijn om wat van je vereniging te kunnen vertellen. De 
journalisten van zowel de Stentor als van de Huis aan Huis bladen hebben zich 
naar ons idee, erg goed van hun taak gekweten. 

  In de Algemene Ledenvergadering is het voorstel gelanceerd om van de 
laatste Natuurklanken een jubileumuitgave te maken. Als bestuur steunen wij dit 
voorstel. Het idee is dat alle werkgroepen een beschrijving inleveren van een 
gebied dat hun dierbaar is. Ook de bijdragen van individuele leden zijn welkom. 
Kent u ook een gebied of een terreintje waar u graag vertoeft? Laat het ons eens 
weten met een mooi verhaal. 

 Het komende jaar willen we graag invulling geven aan de vraag van 
mevrouw Rauwenhoff, directeur van het Landgoed Tongeren, omtrent een 
inventarisatie van een gedeelte van het Landgoed Tongeren. In de eerstvolgende 
bijeenkomst met de werkgroepen komen wij hier graag op terug als wij weten 
wat precies de bedoeling is van de komende samenwerking. 

 Intussen hebben we met een aantal leden-vrijwilligers het Natuurpad een 
grote schoonmaakbeurt gegeven. Vooral Jan Hofstede willen we hartelijk 
bedanken voor zijn tijdrovende werk om alle schroeven los te peuteren en uit te 
boren waar ze niet meer los te wrikken waren. Hier en daar speelt het 
vandalisme ons parten. Graag horen we ook van leden waar de zwarte hand 
heeft toegeslagen, zodat onze beheerders van het pad de schade snel kunnen 
herstellen. 

Het Natuurpad is een dienst aan de samenleving, zowel voor de 
plaatselijke bevolking als voor de toeristen. Het is niet in de eerste plaats een 
promotie van de KNNV als wel voor de natuur, waar je zoveel plezier aan kunt 
beleven als je er iets meer van aan de weet kunt komen. 

                                                                                         Het bestuur 

 



 

 

Wilt u de kopij voor het 

volgende nummer van Natuurklanken 

uiterlijk 10 september 2006 inzenden? 

Alstublieft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

  

VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



 

 

Donderdag 

17 augustus 

 

 

 
Om te beginnen twee activiteiten buitengaats, en wel: 

DE NIJENBEEK IN VOORST 
Koos Anema (tel. 0575 431821) van de afdeling Deventer voert u over mooie 
weggetjes in de omgeving van de ruïne van Nijenbeek. Van zowel planten, vlinders 
als vogels kunt u daar volop genieten. 

Belt u de avond tevoren of de excursie doorgaat. 

 Verzamelen: om 14.00 uur,  

 op de parkeerplaats bij bakker Bril in Voorst.  

 (aan het begin van Voorst op de weg Apeldoorn Voorst bij de rotonde.) 

Als u binnendoor rijdt over Terwolde en Wilp wacht u ook nog een prachtig ritje. 

Dinsdagavond 

29 augustus 

 

 

“BEUK EN NOTEN” 
Gezellig evenement, waarop diverse Apeldoornse natuur-en milieuorganisaties zich 
presenteren. De organisatie is in handen van IVN en Stichting Veldwerk. 

“Beuk” verwijst naar de fraaie beuken die rond villa Het Woldhuis staan.  

Hier wordt het evenement gehouden met een hapje en een drankje. 

“Noten” verwijst naar de live muziek, die de sfeer nog extra zal verhogen. 

De toegang is gratis. 

Bereikbaarheid per auto vanaf Epe richting Apeldoorn:  

A50: neem afrit 24 Apeldoorn/Teuge/ N345 en ga aan het eind van de afrit 
linksaf. Volg na ongeveer 500 m de borden van “Het Woldhuis”. 

 

 

 

Woensdag 

14 september 

 

NOTEER 

DEZE 

DATUM 

EN DENK MEE 

BRAINSTORMEN (zie oproep bestuur op pag.  8.)  
Dit is een bijeenkomst waarbij iedereen die de mening deelt dat “de KNNV moet 
blijven” meer dan welkom is. We hopen dan ook op een forse opkomst. 
Schakel uw inventiviteit in en kom met nieuwe voorstellen die wellicht gerealiseerd 
kunnen worden. Hoe meer mensen hoe meer nieuwe ideeën, dus alstublieft: kom! 

Het bestuur acht het dringend nodig u te consulteren en te informeren 

 Plaats: Alkoof van de Eper gemeentewoning.  
 Aanvang 20.00 uur 
 

Dinsdag 

23 september 

NATIONALE  NACHTVLINDERNACHT 
Dit is een onderdeel van het programma van de Insectenwerkgroep, waarvoor 
ook niet-leden zich kunnen aanmelden. 
Over de locatie is nog geen beslissing genomen, maar de gegevens komen t.z.t. in 
de pers, en u kunt de contactpersonen van de desbetreffende werkgroep ook 
bellen. Of raadpleeg www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv  

http://www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv


 

 

Donderdag 

28 september 

 

 

PADDESTOELEN DIALEZING door Leo Knol uit Apeldoorn.  

Leo maakt al dertig jaar natuurfoto’s. Deze avond neemt hij ons niet alleen mee 
over de Veluwe, maar ook naar van alles wat hij in al die jaren heeft vastgelegd in 
de Flevopolder. Alle bijzonderheden van wat wij deze avond te zien krijgen is op 
het tijdstip van ter perse gaan van dit nummer nog niet beschikbaar.  

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de persberichten en naar het 
Heerderweb in september. 

 Plaats Suite 1 en 2 van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

 Aanvang 20.00 uur  

 

Zondag 

22 oktober 

 

 

PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum 
Dit jaar is op verzoek van de werkgroep een andere locatie gekozen voor onze 
jaarlijkse paddestoelenexcursie. We gaan dus niet naar ons Natuurpad maar naar 
het Landgoed Tongeren! 

Route: via de Tongerenseweg vanuit Epe naar de rotonde Nunspeet/’t Harde.  

De  rotonde 3/4 nemen en de Le Chevalierlaan inrijden. Direct na de rotonde vindt 
u het verzamelpunt:  

 Parkeerplaats Le Chevalierlaan.  

 Aanvang 14.00 uur 

 

Donderdag 

26 oktober 

GEOLOGIE DOE-AVOND DOOR BAUKE TERPSTRA 
Meer hierover in het volgende nummer van Natuurklanken. 

   

 

Donderdag 

23 november  

JACQUES MEIJER VAN DE BEKENSTICHTING. 
Meer informatie over deze avond in de volgende natuurklanken. 

 Plaats Suite 1 en 2 van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

 Aanvang 20.00 uur 

 

Donderdag 

14 december 

LEDEN VOOR LEDEN 
Zoals al vele jaren sluiten we het jaar af met deze avond door leden voor leden.  

Verzamelt u deze zomer alvast alle leuke natuur bijzonderheden voor deze avond. 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Meer hierover in het volgende nummer van Natuurklanken. 



? 

 Plaats Suite 1 en 2 van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

 Aanvang 20.00 uur   

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden die ook wel eens een lezing, cq. dia- of powerpoint-presentatie 
willen verzorgen. Het is ook mogelijk om samen met iemand anders een avondvullend  programma 
samen te stellen.  Meld u hiervoor aan bij Gerard Plat ( g.plat@chello.nl ). Ook uw ideeën of tips voor 
excursies kunt u op dit adres kwijt 

 

  

 

Iemand die met de vogeltjes opstaat, 
de hele dag werkt als een paard 

en ’s avonds zo moe is als een hond…. 

zou wel eens een ezel kunnen zijn. 

Programma’s van de werkgroepen 
Plantenwerkgroep  
Buitenactiviteiten: 

Tenzij anders vermeld verzamelen we om 19.00 uur in Heerde bij de Rabobank of in Epe op het 
parkeerplaatsje aan de Klimtuin. 

10 juli WAPENVELD, KM.HOK 27-15-42 VERZAMELEN IN HEERDE. 
17 juli IJSSELHEGGEN, HEERDE. 
24 juli ALGEMENE VEEN HATTEM, IN HEERDE VERZAMELEN. 
31 juli WAPENVELD, EINDE PARKWEG, KM.HOK 27-15-51. IN HEERDE VERZAMELEN. 
7 augustus APELDOORNS KANAAL, SCHOBBERTSBRUG. IN EPE VERZAMELEN. 
14 augustus WISSELSCHE VEEN, EPE. 
21 augustus IJSSELHEGGEN, HEERDE. 
28 augustus KM.HOK 27-15-32, TUSSEN HATTEM EN WAPENVELD. VERZAMELEN IN HEERDE. 
4 september RESERVE. 
T.z.t. bekijken we nog of we een excursie kunnen organiseren naar de Staverdense Leemputten en 
eventueel het Verbrande bos en bij voldoende animo de uiterwaarden van de Waal. 

Binnenactiviteiten 
25 september DETERMINEREN, ALKOOF EPER GEMEENTEWONING. AANVANG 20.00 UUR. 

mailto:g.plat@chello.nl


30 oktober ?? 
27 november INBRENG EIGEN LEDEN. 

Egbert de Boer.tel 0578-572292 

       Mariet v. Gelder.tel 0578-693024 

     

 
Insectenwerkgroep 

Zondag     

16 juli      

Excursie Fortmond o.l.v. Bertus Hilberink tel. 0578 – 572713 
 Verzamelen: 12.00 u. VVV kantoor in Epe, of 12.30 u. op de 

parkeerplaats bij Fortmond. 

Donderdag 

17 augustus         

Excursie naar landgoed De Haere o.l.v. Jan Kuijper tel. 0525 – 682829 
 Verzamelen: 12.00 u. VVV kantoor in Epe, of 12.30 u. op de 

parkeerplaats van De Haere. 

Verder nog: dinsdag 5 september(excursie Kraaigraaf) en 

op zaterdag 23 september de LANDELIJKE NACHTVLINDERNACHT 

de locatie hiervoor staat nog niet vast. 

Let te zijner tijd op berichten in de pers, raadpleeg een van de contactpersonen van de 
Insectenwerkgroep of kijk op www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv  

Bijeenkomsten worden gehouden op de maandagen 9 oktober ((14.30 u.), 13 november (20.00 u.) en 
15 januari 2007 (20.00 u.), steeds in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 

  

 

 

Paddestoelenwerkgoep 
Inlichtingen bij To en Janus Crum-Hendriks   0578 - 572487. 

 

 

 

 

 

 

 

Weet u de sluitingsdatum 

voor de kopij nog? 

http://www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv


Dat zou mooi wezen! 

VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 

 

NOTA BENE!!    VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOORDAT DIE 

PLAATSVINDT. 

                          U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt u wel 
de kans dat u, als het moment daar is, alleen op de verzamelplaats staat, 
omdat wij bij niet voldoende deelname een excursie annuleren. Mensen die 
zich wèl hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 

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

 Tenzij anders vermeld kunt u voor inlichtingen en opgave altijd terecht  

    bij Francien Surink,     0578 613989,  

               of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

De excursies gaan vaak niet door omdat niemand zich aanmeldt! Ook gebeurt 
het dat men op het laatste moment niet op komt dagen en anderen onnodig laat 
wachten. De activiteiten worden zorgvuldig voorbereid en zijn voor alle leden en 
niet-leden toegankelijk. 

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

  

 

Donderdag 

17 augustus 

 

 

Om te beginnen twee activiteiten buitengaats, en wel: 

DE NIJENBEEK IN VOORST 

Koos Anema (tel. 0575 431821) van de afdeling Deventer voert 
u over mooie weggetjes in de omgeving van de ruïne van 
Nijenbeek. Van zowel planten, vlinders als vogels kunt u daar 
volop genieten. 



 

Belt u de avond tevoren of de excursie doorgaat. 

 Verzamelen: om 14.00 uur,  

 op de parkeerplaats bij bakker Bril in Voorst.  

 (aan het begin van Voorst op de weg Apeldoorn Voorst bij 
de rotonde.) 

Als u binnendoor rijdt over Terwolde en Wilp wacht u ook nog 

een prachtig ritje. 

Dinsdagavond 

29 augustus 

 

 

“BEUK EN NOTEN” 

Gezellig evenement, waarop diverse Apeldoornse natuur-en 
milieuorganisaties zich presenteren. De organisatie is in handen 
van IVN en Stichting Veldwerk. 

“Beuk” verwijst naar de fraaie beuken die rond villa Het 
Woldhuis staan.  

Hier wordt het evenement gehouden met een hapje en een 
drankje. 

“Noten” verwijst naar de live muziek, die de sfeer nog extra zal 
verhogen. 

De toegang is gratis. 

Bereikbaarheid per auto vanaf Epe richting Apeldoorn:  

A50: neem afrit 24 Apeldoorn/Teuge/ N345 en ga aan het 
eind van de afrit linksaf. Volg na ongeveer 500 m de 
borden van “Het Woldhuis”. 

 

Woensdag 

14 september 

 

NOTEER 

DEZE 

DATUM 

EN DENK MEE 

BRAINSTORMEN (zie oproep bestuur op pag.  8.)  

Dit is een bijeenkomst waarbij iedereen die de mening deelt dat 
“de KNNV moet blijven” meer dan welkom is. We hopen dan ook 
op een forse opkomst. 

Schakel uw inventiviteit in en kom met nieuwe voorstellen die 
wellicht gerealiseerd kunnen worden. Hoe meer mensen hoe 
meer nieuwe ideeën, dus alstublieft: kom! 

Het bestuur acht het dringend nodig u te consulteren en te 
informeren 



 Plaats: Alkoof van de Eper gemeentewoning.  

 Aanvang 20.00 uur 

 

Dinsdag 

23 september 

 

NATIONALE  NACHTVLINDERNACHT 

Dit is een onderdeel van het programma van de 
Insectenwerkgroep, waarvoor ook niet-leden zich kunnen 
aanmelden. 

Over de locatie is nog geen beslissing genomen, maar de 
gegevens komen t.z.t. in de pers, en u kunt de contactpersonen 
van de desbetreffende werkgroep ook bellen. Of raadpleeg 
www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv  

 

Donderdag 

28 september 

 

 

PADDESTOELEN DIALEZING door Leo Knol uit Apeldoorn.  

Leo maakt al dertig jaar natuurfoto’s. Deze avond neemt hij ons 
niet alleen mee over de Veluwe, maar ook naar van alles wat hij 
in al die jaren heeft vastgelegd in de Flevopolder. Alle 
bijzonderheden van wat wij deze avond te zien krijgen is op het 
tijdstip van ter perse gaan van dit nummer nog niet 
beschikbaar.  

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de 
persberichten en naar het Heerderweb in september. 

 Plaats Suite 1 en 2 van de Eper Gemeentewoning, 
Stationsstraat 25, Epe. 

 Aanvang 20.00 uur  

Zondag 

22 oktober 

 

 

PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum 

Dit jaar is op verzoek van de werkgroep een andere locatie 
gekozen voor onze jaarlijkse paddestoelenexcursie. 
We gaan dus niet naar ons Natuurpad maar naar het Landgoed 
Tongeren! 

Route: via de Tongerenseweg vanuit Epe naar de rotonde 
Nunspeet/’t Harde.  

De  rotonde 3/4 nemen en de Le Chevalierlaan inrijden. Direct 
na de rotonde vindt u het verzamelpunt:  

 Parkeerplaats Le Chevalierlaan.  



 Aanvang 14.00 uur 

Donderdag 

26 oktober 

GEOLOGIE DOE-AVOND DOOR BAUKE TERPSTRA 

Meer hierover in het volgende nummer van Natuurklanken. 

Donderdag 

23 november
  

JACQUES MEIJER VAN DE BEKENSTICHTING. 

Meer informatie over deze avond in de volgende natuurklanken. 

 Plaats Suite 1 en 2 van de Eper Gemeentewoning, 
Stationsstraat 25, Epe. 

 Aanvang 20.00 uur 

Donderdag 

14 december 

? 

LEDEN VOOR LEDEN 

Zoals al vele jaren sluiten we het jaar af met deze avond door 
leden voor leden.  

Verzamelt u deze zomer alvast alle leuke natuur bijzonderheden 
voor deze avond. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Meer hierover in het volgende nummer van Natuurklanken. 

 Plaats Suite 1 en 2 van de Eper Gemeentewoning, 
Stationsstraat 25, Epe. 

 Aanvang 20.00 uur   

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden die ook wel eens een lezing, cq. dia- of 
powerpoint-presentatie willen verzorgen. Het is ook mogelijk om samen met 
iemand anders een avondvullend  programma samen te stellen.  Meld u hiervoor 
aan bij Gerard Plat ( g.plat@chello.nl ). Ook uw ideeën of tips voor excursies 
kunt u op dit adres kwijt 

 

  

 

Iemand die met de vogeltjes opstaat, 

de hele dag werkt als een paard 

en ’s avonds zo moe is als een hond…. 

zou wel eens een ezel kunnen zijn 



Programma’s van de werkgroepen 

Plantenwerkgroep  

Buitenactiviteiten: 

Tenzij anders vermeld verzamelen we om 19.00 uur in Heerde bij de Rabobank 
of in Epe op het parkeerplaatsje aan de Klimtuin. 

10 juli Wapenveld, km.hok 27-15-42 Verzamelen in Heerde. 

17 juli IJsselheggen, Heerde. 

24 juli Algemene Veen Hattem, in Heerde verzamelen. 

31 juli Wapenveld, einde Parkweg, km.hok 27-15-51. In Heerde 
verzamelen. 

7 augustus Apeldoorns kanaal, Schobbertsbrug. In Epe verzamelen. 

14 
augustus 

Wisselsche Veen, Epe. 

21 
augustus 

IJsselheggen, Heerde. 

28 
augustus 

Km.hok 27-15-32, tussen Hattem en Wapenveld. Verzamelen in 
Heerde. 

4 
september 

Reserve. 

T.z.t. bekijken we nog of we een excursie kunnen organiseren naar de 
Staverdense Leemputten en eventueel het Verbrande bos en bij voldoende animo 
de uiterwaarden van de Waal. 

Binnenactiviteiten 

25 
september 

Determineren, Alkoof Eper Gemeentewoning. Aanvang 20.00 uur. 

30 oktober ?? 

27 
november 

Inbreng eigen leden. 

Egbert de Boer.tel 0578-572292 

       Mariet v. Gelder.tel 0578-693024 

     



 

Insectenwerkgroep 

Zondag     

16 juli      

Excursie Fortmond o.l.v. Bertus Hilberink tel. 0578 – 
572713 

 Verzamelen: 12.00 u. VVV kantoor in Epe, of 12.30 u. 
op de parkeerplaats bij Fortmond. 

Donderdag 

17 augustus         

Excursie naar landgoed De Haere o.l.v. Jan Kuijper tel. 
0525 – 682829 

 Verzamelen: 12.00 u. VVV kantoor in Epe, of 12.30 u. 
op de parkeerplaats van De Haere. 

Verder nog: dinsdag 5 september(excursie Kraaigraaf) en 

op zaterdag 23 september de LANDELIJKE NACHTVLINDERNACHT 

de locatie hiervoor staat nog niet vast. 

Let te zijner tijd op berichten in de pers, raadpleeg een van de contactpersonen 
van de Insectenwerkgroep of kijk op www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv  

Bijeenkomsten worden gehouden op de maandagen 9 oktober ((14.30 u.), 13 
november (20.00 u.) en 15 januari 2007 (20.00 u.), steeds in de Alkoof van de 

Eper Gemeentewoning. 

  

 

Paddestoelenwerkgoep 

Inlichtingen bij To en Janus Crum-Hendriks   0578 - 572487. 

 

 

 

 

Weet u de sluitingsdatum 

voor de kopij nog? 

Dat zou mooi wezen! 



Jaarverslag 2005 

Werkgroep Paddestoelen 

Opnieuw was de eerste activiteit van de Werkgroep Paddestoelen in het voorjaar en 
wel op     1 maart 2005. We hadden toen de traditionele avond in de Gemeentewoning, 
waarop we met dia’s en andersoortige informatie terugkeken op het voorbije seizoen en 
plannen maakten voor het nieuwe. 
Het was de bedoeling om voor het eerst ook in het voorjaar en de zomer 
zoektochten te houden, maar daar is qua deelname en aantal gevonden soorten 
weinig van terechtgekomen. De meeste werkgroepleden waren in die periode in 
wisselende samenstelling verhinderd en de paddestoelen werden voor wat betreft 
de vorming van vruchtlichamen belemmerd door de droge 
weersomstandigheden. 

Vanaf 20 augustus 2005 hebben we onze zoektochten gericht op “De 
Dellen”. Het gebied was gekozen omdat uit de gegevens van Menno Boomsluiter 
was gebleken dat er nogal wat witte plekken voorkwamen. 

Uiteindelijk vonden we honderdtweeëndertig soorten tijdens de vijf zoektochten 
die we er in zes hokken hielden. Interessant is in dit verband dat tijdens de 
paddestoelenexcursie van de afdeling op        15 oktober 2005 en de 
voorbereiding ervan, alleen al in één hok (195/487) drieënzestig soorten werden 
gevonden. Dit betreft het eerste deel van het Natuurpad Epe waarvan we 
ongeveer vijf kilometer liepen. Mogelijk is dat gedeelte in het algemeen wat 
rijker dan “De Dellen”, maar een andere factor is dat er nog gerichter gekeken 
werd.  

Alle gegevens zijn gerapporteerd aan de Nederlandse Mycologische Vereniging 
(NMV). 

Het was ook de bedoeling om op 1 oktober deel te nemen aan een 
excursie van de NMV in de omgeving van Olst, maar door verschillende 
omstandigheden is dat wat onze werkgroep betreft niet doorgegaan.  

We hielden drie maal een werkgroepavond (ten huize van Micky Marsman.) Daar 
werd speciaal aandacht besteed aan het geslacht van de Russula’s. Het komende 
seizoen zullen de Melkzwammen centraal staan. 

 Voor wat betreft het aantal leden is het een vreugdevolle ontwikkeling dat 
we in de loop van het jaar van twaalf naar veertien leden gingen, maar over het 
hele jaar genomen hebben we twee ervan niet gezien. Ze hebben laten weten 
dat hun voornemen voor het nieuwe seizoen goed is en daarom komen ze 
eveneens in de volgende alfabetische opsomming voor:  

A. Adams-Catin, L. Berghuis, A. Bierman-Hams, M. Boomsluiter, J. Crum, C. 
Crum-Hendriks, H. Dekker, M. Dekker, E. van Dongen, L. Jansen, M. Marsman, 
G. Plat, M. Roelofs en A. Westerweel. 



We hebben helaas door haar verhuizing naar Oosterbeek als werkgroep 
afscheid moeten nemen van A. Herweijer-Smit. 

Janus Crum. 

 

 

 

 

 

 

Dat deze foto niets 
van doen heeft met 
het voorbije 
paddestoelenseizoen 

zal iedereen duidelijk 
zijn. 

Het is zo maar een 
bladvullinkje.  

Bij de Vlielandvaarders zal het zeker goede herinneringen oproepen.  
 

 

Lezingen, excursies en activiteiten  “buitengaats”. 

Zaterdag, 4 november: Natuurwerkdag. Zie hieronder 

Dinsdag, 28 november: lezing over mossen door Elja van Dongen aan de hand van levend    
                                      materiaal. KNNV afd. Zwolle. 

                                      Aanvang 20.00 uur in de Heimanszaal van het Ecodrome te  
                                      Zwolle (ingang rechts van de zaal; daar kunt u ook parkeren). 

Zaterdag, 2 december:  mossenexcursie in het Zuigerplasbos in Lelystad o.l.v. Dieuwke   
                                      Donders. KNNV afd. Lelystad. 

Informatie en opgave bij Petra Borsch,  06-247 20 345. 

                                      Verzamelen om 10.00 uur bij de oude locatie van het tuincentrum   
            Smit in het Karveel. Loep en laarzen meenemen. 

 

Natuurwerkdag. Kom ook en werk mee! 



De Landelijke Natuurwerkdag is een initiatief van negen natuurorganisaties, 

waaronder NJN, KNNV en INV. 

Op 4 november a.s. kunt u op ruim tweehonderdzestig locaties aan de slag met boompjes trekken, 
takken zagen, vennen schonen enz. enz. Ook voor kinderen is er van alles te doen: hutten bouwen of 
knutselen met natuurlijke materialen. 

Er is bijvoorbeeld werk te doen op de Wezepse heide, Stationsweg in Wezep. We gaan er heide 
vrijmaken van opkomende sparrenboompjes; er wordt een zandplaats gemaakt voor de zandhagedis; in 
het bos wordt opslag van Amerikaanse vogelkers en – eik verwijderd. 

Zorgt u voor stevige kleding! Voor natjes en droogjes wordt gezorgd met soep en lunch. 

Van 9.30-14.30 uur wordt er gewerkt.  

Verzamelen bij Cafe Huisman, Stationsweg 134 in Wezep. 

U moet zich wel aanmelden! Voor déze locatie bij  Marten Muller van Natuur-en Milieuvereniging 
Groentje, die de leiding heeft. Tel. 038  3765586. 

Ook een locatie in de buurt is: Huis op de Berg in Doornspijk, naast natuurterrein de Haere 
o.l.v.Stichting Landschapselementen Elburg. 

Kijk op www. natuurwerkdag.nl voor locaties, werkzaamheden en waar u zich kunt aanmelden. 

Leuke en nuttige dag gewenst! 

 

 

Dierenmanieren 1 
Voor mijn werkraam staat een vogelvoerhuisje op een paal, met behulp van drie stokjes op z’n plaats 
gehouden op de manier die we allemaal kennen.  
Het is voor een heleboel muizen die tegen de paal opklimmen moeilijk om voorbij die ronde latjes te 

komen: keer op keer tuimelen ze weer omlaag – wel zielig, maar ook potsierlijk en ze weten van 
volhouden! 

NAAST HET VOERHUISJE STAAT EEN HORTENSIA EN TOEN IK HEM DAAR PLANTTE KON IK NIET 
VERMOEDEN WAT EEN VREUGDE DIE ZOU GAAN BRENGEN AAN MINDER BEHENDIGE MUIZEN! DIE 
KLIMMEN NU TEGEN EEN BLOEMSTENGEL OP, HANGEND AAN ÉÉN KANT, WAARDOOR DE STENGEL 
DOORBUIGT, EN HÚP! ZE ZITTEN OP HET PLATEAUTJE MET LEKKERS. ER MOET ER ÉÉN GEWEEST 

ZIJN DIE HET UITVOND, MAAR DE HELE MUIZENKOLONIE HEEFT ER GEMAK VAN! 
IK WEET NIET OF HET OVERAL ZO WAS, MAAR IK HAD EERDER DIT JAAR BIJNA NET ZO VEEL 

MUIZEN ALS APPELBLOESEM. OVER HET NUT VAN DIE BLOESEM HAD IK MIJN TWIJFELS, WANT 
ER WAS DOOR DE DROOGTE GEEN INSECT TE BEKENNEN, MAAR ER STOND EEN STRAFFE WIND EN 

WAARSCHIJNLIJK WAS DIE HET, DIE ME EEN RIJKE APPELOOGST IN HET VOORUITZICHT 
STELDE.  

Edoch! de muizen beslisten anders. Je kon geen blik op de tuin slaan of je zag er wel een paar – of een heleboel – Rosse 
woelmuisjes: tot hoog in de krentenbomen, in de Berken en Lijsterbessen, maar vooral tussen de prille 
appeltjes. Al die frisgroene balletjes verdwenen voor mijn ogen. En wat ik nog niet eerder zag: ook de 
mezen kregen er de smaak van te pakken. Kool-, Pimpel-, Glanskop- en Zwarte mees gingen zich 
gedragen of ze vetballen in de winter zagen! Ik heb drie onrijpe appeltjes voor mezelf geplukt – het 
laatste beetje dat nog gaaf was! Nog wel bikkelhard. 

Micky Marsman. 



Lezingen, excursies en activiteiten  “buitengaats”. 

Zaterdag, 4 november: Natuurwerkdag. Zie hieronder 

Dinsdag, 28 november: lezing over mossen door Elja van Dongen aan de hand van levend    
                                      materiaal. KNNV afd. Zwolle. 

                                      Aanvang 20.00 uur in de Heimanszaal van het Ecodrome te  
                                      Zwolle (ingang rechts van de zaal; daar kunt u ook parkeren). 

Zaterdag, 2 december:  mossenexcursie in het Zuigerplasbos in Lelystad o.l.v. Dieuwke   
                                      Donders. KNNV afd. Lelystad. 

Informatie en opgave bij Petra Borsch,  06-247 20 345. 

                                      Verzamelen om 10.00 uur bij de oude locatie van het tuincentrum   
            Smit in het Karveel. Loep en laarzen meenemen. 

 

Natuurwerkdag. Kom ook en werk mee! 

De Landelijke Natuurwerkdag is een initiatief van negen natuurorganisaties, 

waaronder NJN, KNNV en INV. 

Op 4 november a.s. kunt u op ruim tweehonderdzestig locaties aan de slag met boompjes trekken, 
takken zagen, vennen schonen enz. enz. Ook voor kinderen is er van alles te doen: hutten bouwen of 
knutselen met natuurlijke materialen. 

Er is bijvoorbeeld werk te doen op de Wezepse heide, Stationsweg in Wezep. We gaan er heide 
vrijmaken van opkomende sparrenboompjes; er wordt een zandplaats gemaakt voor de zandhagedis; in 
het bos wordt opslag van Amerikaanse vogelkers en – eik verwijderd. 

Zorgt u voor stevige kleding! Voor natjes en droogjes wordt gezorgd met soep en lunch. 

Van 9.30-14.30 uur wordt er gewerkt.  

Verzamelen bij Cafe Huisman, Stationsweg 134 in Wezep. 

U moet zich wel aanmelden! Voor déze locatie bij  Marten Muller van Natuur-en Milieuvereniging 
Groentje, die de leiding heeft. Tel. 038  3765586. 

Ook een locatie in de buurt is: Huis op de Berg in Doornspijk, naast natuurterrein de Haere 
o.l.v.Stichting Landschapselementen Elburg. 

Kijk op www. natuurwerkdag.nl voor locaties, werkzaamheden en waar u zich kunt aanmelden. 

Leuke en nuttige dag gewenst! 

 

 

Dierenmanieren 1 
Voor mijn werkraam staat een vogelvoerhuisje op een paal, met behulp van drie stokjes op z’n plaats 
gehouden op de manier die we allemaal kennen.  



Het is voor een heleboel muizen die tegen de paal opklimmen moeilijk om voorbij die ronde latjes te komen: keer op keer 
tuimelen ze weer omlaag – wel zielig, maar ook potsierlijk en ze weten van volhouden! 

NAAST HET VOERHUISJE STAAT EEN HORTENSIA EN TOEN IK HEM DAAR PLANTTE KON IK NIET 
VERMOEDEN WAT EEN VREUGDE DIE ZOU GAAN BRENGEN AAN MINDER BEHENDIGE MUIZEN! DIE 
KLIMMEN NU TEGEN EEN BLOEMSTENGEL OP, HANGEND AAN ÉÉN KANT, WAARDOOR DE STENGEL 
DOORBUIGT, EN HÚP! ZE ZITTEN OP HET PLATEAUTJE MET LEKKERS. ER MOET ER ÉÉN GEWEEST 

ZIJN DIE HET UITVOND, MAAR DE HELE MUIZENKOLONIE HEEFT ER GEMAK VAN! 
IK WEET NIET OF HET OVERAL ZO WAS, MAAR IK HAD EERDER DIT JAAR BIJNA NET ZO VEEL 

MUIZEN ALS APPELBLOESEM. OVER HET NUT VAN DIE BLOESEM HAD IK MIJN TWIJFELS, WANT 
ER WAS DOOR DE DROOGTE GEEN INSECT TE BEKENNEN, MAAR ER STOND EEN STRAFFE WIND EN 

WAARSCHIJNLIJK WAS DIE HET, DIE ME EEN RIJKE APPELOOGST IN HET VOORUITZICHT 
STELDE.  

Edoch! de muizen beslisten anders. Je kon geen blik op de tuin slaan of je zag er wel een paar – of een heleboel – Rosse 
woelmuisjes: tot hoog in de krentenbomen, in de Berken en Lijsterbessen, maar vooral tussen de prille 
appeltjes. Al die frisgroene balletjes verdwenen voor mijn ogen. En wat ik nog niet eerder zag: ook de 
mezen kregen er de smaak van te pakken. Kool-, Pimpel-, Glanskop- en Zwarte mees gingen zich 
gedragen of ze vetballen in de winter zagen! Ik heb drie onrijpe appeltjes voor mezelf geplukt – het 
laatste beetje dat nog gaaf was! Nog wel bikkelhard. 

Micky Marsman. 

Oproepen en Vacatures 
Webmaster 

Deze taak spreekt voor zich. Het up to date houden van onze nieuw te 
vestigen website op Geo.nl. Geen tijdrovende bezigheid, tenzij…. u daar 
uw ziel en zaligheid in wilt leggen. Veel eigen initiatief is mogelijk bij deze 
taak. In ieder geval zal de website moeten worden geüpdate na het 
verschijnen van Natuurklanken, dus minimaal vier maal  per jaar. De 
website zal vooral ook worden gebruikt voor tussentijdse korte 
mededelingen en zeer bijzondere waarnemingen. We willen lezers van de 
website verleiden zich voor de natuur te interesseren en/of  mee te doen 
met de veldbiologie.  

Meldt u zich aan bij de secretaris. tel. 631244 

VACATURES: 

Voorzitter m/v 
 De voorzitter geeft richting aan het beleid van het bestuur en geeft leiding 

aan de vergaderingen van het bestuur (5), de Algemene Ledenvergadering 
en de Coördinatorenvergadering en ziet er op toe dat genomen besluiten 
ook worden uitgevoerd. 

 Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging intern én extern. 
 De voorzitter woont twee maal per jaar de vergaderingen van de 

Beleidsraad van de Landelijke  KNNV bij. 
 Hij/zij is verantwoordelijk voor één van de taakvelden. 
 De voorzitter houdt het bestuur en de vereniging bijéén. Sociale 

vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. 



 Tijd: één dagdeel in de veertien dagen, s’winters iets meer, s’zomers iets 
minder. 

Secretaris m/v. 

Voor de functie van secretaris is de computer een noodzakelijk attribuut. 
De interne communicatie verloopt hoofdzakelijk per e-mail. 

Taken:  

 Agenda maken en notuleren van bestuursvergaderingen, Algemene 
Ledenvergadering en Coördinatorenvergadering. 

 Bijhouden en beantwoorden van in- en uitgaande post en e-mail. 
 Archief beheer. 
 Jaarverslagen schrijven. 
 Overige bestuurstaken en meedenken met het beleid van de afdeling. 
 Tijd: gemiddeld één dagdeel in de veertien dagen. In drukke tijden: één 

dagdeel per  
        week. Er is een inwerkperiode. 

Tweede secretaris m/v 

Voor deze functie is de computer en e-mail noodzakelijk.  

Taken:  

De tweede secretaris houdt zich op de hoogte van het beleid van de beide 
gemeenten m.b.t. Natuur en Landschap en de bestemmingsplannen van 
het buitengebied. 

 Contacten onderhouden met gemeenten, Gelderse Milieufederatie en 
andere natuurorganisaties (zeer incidenteel de provincie).  

 Bereid zijn incidenteel samen te werken met andere Natuur-en 
Milieugroepen in beide gemeenten. 

 Overige bestuurstaken en meedenken met het beleid van de afdeling. 
 Tijd:  gemiddeld een dagdeel in de veertien dagen. Er is een inwerk-

periode. 

samen natuurlijk 

 

Onze oproep voor een beheerder van het Eper Natuurpad is positief beantwoord. 

Mevrouw Wilmie Radstake heeft zich aangemeld. Hartelijk dank! 

U heeft in Stuurpraat gelezen hoe belangrijk het Natuurpad is!        

Dringende Oproep van het bestuur  



 
Donderdag 14 september.a.s. nodigen wij u uit voor een avond “brainstormen”over de toekomst van de 
KNNV Epe/Heerde. Wij verzoeken u deze datum meteen in uw agenda te zetten! Ons 60-jarig Jubileum is 
een goede gelegenheid om deze vragen te stellen: 

Welke vernieuwingen zijn er nodig om ook voor de (nabije) toekomst bestaansrecht te hebben? Welke 
mogelijkheden hebben we voor promotie naar buiten en naar de eigen leden toe en welke kiezen we 
daaruit? 

Uw komst wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Sterker nog, het bestuur acht het dringend nodig u te 
consulteren en te informeren 

Donderdag, 14 september 2006 in de Eper Gemeentewoning. Aanvang 20.00 uur. 

Als u zich tijdig opgeeft voor deze avond krijgt u de agenda toegestuurd. 

 

                                                                                                           Het bestuur 

 

                                                                                                    

Zaterdagmiddag, 20 mei 2006  
 

De werkgroepen lieten zich weer van hun goede kant zien. Op hen kun je 
altijd bouwen! 

Vanaf 13.00 uur was de school één en al bedrijvigheid. Er werden propvolle 
auto,s uitgeladen en met tafels heen en weer gesleept. De schoollokalen 
ondergingen een ware metamorfose. Rob had hapjes en dranken besteld voor zo 
ongeveer een leger. Want het schrikbeeld van elke gastheer is dat er niet genoeg 
zal zijn. De hal werd gezellig gemaakt en het team van gastvrouwen zette alles 
klaar en componeerde schalen van de lekkere hapjes. 

Buiten stoeide Gerard met de KNNV-vlag. Wat leek die vlag opeens klein 
tussen die hoge bomen. Touwen en ladders moesten er aan te pas komen om 
hem goed zichtbaar op te hangen.  

Margriet liep met de stress in het lijf het waterbeestjesproject te promoten. De 
tuinslang deed het niet en de zware kuipen met water moesten van de ander 
kant van de school worden aangesleept. Het vangen van de waterdiertjes was 
ook al geen succes. Het was gewoon te koud geweest. Kikkervisjes waren er 
gelukkig genoeg. Met heet water uit de geiser werd het bad op een aangename 
temperatuur gebracht. 

Het fraaie boeket van wilde bloemen op de oprit werd door een losgebroken 
schaap aangevreten. 



De heren van de werkgroep Landschap en Natuur kwamen met een grote 
aanhangwagen het erf op met ladder en knapen van nestkasten. Ook een Arbo-
pop maakte de reis mee in veiligheidstenue. Een van de gevaarten zat in de 
openingsceremonie, maar het begon tot overmaat van ramp te regenen. Wikken 
en wegen….. met die nattigheid de ladder op? Een roofvogelkast op een tuintafel 
was ook niet bepaald inspirerend. Dus overalls aan, de ladder uitgeschoven en 
de boom in. Met een kleedje werd het gevaarte zo goed mogelijk aan het oog 
onttrokken. 

Gerard bleef de kalmte zelve, alhoewel iedereen hem nodig  scheen te hebben. 

Intussen groeiden de stands uit tot mooie presentaties en er was zoveel 
materiaal dat er om de tafels bijkans gevochten werd. De plantenwerkgroep 
toverde het eerste lokaal om in een waar bloemenparadijs. Een dassenschedel, 
een kanjer van een tonderzwam, een kastje voor metselbijtjes en de arbo-pop 
waren schitterende blikvangers. 

Auto’s wegzetten en opruimen, want het uur u naderde. De hal stond vol 
afwachtenden, maar de voorzitter was heen en weer geslingerd tussen zijn 
speech om 17.00 uur en de prijsuitreiking van zijn acrogymmende dochter. 
Kinderen gaan voor. 

En zo werd er dus toch nog tijd gevonden om het jubileum feestelijk te 
openen. 

                                                                                                        Het 
bestuur 

 

 

Dringende Oproep van het bestuur 
Wij nodigen u uit voor een avond “brainstormen”over de toekomst van de KNNV 

Epe/Heerde op 

donderdag 14 september.a.s. 

WIJ VERZOEKEN U DEZE DATUM METEEN IN UW AGENDA TE ZETTEN! ONS 60-JARIG 
JUBILEUMJAAR IS EEN GOEDE GELEGENHEID OM DE VOLGENDE VRAGEN TE STELLEN: 

 
 Welke vernieuwingen zijn er nodig om ook voor de (nabije) toekomst bestaansrecht te hebben?  
 Welke mogelijkheden hebben we voor promotie naar buiten en naar de eigen leden toe en welke 

kiezen we daaruit? 
 
Uw komst wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Sterker nog, het bestuur acht 
het dringend nodig u te consulteren en te informeren 

 



Donderdag, 14 september 2006 in de Eper Gemeentewoning. Aanvang 
20.00 uur. 

Als u zich tijdig opgeeft voor deze avond krijgt u de agenda toegestuurd.   

 

                                                                                                            

60 jaar later 

 
Als dit jaar het bestuur besluit een jubileumactiviteit 
te organiseren wordt afgesproken dit jubileum in een 
eenmalige actie tot uitdrukking te laten komen. Er 
wordt een jubileumcommissie samengesteld die aan 
de slag kan met het ontwikkelen van ideeën en de 
uitwerking daarvan. Het accent zal komen te liggen op 
24 uur natuur.  

Na maanden van voorbereiding zal op 20 en 21 mei 2006 dit ambitieuze idee 
gestalte krijgen in een aantal aantrekkelijke programmaonderdelen zowel voor 
publiek als voor de eigen leden. 

Het landgoed Tongeren waar een en ander zal plaats vinden verleent alle 
medewerking en de Chevalierschool blijkt een zeer geschikte locatie 
voor de geplande activiteiten. Zestig jaar geleden vond ook hier de 
eerste excursie plaats na de oprichting van onze vereniging. Dus 
historisch gezien (toevallig of niet) een bijzondere aangelegenheid.  

 Op zaterdagmiddag 17.00 uur werd de aftrap gegeven door de voorzitter 
in aanwezigheid van een grote groep genodigden. Door andere bestuursleden 
werd teruggeblikt en vooruit gekeken.  

Wethouder Berkhoff bracht de felicitaties over van het Eper Gemeentebestuur 
met verrassingsenvelop. Maar vooral Mevrouw Rauwenhoff van het Landgoed 
was blij verrast met dit initiatief en de aandacht voor haar landgoed. In het kort 

schetste ze de huidige situatie en de toekomst van dit bijzondere 
gebied waarin ze ook toespelingen deed over andere vormen van 
samenwerking met de KNNV. Hierna werd ze uitgenodigd mee naar 
buiten te gaan waar door haar een cadeau in de vorm van een 
roofvogelkast werd onthuld. De receptie die volgde werd een 

gemoedelijk samenzijn voor diverse belangstellenden en legde de basis voor de 
eerste excursies. De weersverwachtingen waren wat somber maar de 
deelnemers enthousiast.  



Echter de nachtvlindertelling leed nog het meest onder de nukken van het 
wisselvallige weer. 

De volgende dag was voor de vroege vogels want om 06.00 uur 
gingen de eerste kleine twintig liefhebbers van start voor deze 
vroege vogelinventarisatie. Hierna volgden over de gehele dag 
diverse excursies, kinderactiviteiten en presentaties die werden 
bijgewoond door diverse mensen die kennis konden maken  met het 
landgoed en de KNNV. Gaandeweg liepen er steeds vaker 
belangstellenden binnen, werd het weer beter en klonken er meer 
en meer positieve reacties.  

Er was veel belangstelling voor de plantenquiz; de kinderspeurtocht en ook de 
diverse exposities en instructiefilms werden goed bekeken. Er werden vele 
vragen gesteld en er waren leuke gesprekken. 

Ook het documentatiehoekje met veel aantrekkelijke boekjes, 
natuurfolders, interessante onderzoeksrapporten en andere natuur 
hebbedingetjes werd goed bezocht; vele artikelen vonden gretig aftrek.  

Al met al hebben we als vereniging het gevoel dat we op een geslaagd 
weekend kunnen terug zien, er was veel gezelligheid en een passende sfeer. 
Naar ons idee heeft dit weekend, ondanks de wat mindere 
weersomstandigheden, voldoende bezoek opgeleverd waarbij ons opviel dat 
verhoudingsgewijs bezoekers van buiten Epe beter vertegenwoordigd dan de 
eigen lokale bevolking. 

Na de laatste activiteiten vond de sluiting van dit jubileum plaats.  

Bestuur  medewerkers en andere leden staken vervolgens de handen uit de 
mouwen, ruimden alles op, om na de schoonmaak  met een tevreden gevoel 
huiswaarts te keren. 

 

Bauke Terpstra 

 

 

 

Wijze weerspreuk of orakeltaal?? 

De wakkere julimaand geeft de zeisen de maaier in de hand met vlijt, 

daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd. 



NESTKASTJES INVENTARISATIE BOSBEDRIJF 
GEMEENTE HEERDE- BROEDSEIZOEN 2005 

 

Voorgeschiedenis: 

In de winterperiode 2004/ 2005 ben ik begonnen met 
het inventariseren en vastleggen van de nestkastjes 
in de Gemeentebossen van de gemeente Heerde. In 
deze bossen zijn door de jaren heen nestkastjes 
opgehangen. De locatie en bezetting hiervan was 
echter nooit (goed) vastgelegd. In 2003 zijn wel alle 
kastjes bezocht en genummerd, maar de informatie 
hiervan is verloren gegaan. De nummering is een 
basis waarop de inventarisatie van 2004/ 2005 heeft 
plaatsgevonden. De inventarisatie vond plaats in het 

winterseizoen. Hierbij werden de locaties van de nestkastjes vastgelegd op 
tekening en in een overzicht werd aangegeven wat de staat van het kastje was, 
of er nestmateriaal aangetroffen werd en eventueel eieren en dode jongen. In 
totaal zijn er 137 kastjes aangetroffen.  

Op basis van aangetroffen nestmateriaal bleek in het broedseizoen 2004 een 
bezettingsgraad van 71% van de nestkastjes. Opvallend was dat in totaal in 
negenenveertig nesten nog eieren aangetroffen zijn die niet waren uitgekomen. 
Vooral in het gebied rond de Nieuwe Zuidweg zijn veel nesten met eieren 
aangetroffen, en dit soms ook in aantallen die leken op volledige broedsels. Bij 
komende inventarisaties is dit een aandachtspunt. 

Inventarisatie broedseizoen 2005: 

In de winterperiode 2005/ 2006 heeft opnieuw een ronde plaatsgevonden 
langs de nestkastjes. Deze ronde stond ook in het teken van het vervangen van 
oude nestkastjes en het aanbrengen van een aantal nieuwe kastjes. De nieuwe 
nestkastjes zijn door de Gemeente Heerde laten maken met hout uit de eigen 
Gemeentebossen. 

Tijdens de inventarisatie zijn honderddrieënzestig (locaties van) 
nestkastjes aangetroffen c.q. bezocht. Hierbij zijn ook kastjes aangetroffen die 
bij de vorige ronde niet gevonden zijn. Van de honderdrieënzestig locaties waren 
er vijf nestkastjes zodanig stuk dat niet meer na te gaan was of er een 
nestpoging had plaatsgevonden. Op dertien locaties uit de vorige inspectieronde 
is geen kastje meer aangetroffen, mogelijk veroorzaakt door vandalisme of 
ouderdom. Er zijn dus honderdvijftig kastjes wel geïnspecteerd/ schoongemaakt.  

 In totaal zijn er drieënvijftig oude kastjes vervangen door nieuwe. Ook zijn 
er op negentien plekken nieuwe kastjes opgehangen. Sommige locaties zijn 



komen te vervallen omdat het oude kastjes slecht of weg was en er in de 
omgeving meer kastjes aanwezig waren. 

Totaal is er in honderdzevenentwintig nestkastjes nestmateriaal 
aangetroffen. Bij vier kastjes was dit zo weinig dat het hier waarschijnlijk bij een 
poging is gebleven. In honderdeenentwintig kastjes was een normaal vogelnest 
aanwezig en in één kastje zelfs twee nesten. In één kastje zat een hommelnest 
en in twee zowel een vogelnest als een hommelnest. In totaal geeft dit een 
bezettingsgraad van 75%, iets meer dan de 73% van het seizoen ervoor. Op 
basis van het nestmateriaal en achtergebleven eieren kan geconcludeerd worden 
dat meeste gebruikers van de kastjes Kool- of Pimpelmezen waren. Verder zijn 
er enkele nesten gevonden van de Boomklever, Spreeuw en Bonte 
Vliegenvanger.  

OMWILLE VAN DE TIJD IS DE INVENTARISATIE BEPERKT TOT HET WINTERSEIZOEN. OM GOED 
HET BROEDSUCCES EN DE GEBRUIKERS TE KUNNEN BEPALEN, ZOUDEN DE KASTJES IN HET 

BROEDSEIZOEN OOK ENKELE MALEN GECONTROLEERD MOETEN WORDEN. HIERVOOR ONTBREEKT 
ECHTER DE TIJD. OMDAT DE LOCATIES VAN DE NESTKASTJES BEKEND WAREN UIT DE 

INVENTARISATIE VAN HET JAAR ERVOOR, WAREN IN DEZE RONDE DE KASTJES GEMAKKELIJKER 
TE VINDEN DAN IN 2004. DOOR HET VERVANGEN EN NUMMEREN VAN DE KASTJES, KOSTE DE 

INVENTARISATIE ECHTER WEL MEER TIJD. GELUKKIG HAD IK GOEDE HULP AAN MIJN TWEE 
ZOONTJES SYBREN EN RENGER DIE ENKELE MALEN MEE GEWEEST ZIJN. EN OP EEN 

ZATERDAGMORGEN IN HET WINTERSEIZOEN IN DE BOSSEN ZIJN IS OOK LEUK. JE HOORT 
VERSCHILLENDE VOGELS, KOMT EEN EEKHOORN OF 2 EDELHERTEN TEGEN, VINDT EEN 

VOSSENBURCHT EN NOG MEER. OOK KOM JE SOMS WANDELAARS TEGEN DIE BELANGSTELLEND 
VRAGEN WAT JE AAN HET DOEN BENT. DIT LEVERT SOMS LEUKE GESPREKEN OP. 

Heerde, augustus 2006. 

Matthijs Bootsma 

m.a.bootsma@hetnet.nl 

In de tabel op de volgende bladzij is een vergelijking gegeven van de 
aantallen in 2004 en 2005. 

 

Gebied NZ- Noord NZ- Zuid Elb- Noord Elb- Zuid Totaal 
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Locaties 29 35 39 41 8 9 57 78 133 163 

Vervallen/ 
weg 

- 3 1 2 - - 2 8 3 13 

Vervangen - 20 - 18 - 3 - 12 - 53 
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Nieuwe locatie - 11 - 7 - - - 1 - 19 

Nest 26 29 33 31 7 9 31 54 97 123 

Poging 2 - - 1 1 - 10 3 13 4 

Bezettingsgra
ad 

89
% 

83
% 

85
% 

75
% 

88
% 

100
% 

54
% 

69% 73
% 

75
% 

NZ= Nieuwe Zuidweg, Elb= Elburgerweg 

 

 

 

 

 

VERSLAG JUBLIEUM 60 JAAR 
KNNV EPE-HEERDE – WERKGROEP 
VOZOVAR 

 

In het weekeinde van 20 en 21 mei 2006 heeft ook de werkgroep 
VoZoVAR zich ter ere van het 60-jarig jubileum gepresenteerd met 
informatie en activiteiten over vogels en zoogdieren.  
Op zaterdagmiddag werd in de Chevalierschool in Tongeren de 
beschikbare ruimte ingericht met attributen van onze werkgroep. Op 
twee tafels werden door Frans Bosch en ondergetekende allerlei zaken 
uitgestald van schedels van zoogdieren, opgedroogde vleermuizen, 

zoekkaarten, vogelrapporten tot foldermateriaal aan toe. Aan de muur werden enkele posters 
opgehangen over zoogdieren en vogels. Van Vogelbescherming Nederland in Zeist hadden 
we drie dozen vol met gratis te vergeven foldermateriaal over vogels gekregen. Prachtige 
brochures zoals Vogels in de tuin, Vogels kijken, Weidevogelkaart, folder Rode lijst, 
tijdschrift Vogels e.d. Het doet het altijd goed als je gratis iets mee kan geven! Rapporten van 
diverse vogelreizen werden voor enkele euro´s te koop aangeboden. 
 Daarnaast hadden Adrie Hottinga en Rudi Heideveld de moeite genomen 
een aantal uit de kluiten gewassen nestkasten voor Bosuil, Kerkuil, Steenuil en 
Gierzwaluw (drie typen) mee te nemen. Dat trok echt de aandacht van mensen 
en is vaak aanleiding voor een gesprekje (“wij hebben thuis ook uilen ….”)  

Alle uren van de dag draaide een powerpointpresentatie met vogel- en 
vleermuisgeluiden erbij over de activiteiten van de werkgroep. Met een beamer 
werd de presentatie op de muur vertoond. Iedereen moet nu het geluid van de 
Kwartelkoning en Steenuil kunnen herkennen! Altijd waren één of meer leden 
van de werkgroep aanwezig om desgewenst een toelichting te geven op de 
activiteiten of getoonde zaken.  



 Op bovengenoemde wijze hebben wij het grote publiek en de andere 
KNNV-leden een beeld gegeven van de activiteiten van de werkgroep. Al met al 
hebben vele tientallen mensen onze stand met aandacht bekeken. Het aantal 
mensen viel wel wat tegen. Vermoedelijk door het slechte regenachtige weer dit 
weekeinde gingen weinig mensen op pad om de Chevalierschool aan te doen. 
Veel foldermateriaal en de rapporten gingen weer mee terug naar huis. De 
folders hebben inmiddels een goede bestemming gevonden: middelbare 
scholieren in Heerde. 

 Daarnaast hebben we enkele excursies georganiseerd. Op zaterdagavond hebben 
twee excursies plaats gevonden (vogels en vleermuizen), op zondagochtend nog eens 
drie vogelexcursies. Aan de vleermuisexcursie o.l.v. Frans en Thijs Bosch namen circa 
twintig mensen deel. De Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn waargenomen.  
Voor de vogels leidde de route door het parkbos richting rotonde, de weg over en weer terug. Al met 
al zeker goed voor anderhalf uur wandelen.  
De opkomst bij de excursies was wat beneden verwachting: al met al circa vijfenzeventig deelnemers 
in vier vogelexcursies. De belangstelling van de mensen die er wel waren was echter groot en gericht 
met veel interactie. Iedere excursie werd geleid door enkele werkgroepleden. De laatste excursie op 
zondag werd in verband met de hevige regen afgebroken; voor de andere excursies hebben we het net 
gered met het weer.  
De vogelrijkdom van het parkbos in Tongeren is heel aardig. Al met al hebben we iets van 
vierenveertig soorten vastgesteld. De leukste was misschien wel de Vuurgoudhaan, een vogel die in 
Epe-Heerde tamelijk schaars is.  

Kinderen konden braakballen pluizen. Enkelen ervan hebben van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Van vlierfluitjes maken is het niet meer gekomen. Het restant van de braakballen, door Rudi 
Heideveld op vijf locaties verzameld, worden misschien nog gepluisd door Frans Bosch. 
 Tussen de bedrijven door konden de KNNV-leden ook elkaars presentaties 
bekijken. Toen we zaterdagavond zaten te wachten op het vallen van de 
duisternis, voor de nachtvlinders, hebben we met een aantal mensen nog mooie 
dvd’s bekeken over de Grote trap en de IJsvogel. De sfeer was het hele 
weekeinde gezellig en ongedwongen. Op zich was het al bijzonder dat leden van 
diverse werkgroepen eens bij elkaar waren en zich van elkaars activiteiten op de 
hoogte konden brengen. De entourage is bovendien ook zo mooi, temidden van 
de bossen van Tongeren. 

 Bedankt aan alle werkgroepleden en andere KNNV-ers die hun bijdrage 
geleverd hebben en/of hun belangstelling getoond hebben. Tot het volgende 
jubileum (of eerder). 

Gert A.H. Prins 

Coördinator VoZoVAR 

 



Het 60 jarig Jubileum van de KNNV (Epe en 
Heerde) 
 

De Plantenwerkgroep 
Mariet van Gelder had een mooie en ook leerzame tafel 
ingericht.  

Eerst was er een quiz: tien algemene bloeiende planten (geplukt uit 
eigen tuin) in potjes met voor elk een keuze uit drie namen.  
De Blauwe bosbes gaf veel mensen problemen: de kleine bloempjes 
zijn iets roodachtig en veel mensen dachten daarom dat het de Rode 

bosbes was. (De rode bosbes is beter bekend onder de oude naam Vossebes.) Eén van onze leden had 
de bloemetjes nooit opgemerkt hoewel die in haar eigen tuin groeiden!  
Het Kruipend  zenegroen gaf ook problemen en werd vaak verwisseld met Hondsdraf of Brunel.  
Vierenveertig mensen hebben deelgenomen van wie er drie zonder fouten 
doorheen kwamen. 

VERDER WAREN ER GLAZEN BAKKEN MET PLANTEN UIT VERSCHILLENDE BIOTOPEN. ER WAS 
BIJVOORBEELD EEN BAK VAN LANDVEROVERAARS ZOALS LELIETJES DER DALEN DIE KUNNEN 
WOEKEREN MET HUN WORTELSTOKKEN, EEN BAK VOOR WATERBEWONERS, DIJK- EN 
BOSBEWONERS EN “HOE PLANTEN ZICH AANPASSEN AAN HUN OMGEVING”.  
OM TE DEMONSTREREN HOE PLANTEN ZICH VOEDEN WAS EEN AANTAL WITTE BLOEMEN IN 
VERSCHILLENDE KLEUREN ECOLINE GEPLAATST EN NA EEN POOSJE KREEG DE BLOEM DE KLEUR 
VAN DE INKT.  
Er waren een paar exotische insectenetende planten gekocht om te 
demonstreren dat sommige soorten - waaronder de zonnedauw - hun voeding uit 
insecten moeten halen. De kinderen mochten ze voeren! 

Er was ook een speurtocht voor kinderen en ondanks het slechte weer heeft een aantal serieus en 
enthousiast meegedaan. In de omgeving werden onder leiding van Henk Menke, Egbert de Boer en 
Mariet van Gelder excursies gehouden. 

Het kroonjuweel van de Tongerense bossen is de Zevenster die rijk aan 
het bloeien was. Ook het Dalkruid, de Salomonszegel en de Witte klaverzuring 
zijn indicaties dat het hier om oude bossen gaat. Het was de hele tijd koud en 
regenachtig, maar toch toonden veel mensen belangstelling voor de activiteiten 
van de plantenwerkgroep, zowel verenigingsleden uit andere werkgroepen als 
ook mensen van buiten. Het heeft zelfs een paar nieuwe leden opgeleverd. 

Hilary Jellema. 

 

 
 

 

 

Zevenster 



LOF VAN HET ONKRUID 
Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en 
steen,  
Breekt door beton en asfalt heen, 

bevolkt de voegen van de straat. 

Achter de stoomwals 
valt weer zaad. 
De bereklauw grijpt om 
zich heen.  
En waar een bom zijn 
trechter slaat,  
is straks de distel 

algemeen.  

Als hebzucht alles 
heeft geslecht,  
straalt het klein 
hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels 

vertaald: 

“Gij, die miljoenen hebt 
ontrecht:  

Zij komen - uw berekening faalt”' 

Het onkruid wint het laatst 

gevecht. 

Ida Gerhardt 

 

 
HET JUBILEUM 2006 EN DE 

INSECTENWERKGROEP 

 

 



 

Een stand inrichten na enige afspraken vooraf is best leuk 
werk. De taken bleken goed verdeeld. We kregen in de 
voormalige Le Chevalierschool in Tongeren ruimschoots de 
gelegenheid het een en ander uit te stallen en op te 
hangen.  

Onder leiding van Cintia werden tafels ingericht, onder 
andere met  brandnetels! Die dienden om het publiek te 
laten zien hoeveel kleurige vlinders er wel van deze 
prikkelige planten afhankelijk zijn. 

Papieren atalanta's en de andere soorten dartelden er aan 
touwtjes tussen rond. Uit een eenvoudige quiz bleek hoe 
weinig het publiek weet van die gewone vlinders. 

De achterwand van het lokaal konden we goed gebruiken 
om allerlei insectenplaatjes, van namen voorzien, op te 
hangen, evenals een kaart van enige jaren geleden, 
waarop de dagvlinders, door leden van onze groep 
genoteerd, waren aangeduid.  

Een nestkastje voor metselbijtjes, door Margriet Maan 
meegenomen van de Vertegenwoordigende Vergadering, 
was opgehangen. Als je dat open deed kon je zien hoe één 
van de erin gemonteerde glazen buisjes al met eitjes en 
stuifmeel gevuld was door een ijverige bijenmoeder. 

Er was veel belangstelling voor een constant 
ronddraaiende trommel met dia's van allerlei insecten. 
Drie series dia's waren daarvoor  samengesteld door 
Cintia, Dik en Henk van Woerden.  

Het geplande nachtvlindergebeuren viel letterlijk in het water door een enorme regenbui, waardoor de 
met veel zorg door Hilary opgestelde vanginstallatie voortijdig moest worden weggenomen. 
   Veel goed maakte een fantastische beamerpresentatie over libellen, door Etienne van Dissel 
verzorgd. Aangezien het geheel eigendom van Etienne is, moet deze serie beslist nog eens vertoond 
worden voor de werkgroep of voor de afdeling. 

   Op de tweede dag was het weer niet beter, maar in tegenstelling tot de andere excursies troffen 
wij net een paar droge uurtjes, waarin zelfs het ene straaltje zon van dat weekend tussen de wolken 
doorkwam. Voor vlinders was het echter waardeloos: in totaal twee (2) Boomblauwtjes. Maar allerlei 
kevers, waaronder bladrollers, konden toch gevangen en bekeken worden en later gedetermineerd.  

De waarnemingslijst bevat o.a. enkele zogenaamde Soldaatjes, bladrollers en een galletje. De volledige 
lijst telde door het kille weer slechts twaalf soorten.  

   Een succes was het “vissen” naar waterinsecten. Margriet nam ze mee en de diertjes werden in 
een paar metselkuipen losgelaten. Het hele weekend waren kinderen met schepnetjes en glazen potjes in 
de weer. De vangsten werden vergeleken met de waterdierenkaart van de K.N.N.V. en daarna weer 
terug gezet. 

   Het leukste van het jubileumgebeuren vond ik persoonlijk de directe kennismaking met het werk 
en de leden van de andere werkgroepen. Ondanks het slechte weer was het mede hierdoor een succes. 

Els KoopmansGrommé 

 

P.S. Hulde voor de “catering”, die voortdurend voor koffie, thee of frisdrank zorgde! 

 
 

Waard(evolle)plant: brandnetel 
 



   Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Granen 
Heel lang geleden verscheen er een boekje van W.G. v.d.  Hulst, met als titel:  “Het wegje in het 

koren” .  Het ging over twee meisjes   die in een korenveld liepen.  Zij plukten Korenbloemen en Klaprozen.  

Zo’n korenveld zien we nu niet meer in Nederland. Het golvend graan heeft op veel akkers plaats gemaakt 
voor stijve, groene maïsplanten. Landschappelijk zijn graanvelden veel mooier dan het saaie maïs. De boer let 
echter op andere waarden. De koeien moeten bijgevoerd worden met ruw voer. Snijmaïs is de oplossing. Maïs 
vraagt veel stikstofhoudende mest. Met een varkens- en veehouderij is daaraan geen gebrek. Ook is maïs 
minder vorstgevoelig en dat betekent dat de korrels al eind april/begin mei kunnen worden gezaaid. De maïs 
kan doorgroeien tot eind oktober. Dat levert een grote voorraad ruw voer op en daardoor kan de boer meer 
koeien houden.  Waar maïs staat kunnen geen andere granen groeien. Het beeld van de akker is totaal 
veranderd.  

Een korenveld leverde veel voedsel voor vogels en waar het voedsellaanbod verdwijnt, zal ook de vogel zich 
niet meer laten zien. 

Een enkele keer komen we nog zo’n graanveldje tegen en dan vragen we ons af, “is dit nu tarwe, 
gerst, rogge of haver? Maïs zien we veel  

vaker en dat herkennen we wel. 

Granen: 

 

 

  

 

 

 

Tarwe Gerst Rogge Haver Maïs 

 

Tarwe is waarschijnlijk het belangrijkste graan voor de voeding van de mensen. Dagelijks eten wij 
van het brood dat van tarwe wordt gemaakt. Tarwe vraagt om een lichte, vochthoudende grond. Voor 
een goede kwaliteit moet het zes tot acht weken voor de oogst zonnig en droog zijn. Je begrijpt dat de 
oogst bij ongunstig weer gemakkelijk kan mislukken.  Met graanteelt loopt de boer dus meer risico. 
Bovendien is het veel meer werk.  Ook kunnen er niet jaar in jaar uit op dezelfde akkers dezelfde 
producten gekweekt worden. Als dat zou gebeuren ontstaan er allerlei plantenziekten en schadelijke 
insecten, waardoor er steeds grotere schade aan de oogst toegebracht wordt.  



Tarwe bevat naast zetmeel ook veel eiwit. Is het weer vochtig dan neemt het eiwit af. 
Nederlandse tarwe is dan minder geschikt voor bakproducten en wordt daarom  gebruikt voor veevoer. 

Gerst  is een korensoort met de langste kafnaalden. De plant is 50-100 cm hoog en heeft tamelijk 
brede en ruwe bladeren.  Gerst heeft eigenschappen die het mogelijk maken gerst te verbouwen op plaatsen 
waar andere graansoorten niet geteeld kunnen worden.  Gerst heeft een korte groeitijd en verdraagt droge 
warmte., maar de plant is ook bestand tegen kou.  Veel gekweekte gerst wordt als veevoer gebruikt. In ons 
land ook  als brouwgerst, voor de bereiding van bier. Daarvoor moeten de korrels aan een aantal speciale 
eisen voldoen. Ze moeten groot en dik zijn en een groot kiemvermogen hebben. Dit bevordert het 
gistingsproces.  

Rogge  is niet zo veeleisend, wat de grond betreft. Het vraagt wel een goede bemesting  .Rogge  kan 
ook goed tegen de kou.  Van het zaad kan het donkere roggebrood gebakken worden, maar ook ontbijtkoek 
wordt er van gemaakt.  Ook roggeakkers hebben plaats moeten maken voor maïs. Rogge is een kruisbestuiver. 
Dat wil zeggen dat de stampers van de rogge ongevoelig zijn voor het eigen stuifmeel. Rogge bloeit al vroeg, 
vaak al in juni. Boven de roggeakkers kon je vroeger dan vaak wolken stuifmeel zien. De kleverige stempels 
van buurplanten vingen dan het stuifmeel op. 

Haver  Van alle granen is haver het gemakkelijkst te herkennen. In tegenstelling tot andere 
graansoorten is de bloeiwijze geen aar, maar een pluim. Haver groeit het beste in een vochtig en gelijkmatig 
zeeklimaat en het kan in de rijpingsperiode ook regen verdragen. 

Ken je het spreekwoord;  paarden die de haver verdienen, krijgen het  niet.  

Dat betekent dat mensen die het hardst werken, het minste geld krijgen.  
Haver is dus voer voor paarden en ander vee. Tegenwoordig wordt ook een deel van de oogst gebruikt voor 
de voedingsmiddelenindustrie, omdat de korrels veel vet bevatten.  Havermout is geplette haver. 

Mais  In vergelijking met graansoorten groeit de mais in stevige, 
stoere vormen.  Het is een fors gras met tot twee meter hoge rechtopstaande 
stengels en twaalf centimeter brede zwaardvormige bladeren. Aan één en 
dezelfde plant vinden we een pluimvormige bloeiwijze van de manlijke bloemen 
en een kolfvormige bloeiwijze van de vrouwelijke bloem. De plant is dus 
eenhuizig.  De vrouwelijke bloemen zijn door schutbladeren omgeven en 
bezitten zeer lange stempels, die als  haarbosjes boven de kolf uitsteken.    De 
maïsplant heeft net als de Rogge ook buurbestuiving, omdat de manlijke 
bloem het stuifmeel al verspreidt, voordat de vrouwelijke bloemen aan 
dezelfde plant rijp zijn en stuifmeel op kunnen nemen.     Voor de groei van 
maïs is een warm, vochtig  klimaat ideaal. 

 In ons land wordt hoofdzakelijk snijmaïs gekweekt. Hierbij gaat het niet om de maiskorrels alleen, maar om de 
gehele plant, die geoogst en gehakseld luchtdicht wordt bewaard en als veevoer wordt gebruikt.     

                      O.Slot 

DE KNNV IS NATUURLIJK LEUK 
 

Het Promotieplan. 

Dit is het derde en voorlopig laatste artikel in het kader van het 
Promotieplan van de Landelijke KNNV. Op de VV (Vertegenwoordigende 



Vergadering) van 22 april 2006 is het plan goedgekeurd en met instemming 
begroet.  

Via de analyse van de Sterke en Zwakke punten en nog een paar stappen 
waren we beland bij de Identiteit – wie en wat is de KNNV –  ?   

Er is een belangrijke keuze gemaakt voor een meer naar buiten gerichte houding van de vereniging. 
De KNNV wil met haar mogelijkheden de aandacht en waardering voor de natuur 
in de Nederlandse samenleving (ook overheden) stimuleren. 

De verandering van de naar binnen gerichte attitude, naar een attitude die 
gericht is op de samenleving, zal zeker niet altijd gemakkelijk zijn.  

 

Want de Promotie betreft natuurlijk niet alleen de Landelijke KNNV,  maar zal ook 
verwezenlijkt moeten worden in de afdelingen en in de hoofden van hun leden. 

 

Tot wie in de samenleving kan de KNNV zich in de eerste plaats richten?  

Er zijn twee doelgroepen: de externe doelgroep en de interne doelgroep. 

Externe doelgroepen zijn: potentiële leden, jeugd en overheden.  

a. Potentiële leden zijn mensen die zich meer in de natuur willen verdiepen. 
Ze zijn vaak al lid van de grote nationaal bekende natuurorganisaties of 
van de Landschappen, van het IVN en verenigingen als bijvoorbeeld de 
Waddenvereniging. 

b. Jeugd. Kinderen die op jonge leeftijd via de KNNV op een prettige manier 
kennis hebben gemaakt met de natuur komen daar later weer op terug. 
Ouders en grootouders kunnen via de kinderen ook geïnteresseerd raken 
in de natuur. Wil de KNNV haar huidig niveau van kennis ook in de 
toekomst waarborgen, dan is het om die reden belangrijk die kennis op 
een jonge leeftijd aan te reiken en mee te geven. 

c. Overheden. Zowel lagere- als hogere overheden, waterschappen en 
natuurbeherende instanties moeten met de KNNV bekend zijn of gemaakt 
worden. 
Interne doelgroepen- interne communicatie. 

Het spreekt voor zich dat ook de afdelingen, werkgroepen en leden doelgroep 
zijn. 

Alle externe promotie is in de tweede plaats ook bedoeld voor de interne 
doelgroep, ter zelfbevestiging en om hen te stimuleren nog actiever mee te doen 
met de activiteiten. 

Want binnen het ledenbestand onderscheidt de KNNV actieve leden en niet 
actieve leden. 



Als we weten welke groepen we willen bereiken dan moeten we bedenken 
hoe we dat het beste kunnen doen. Voor wat betreft de jeugd noemt het 
Landelijk Bestuur al een paar voorbeelden. 

 Actieve ondersteuning van de Jeugdbonden voor Natuur en Milieu. 
 Het oprichten van een jeugdwerkgroep, waar mogelijk in samenwerking 

met de Jeugdnatuurwacht. 
 Inhaken op de landelijke waarnemingsprojecten (Slakkenproject, 

Waterbeestjesproject) en daarmee direct de scholen benaderen. 
 

In de toekomst gaat ook onze afdeling zich bezig houden met de uitvoering van 
de Promotie. 

Suggesties voor actiepunten zijn er genoeg!! 

                                                                                                         Het 
bestuur 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   DELIKATESSEN- 

   EN 

REFORMHUIS 

  W. ROEST 
          PARKWEG 10 – EPE 

                             TEL.: 0578-612218 

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

                 ETC. ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
                        Kleuranalyse 
 
Wilt u er ook fantastisch uitzien? Dat kan! Het zal uw verbazen! 
 
Door u te laten zien dat de kleuren van ogen, haar en huid prachtig in 
balans komen bij het dragen van uw beste kleuren. 
Tijdens de kleurenanalyse vertel ik u hoe u die unieke combinatie kunt 
versterken! Doordat u weet welke kleuren u het mooiste staan, zult u 
zich zelfverzekerder voelen en er stralender uitzien! 
 
 



  

Een mooie garderobe begint met de juiste kleuren! 

 

 

 
Maak een afspraak voor een persoonlijk kleuradvies inclusief 
kleurenwaaier, aangevuld met advies voor sieraden  
 

  

Francien J. Surink- 

van Hartingsveldt 

Slotgraskamp 41 

8162 XX Epe 

 

kleurconsulent 

e.mail  fsurink@yahoo.com 

 

Tel. 0578-613989 / 06-19244647 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stijlvol in: 

  - Bloemwerk 

  - Kado’s 

  - Woondecoraties 

  - Brocante   

 

  Stationsstraat 12 

  Epe 

  tel: 615121 
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VERSLAG WEEKEND VLIELAND 7-9 APRIL 
  

Met totaal vijftien personen hebben wij Vlieland een bezoek gebracht in het kader van het 60-
jarig jubileum van onze afdeling. 

Sommigen van ons kwamen al met de eerste boot aan. Dat betekent: vroeg van huis. De boot wacht 
echt niet. De grootste groep is met de middagboot aangekomen en onze voorzitter met gezin nam de 
laatste boot. Hij had er de grootste reis voor afgelegd, want hij kwam die dag uit Maastricht.  
Zij waren het ook die al op de boot die avond bij eb een grote hoeveelheid zeehonden hadden gespot. 
Het enthousiasme van de kinderen was niet meer te stoppen.  
Nadat iedereen zijn slaapplaats had gekozen in ons Hotelletje “De Veerman” waren we vrij om te doen 
waar we zin in hadden.  

De eersten op het eiland hadden er al een fietstocht opzitten op de tandem. Het hele eiland rond 
doe je – als je flink doorfietst -  wel binnen een dag. Maar je weet: KNNV-ers stappen vaak af om door 
de kijker te turen en van alles te bekijken.  

Het weer was best lekker. Hoewel er veel wind stond was het droog en zonnig. Het terras van 
het Posthuis was amper ingericht of de eerste zonaanbidders zochten een plekje uit de wind.  

Nadat iedereen het dorp had verkend en de buik had volgegeten, nog wat gezamenlijk in onze 
eigen “huiskamer” gebabbeld, en daarna heeft iedereen zijn bedje opgezocht, want buiten was het koud, 
donker en regenachtig. Dat voorspelde niet veel goeds voor de volgende dag. 

Op zaterdagmorgen was het weer niet echt leuk om naar te kijken, maar als engeltjes reizen 
schijnt de zon en na het gezamenlijk genoten ontbijt begon de lucht te breken en de eerste zonnestralen 
lieten daarna niet lang op zich wachten.  

Dat is zo fijn van de waddeneilanden: het blijft bijna nooit de hele dag slecht.  

Iedereen was vrij om te doen wat hij wilde en aankon. 

De voorzitter met gezin had vanuit het appartement een fenomenaal uitzicht over het wad en de 
kinderen kwamen opgewonden vertellen hoeveel soorten vogels, ganzen en eenden zij al hadden geteld. 
Sommigen hebben een lange strandwandeling gemaakt, anderen zijn op de fiets het eiland overgereden 
en je kon ook gewoon in het dorp blijven, over het wad turen en lekker uitrusten.  

Na een gezellige avondmaaltijd in de Herberg Hof van Flieland stond de lezing van Prof. Dr. 
Gerlof de Roos op het programma. Hij heeft ons na wat startproblemen alles over de vogels op het eiland 
verteld en dia’s vertoond van één van zijn expedities naar Spitsbergen.   

Wat kan die man vertellen. Hij “woont” al meer dan dertig jaar op Vlieland, maar reist ook de hele wereld 
over. Overal bestudeert hij de vogels, weegt ze, meet ze en ringt ze.  

Om 11 uur kreeg hij nog iemand zo gek om mee te gaan, op de fiets, door de regen en harde wind, naar 
zijn hutje in de duinen, om met een zware accu, lamp en kist de mooiste vogel die hij kent te vangen en 
te ringen. Hij zou de stern nog laten zien, maar om drie uur ’s nachts had niemand daar meer 
belangstelling voor en wij lagen allemaal te slapen.  

Op zondagmorgen tien uur stond de bus voor ons klaar om ons voor de excursie met Gerlof naar 
de Polder te rijden.  

Vanuit het Posthuis is de wandeling langs de polder begonnen. Van alles zie je daar, zelfs de Lepelaar.  



Ook van planten wist Gerlof veel te vertellen. Sommigen bleven na afloop nog wat hangen rond 
het Posthuis om de plantenwereld van Vlieland te bestuderen. Anderen gingen met de bus terug naar het 
dorp voor een laatste blik over de zee, het wad, de lunch of zoekend naar oesters.  

Rond half vijf vertrekt de boot weer richting Harlingen.  

Voor velen uit onze groep was dit het eerste bezoek aan de Waddeneilanden Vreemd als je weet 
dat velen de hele wereld over zijn geweest, maar nog nooit op Vlieland.  

In ieder geval is een aantal van ons zo enthousiast geworden, dat een volgend bezoek aan één van de 
eilanden onmiddellijk in gang is gezet!  

Ook heeft Gerlof de Roos al een tegenbezoek gebracht aan de Veluwe en is met één 
van onze groepsleden op pad geweest.  

Adviesvoor wie ooit nog eens naar Vlieland gaat, bezoek daar in ieder geval deze 
“vreemde vogel” aan de Dorpsstraat t/o het hotelletje De Veerman!  

 

Francien Surink 

 

 

Zaterdag 29 april 

 

Vertrek naar Hombourg. De aanwijzingen op het blaadje kloppen perfect. We  rijden zonder 
oponthoud door. Bij Remersdael hebben we pas ons eerste oponthoud, omdat een groep mannen bezig 
is met een meiboom en ons de weg verspert. Een van hen vertelt ons trouwens dat het niet een 
meiboom is maar dat het gaat om de boom van St. Brigida, die ieder jaar in Noorbeek in het centrum 
van het dorp met  veel vertoon wordt geplaatst, nadat hij door de  jonge mannen van het dorp uit het 
bos is gehaald.  

We rijden een stukje om en kiezen een smal weggetje richting Remersdael. Het is zo smal,dat 
we voor een tegenligger een stuk achteruit moeten rijden.Omdat we twijfelen stoppen we om een 

 



wandelaar te vragen hoe we moeten rijden. Als hij eindelijk begrijpt wat we willen stopt er een auto 
achter ons. Laat ze maar wachten zegt de man, maar als ik wat beter kijk blijkt Dik achter ons te staan. 
Samen vinden we tenslotte ons vakantieverblijf de Tenhof. 

De volgende dag (Zondag) gaan we eerst naar de markt in Aubel en daarna staat een excursie 
op het programma naar het Hohndal, dat we nog kennen van de Zinkviooltjes. We rijden naar het 
kapelletje in La Calamine om daar een korte wandeling door het bos te maken. Dit is de steek van de 
zinkflora. Het is nog niet erg warm maar toch goed wandelweer.  
Dat wordt de komende dagen trouwens steeds beter. En op het laatst genieten 
we van prachtig zomers weer.  

Het was eigenlijk niet ons plan om mee te gaan met het lentekamp omdat 
we steeds slechter lopen. Maar er werd ons verzekerd dat we niet de enigen zijn. 
Dat bleek ook zo en dus vormden we een kleine groep die wel dezelfde plaatsen 
bezocht maar gedeelten liepen en de rest per auto deed. Zo konden we ons toch 
steeds weer aansluiten.  

We hebben er geen spijt van gehad. Het was een gezellig kamp en we konden 
toch overal volop van genieten.  

Zo bezoeken we op dinsdag Valdieu, het dal van God met natuurlijk een 
grote kerk en bijbehorend klooster en gaan woensdag van Sippenake naar het 
monument de Bartelles en dan naar Epen, waar we in een resaurantje op het 
terras van de zon en vlaai genieten. 

In Epen bezoeken we daarna Het Bovenste Bos met de steengroeve.  

Donderdag 4 mei is alweer de laatste dag die we gebruiken om een plekje 
in St. Gravenvoeren te zoeken waar we kunnen gaan tekenen. Het tekenen lukt 
niet zo erg maar we genieten van ons mooie plekje aan een beekje middenin een 
weiland.  

In de loop van de week zijn de vruchtbomen uitgelopen en er staan heel wat 
bloemen te bloeien.En wat een prachtig gebied is de Voerstreek. En wat fijn om 
daar met een groep vrienden een paar dagen door te brengen. 

 

    Wout Boomsluiter 



EXCURSIE NAAR HET HOHN-DAL 
Vanuit het voorjaarskamp in Hombourg reden we op zondagmiddag 30 april  

naar het stadje Plombière waar 
we de auto’s lieten staan.  

Eerst een stuk lopen langs de 
Geul. Onder het spectaculaire, 
kilometers lange, hoog over het 
dal gaande spoorviaduct door .   

Even verder ging ons pad over 
het vroegere smalspoortraject 
waar destijds de lood- en 
zinkertstreintjes gereden 
hebben. Daar vonden we de 
eerste Zinkboerenkers.  

Ik zoeken in mijn nieuwe 
Heukels: niet te vinden. Dat is 
toch  even een vreemde 
gewaarwording, zo vlak over de 
grens planten te vinden die niet 
in de Nederlandse Flora staan. 
En grappig dat die soms nog wel 
in de heel oude “Heymans en 
Thijsse” van Jan Polman staan 
met vermelding van ZZ of ZZZ. 

Voorbij het plaatsje Moresnet volgden we de Geul nog een stukje tot aan een 
mooi klein kapelletje. Daar kwamen ook de niet-wandelaars met hun auto om 
gezamenlijk koffie te drinken en wat te eten. 

En daarna kwam het pas echt: het bos en het dal van het riviertje de Hohn. Wat 
we daar allemaal gezien hebben! Je kwam ogen te kort. Het begon met overal 
langs het pad de Zinkboerenkers. In het bos grote oppervlakken met 
Muskuskruid, Witte klaverzuring, Bosanemoon, Bosbingelkruid en Daslook. 
Verder het Bleek- en Donkersporig bosviooltje, Salomonszegel, 
Vingerhelmbloem, Rapunzel (nog erg klein in knop) en Knikkend nagelkruid.  

Op de helling naar  het water stonden de Gele anemonen, Eenbes en blad 
met zaadknop van de Herfsttijloos. En helemaal langs het water grote velden 
Verspreidbladig goudveil.  

Toen we op een gegeven moment weer  de steile helling omhoog kropen  viel ik 
bijna letterlijk met m’n neus op een schubwortel. Die had ik in mijn leven nog 
nooit eerder gezien. Wat een beleving zo’n vreemd “gewas”. Er stonden er een 
stuk of vijf bij elkaar. Prachtig die paars-grijze trossen. 

 

Zinkviooltje 



Na weer een stuk gelopen te hebben kwamen we op een vrij kale, oneffen 
grasachtige heuvel, helemaal vol met….. jawel, Zinkviooltjes! Daar knielden we 
bij neer en aten ook ons brood op. 

Daarna weer een pad steil nog hoger op. Middenop stonden  de 
Mannetjesorchissen, bijna vertrapt. Boven was een bos met ook Gevlekte 
orchissen en aan het blad te zien de Wilde narcis.  

Eerder hadden we ook  al Lelietje-van-dalen  en Dalkruid gezien en natuurlijk 
niet te vergeten overal die schitterende sleutelbloemen. Grote pollen op de wat 
vochtiger plaatsen en de kleinere slanke in hogere en drogere gebieden. 

In de berm vonden we de Aardbeiganzerik. Ik dacht dat het de Bosaardbei 
was. Maar Gerard leerde mij dat het verschil zit in het puntje van het middelste 
blaadje. Bij de ganzerik is dat iets korter dan de zijnerfjes, bij de aardbei is het 
langer. Ik wilde het eerst niet geloven, maar het klopt precies, en zo staat het 
ook in de Flora Verder is er geen verschil te zien . 

Het was een onvergetelijke excursie naar  het buitengewoon mooie dal van 
de Hohn. 

 

Loes Jansen. 

 



De dag begon met korte broeken en 
T-shirts; dit beloofde goed wandelweer.  

BIJ DE ABDIJ STONDEN LANDMETERS TE METEN. 
WIJ BEGONNEN AAN ONZE WARMING-UP (KLEIN 
RONDJE VAN ONGEVEER DRIE KILOMTER.) NA DE 

EERSTE METERS WAS DE GROEP AL VERDEELD.  
Het Barbarakruid kwam ons al snel 
tegemoet. 

Wanneer je de eerste ronde had 
voltooid begon de tweede  ronde (vijf 
kilometer.) 

Het weiland golfde op en neer, het 
landschap bestond tot nu toe uit 
paardebloemen, Madeliefjes en 
Pinksterbloemen. De scheiding tussen de 
weilanden bestond uit meidoornhagen.  

We kwamen op een weg uit, waar we 
al snel op iets belangrijks werden gewezen, 
namelijk: nooit de hoogspanningskabels 
aanraken. Die weg bracht ons bij een paar 
verlegen geiten, die graag een boterham 

lustten, maar niet voor een foto wilden poseren.  

Het pad veranderde al snel in een modderstroom; over het pad bevond zich een 
ecoduct voor schapen en andere dieren. Aangezien het “pad” vol modder lag, 
moesten wij bovenlangs. Daarboven kon je je nergens  aan vasthouden. 
Sommige mensen hadden de schrikdraad over het hoofd gezien, waardoor ze 
een schok kregen. 

   We liepen langzaam terug naar het klooster, waar we zouden verzamelen. 
Hier werden we getrakteerd op een heerlijk ijsje. Na anderhalf uur vergeefs te 
hebben gewacht op een groepje van vier, ging een vijftal mensen vol moed en 
plezier op pad.  

Chefkok Paula & Co vertrokken richting huis. Om weer een heerlijke maaltijd op 
tafel te zetten. 

   Halverwege de derde ronde kwamen we een mysterieuze bunker tegen. 
Enkelen namen een kijkje in die bunker. Nadat we daar gepauzeerd hadden, 
gingen we weer verder.  

Na het vermiste groepje misgelopen te hebben, kwamen wij weer terug bij 
het klooster.  

Waarna de landmeters vertrokken en het vermiste viertal weer terug kwam. 

 
Abbaye du Val Dieu – dag 3 

Woensdag 3 mei  2006 



De volgende planten hebben we aangetroffen: 

Maagdenpalm – Gevlekte aronskelk – Wilde rozen – Wilde framboos – 
Koekoeksbloem –Zilverschoon – Magnolia – Barbarakruid. 

En toen was het tijd voor een Jupiler 

          Lars 

 

 

Iets dichter bij de abdij 

   Vlak bij het klooster stroomt het beekje de Berwinne dat ter plekke diep in 
het landschap snijdt. De vroegere monniken hebben van dit stroompje gebruik 
gemaakt om er een watermolen te vestigen. De niet-zo-verre-wandelaars 
konden genieten van de directe omgeving, die zich ook leende voor het maken 
van een schetsje. 

   Het is tamelijk moeilijk om  de bewegwijzerde routes te volgen; wij 
raakten er tot drie keer in verstrikt en moesten terugkeren 
naar ons uitgangspunt.  

Maar die insnijding in het terrein van de beek leverde wel 
een Waterspreeuw op, die  heel snel een goed heenkomen 
zocht. Groene specht en Zwarte wouw mogen niet 
onvermeld blijven. 

  De volop bloeiende krieken en kersen gaven aan het heuvelige landschap 
een bijzondere kleur tussen de bomen, die nog net niet vol in blad waren.  

Wilde planten in overvloed, genoteerd zijn: Kraailook, Blauwe druifjes, 
Aardbeiganzerik, Verspreidbladig goudveil, Barbarakruid, Gele dovenetel, 
Aronskelk, Sleedoorn, Krent, Bleeksporig bosviooltje, Nagelkruid, 
Schaduwkruiskruid en Zachte ooievaarsbek.  

Maar ik denk dat de lijst veel langer zou kunnen zijn. We moeten er nog maar 
eens terugkomen! 

 

          Dik 

 

 

 



 

 

Verslag van een dag uit het voorjaarskamp 

van onze afdeling in Hombourg – België 

 

Donderdag 4 mei 2006. 

 Onze groep splitste zich voor de wandelexcursies in tweeën. De grootste 
groep voor de langere- en een kleinere, waartoe ik behoorde, voor de kortere 
wandelingen. 

Begeleid door de zang van “onze” Zwartkop vertrokken we met heerlijk 
zomerweer per auto naar       ’s Gravenvoeren. We genoten al van de rit erheen. 
De glooiende weiden waren al heerlijk groen en geel van de paardebloemen en 
de bomen kwamen allemaal tegelijk uit na de lange koude lente.  

De haagbeuken en beuken lichtgroen, de wilgen en essen (bloei) lichtgeel en 
eiken en populieren in een prachtige lichtbruine tint. 

De peren stonden volop in bloei. Veel hoogstammen nog daar. De kersen bijna 
uitgebloeid en de appels net beginnend. Nog Sleedoorn in schaduwranden en de 
Meidoorn volop in knop. 

 We volgden de loop van “le Veurs”die in St. Martensvoeren het water van 
“la Voer” opneemt en meer stroomafwaarts ook nog het water van de Noorbeek. 
Het is dan al een heel snelstromend riviertje geworden. Er schijnen forellen in 
voor te komen en ook Zilvervoorntjes, en zelfs de Beekprik. Overal staat “Pêche 
interdit”. Er is wel een grote forellenkwekerij waar gevist mag worden. 



 We zagen nog een paar oude huizen waarvan de onderbouw van 
vuursteen (silex, flint) is. Ook veel vuursteen op de landweggetjes en de 
akkerranden. 

 We bezochten eerst het natuureducatie centrum in ’s Gravenvoeren. Heel leerzaam en leuk. 
Veel interactieve spelletjes voor de jeugd. Heel mooie 3D-beelden van de (ons bekende) daar 
voorkomende flora. Interessant dat er veel Moerbei, Haagbeuk, Boskriek en Spaanse aak 
(Veldesdoorn) voorkomt. Ook veel aandacht voor de veel voorkomende Das en natuurlijk de 
Vroedmeesterpad. 
Vroeger in Epen noemde men de zogenaamde “vuurpadjes”  klingelkes. Je 
hoorde ze overal, ’s avonds bij poeltjes en regentonnen. Nu kent met het woord 
“klingelke” niet eens meer. Is dat hetzelfde beest? 

 Een kleine “staats”wandeling over vrij primitieve bruggetjes over “le 
Veurs” voert ons langs de “Virgin Maria”-kapel en de erachter liggende herberg 
“de Swaen” uit 1742 (zie tekening.) 

Hierna een plekje gezocht om te tekenen en ons brood op te eten en daarna 
wandelen. 

Dat lukte wonderwel in het dorpje Schoppen. Vlak achter de huizen loopt de 
Veurs en daarachter steil oplopende hellingbossen. We vonden een plekje in een 
wei onder een appelboom met uitzicht op een meander van “de Veurs” en 
daarachter oplopende weiden en bossen en een meidoorngraft. De tekeningen 
wilden bij ons niet zo lukken. Zó veel te zien en zó veel kleur en dan dat wit van 
de perenbloesem. Te moeilijk mar wel leuk. 

Dan maar aan de wandeling over een heel leuk weggetje aan de overkant van “le 
Veurs”. 

Ik wil geen lijstje geven van alle bloemen die we zagen, maar een paar 
moeten er toch genoemd worden. In de wei langs de rivier: Pinksterbloem, 
Dagkoekoeksbloem, dovenetel paars en wit, Hondsdraf en Ereprijs (zó blauw!) 
Aan de boskant veel Maagdenpalm in bloei en veel aronskelken, Bosanemonen 
en Look-zonder-look, Slanke sleutelbloem en Salomonszegel. Ook veel vlinders: 
Atalanta, Gehakkelde aurelia, witjes in soorten, Oranjetipje, Bont zandoogje, 
Landkaartje en veel blauwtjes (ik dacht Icarusblauwtjes) die steeds met ons 
meevlogen. 

 Een boer tegengekomen die een zwartbont kalf kwijt was. Als we het 
vonden, of we hem dan maar een wei in wilden jagen.  

En een boer met een tractor die nauwelijks kon passeren. Pas op onze voeten! 

De bevolking is hier erg vriendelijk: praatje maken en ons bijna uitnodigen voor 
een kopje thee. 

 Helaas moesten we al vrij vroeg weer terug omdat wij de bewaarders van 
de enige sleutel waren. Via een andere route teruggereden. Opvallend veel grote 
oude huizen en kastelen in prachtige parken langs de weg. 



Een heerlijk landschap om weer naartoe terug te keren. 

Marianne Faber. 

 

 

Onze afdeling was 7 dagen in Hombourg (België) 

Algemene indruk 

   Het is een wonder dat de organisatoren van het jaarlijkse afdelingskamp 
altijd weer een geschikte accommodatie voor onze groep vinden. Die groep 
bestond dit jaar uit alle leeftijden: lagere schoolkinderen, tieners, volwassenen 
en ouderen. 

   Deze keer kwamen we terecht in de buurt van Hombourg, een Belgisch 
plaatsje even over de grens van ons Zuid-Limburg. De eerste twee dagen 
moesten drie deelnemers slapen in het Nederlandse Euverem, waar zij waren 
ondergebracht in de prima ingerichte kamers van een oude vakwerkboerderij. 
Daarna konden zij terecht in de op zichtafstand gelegen Molen van Medael (wij 
waren daar jaren geleden al eerder in de herfst met de gehele groep geweest.)  

Wij logeerden nu in de Tenhof, een mooie grote voormalige hoeve. Kamers met 
elk een eigen toilet en douche, een echte luxe! 

   De gezamenlijke maaltijden, onder supervisie van Paula en Wim, samen 
met Dinie en Jan bereid, waren telkens een verrassing. We hielpen allemaal met 
de voorbereiding. 

   Omdat er een vijftal trouwe, maar niet meer zo vlot ter been zijnde leden 
niet met de lange excursies mee konden, gingen die apart eropuit. Dat door hen 
twee mooie fossielen, belemnieten in het Bovenste Bos bij Epen werden 
gevonden laat al zien, dat ook zij hun ogen goed de kost gaven. Wout kan er met 
recht trots op zijn! 

   Het nabij gelegen stadje Aubel werd door allen bezocht. We doolden daar 
op de markt rond en bezochten ook de boekenmarkt.  

   We troffen het met het weer. De natuur was op z'n mooist en nog vol 
belofte voor de komende maanden. Dat ene regenbuitje was niet de moeite. 
Sterker nog, toen op dat moment een van onze auto's langs kwam bij de 
schuilende excursiegangers, wilde niemand het laatste deel van de wandeling 
missen. 

   De peren- en appelbomen rond het huis kwamen in bloei, de wilde kersen 
(Boskrieken) stonden als witte pluimen op de nog kale boshellingen. Zanglijster, 
Zwartkop, Tjiftjaf en Winterkoning zongen rondom en twee paartjes Nijlgans 



scharrelden bij de hoeve rond het beekje de Gulp en wat poeltjes in de 
beekweide beneden ons.  

Een simpele boswandeling langs de helling boven het huis leverde meteen al 
leuke  vondsten, zoals Daslook, Bosbingelkruid, Aronskelk en Gele dovenetel, 
Muskuskruid en nog veel meer moois (zie de volledige plantenlijst). 

   De dagtochten gingen onder andere naar het dal van de Hohn (B), naar 
Remersdaal (B), naar Abbaye du Val Dieu (B), het Onderste en Bovenste Bos, de 
volmolen bij Epen (NL) en de Voerstreek, waar ook het nieuwe 
bezoekerscentrum in 's Gravenvoeren werd bezocht. 

   Het bleek dat er in het gebied, dat onder bereik van de Tenhof ligt, nog 
veel te ontdekken valt. Genoeg voor een volgende keer. 

         Els  

 

 

Klapeksters op de Noord-Veluwe 
Verslag van waarnemingen in het najaar van 2005 

Klapekstertelling 2005 
De Klapekster is in Nederland een doortrekker en overwinteraar in zeer 

kleine aantallen. Klapeksters zijn trouw aan hun overwinteringgebied en bezetten 
jaar in jaar uit dezelfde “winter-territoria”. Een piek in het aantal waarnemingen 
wordt vaak in oktober-november bereikt.  

Vanuit de Vogelwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde en de 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe is in het najaar 2005 een 
Klapekstertelling georganiseerd in de week van 19 tot en met 27 november 
2005. Ook in 2001, 2002 en 2003 is deze telling in dezelfde periode uitgevoerd.  

In 2004 zijn vele losse waarnemingen verzameld en bewerkt door Benno van den 
Hoek. De resultaten van voorgaande tellingen zijn steeds gepubliceerd in Anser 
en- of Natuurklanken.  

De aanleiding voor de telling was de wens om een beter inzicht te krijgen in de 
status van de Klapekster als overwinteraar op de Noord-Veluwe.  

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

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



Tevens is gevraagd aantekeningen te maken over het voorkomen van roofvogels 
op de heidevelden. Tientallen personen hebben één of meer heidegebieden 
geïnventariseerd of losse waarnemingen doorgegeven. Daarnaast zijn 
waarnemingen verzameld die op internet waren gedocumenteerd. Alle tellers 
worden uiteraard hartelijk bedankt voor hun inzet ! 

Uiteindelijk zijn niet alle heidevelden even goed onderzocht op het 
voorkomen van de Klapekster. Het Artillerie Schietkamp ´t Harde (Doornspijkse 
heide en Oldebroekse heide) zijn in het geheel niet onderzocht; wel zijn er 
enkele toevallige waarnemingen bekend geworden. Met name de heidevelden 
binnen de Koninklijke Houtvesterij Het Loo, zoals het Hoog Soerense Veld en de 
Asselse heide, zijn niet voldoende intensief bekeken vanwege 
toegangsbeperkingen. Ook hiervan zijn wel enkele meldingen ontvangen. Het 
Caitwickerzand en Groevenbeek alsmede enkele verspreide heidevelden bij 
Heerde zoals de Renderklippen zijn ook niet geïnventariseerd.  

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

Interpretatie van de waarnemingen. 

Bij de uitwerking zijn ook losse waarnemingen betrokken die afkomstig 
zijn van de maanden oktober, november en december 2005 of januari 2006, 
maar die buiten de genoemde telperiode van 19- tot en met 27 november 2005 
vallen. In het verzamelen van losse waarnemingen is geen volledigheid 
nagestreefd.  

Ook is op internet gekeken naar Klapeksterwaarnemingen. Alle waarnemingen 
zijn geïnterpreteerd om een uitspraak te kunnen doen over het vermoedelijke 
aantal “winterterritoria” van de Klapekster. De interpretatie is moeilijk en gaat 
vast gepaard met fouten. Klapeksters kunnen een groot winterterritorium 
bezetten en het valt niet altijd mee elkaar uitsluitende waarnemingen te krijgen. 

Resultaten “winterterritoria” Klapekster 
In totaal zijn uit de maanden oktober, november en december 2005 en 

januari 2006 van de Noord-Veluwe honderd Klapeksterwaarnemingen bekend 
geworden. Hieraan hebben precies vijftig (!) verschillende waarnemers een 
bijdrage geleverd (inclusief nul-waarnemingen.) Enkele nadien bekend geworden 
waarnemingen zijn bij de uitwerking buiten beschouwing gelaten, net als in 
voorgaande jaren. 

De vroegste waarnemingen dateren van 5 oktober 2005 op de heide van 
het ASK bij de Dellen en de Stakenbergse heide bij Elspeet. De interpretatie van 
het totale aantal waarnemingen is als volgt:  De honderd waarnemingen zouden 
betrekking kunnen hebben op zo´n vierenveertig verschillende “winterterritoria”. 
Vijfendertig van deze “territoria” (cirkel in kaart) zijn gebaseerd op 



waarnemingen binnen de telperiode. Dit is dus zeker een veilige ondergrens van 
de schatting.  

Uit nog eens negen vermoedelijk andere “territoria” (driehoek in kaart) stammen 
de waarnemingen van buiten de telperiode. Dubbeltelling is niet geheel uit te 
sluiten. Duidelijk is dat er relatief veel Klapeksters zijn gezien in het najaar van 
2005. 

 

Op de meeste plaatsen waren in de loop van voorgaande jaren ook al 
Klapeksters gemeld. Van enkele kleine heidevelden tussen Elspeet en Uddel was 
de Klapekster nog niet eerder gemeld. Dat geldt ook voor enkele plekken op het 
ASK.  

F. Bosch had het geluk in de (onoverzichtelijke) omgeving van de Tongerense 
heide “van de ene in de andere Klapekster” te fietsen met een totaalscore van 
vijf Klapeksters. Dit in een gebied waar het anders moeilijk is uitsluitende 
waarnemingen te krijgen. Ook in het Wisselsche veen is door F. Bosch een 
Klapekster gezien. Dit is ook een nieuwe locatie. 

 De verspreiding van de “territoria” blijkt uit onderstaande kaart. Dit beeld 
komt zeer goed overeen met de verspreiding in de voorgaande jaren.  

Ontwikkeling aantal Klapeksters 
De ontwikkeling van het aantal winterterritoria  van Klapeksters in de loop van de jaren 

is als volgt: 
 
Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 

Aantal 28 33 27 25-35 44 
 
De vijfentwintig tot vijfendertig geschatte territoria uit 2004 zijn onderbouwd met 

tenminste achtenzeventig waarnemingen. 
Aan de vierenveertig territoria liggen al honderd waarnemingen ten grondslag. Het is 

moeilijk om te concluderen of van een toename sprake is. De afgelopen jaren is ook meer 
aandacht besteed aan het voorkomen van de Klapekster. Niet ieder jaar zijn dezelfde gebieden 
daarbij even aandachtig bekeken. Dat de soort gezien is op plekken waar dit de voorgaande 
jaren niet het geval was is een goed teken. De tijd zal het leren hoe de Klapeksterstand zich 
ontwikkelt. 
De roofvogels 

Er is een opvallend groot aantal Blauwe kiekendieven gemeld. Het gaat in 
totaal vermoedelijk om minimaal drie mannetjes en vijf vrouwtjes of 
onvolwassen vogels. De mannetjes zijn gezien in het Wisselsche veen, op de 
Elspeetse heide en bij Uddel (Bieze). De vrouwtjes c.q. onvolwassen vogels zijn 
gezien op de Tongerense heide, de Elspeetse heide, het Houtdorperveld, bij 
Uddel (Bieze) en op de heide achter het Aardhuis.  

In 2002 en 2003 is ook expliciet op roofvogels gelet. In 2002 was er géén 
waarneming van de Blauwe kiek, in 2003 zijn er ook acht geteld. Werd in 2003 
slechts een enkele Torenvalk gemeld, in november 2005 werden tenminste 



vierentwintig verschillende Torenvalken gezien! Het hoogste aantal tot nu toe. Al 
met al was het een roofvogelrijke Klapekstertelling. 

Oproep 

Waarnemingen van overwinterende Klapeksters zijn en blijven altijd 
welkom, bij de auteur van dit artikel of bij Benno van den Hoek (redactie Anser). 
Het liefst met gedetailleerde plaatsaanduiding zoals Amersfoort-coördinaten  en 
andere bijzonderheden. 

 

Waarnemers: bedankt ! 

Alle onderstaande waarnemers worden weer hartelijk bedankt voor het aan de 
auteur doorgeven van waarnemingen van Klapekster of het publiceren van deze 
waarnemingen op internet. Speciale dank gaat uit naar Benno van den Hoek die 
vele waarnemingen binnengehengeld heeft. 

M. Albert, J. Barth, W. van den Bergh, F. Bosch, F. Broekman, R. 
Compaijen, M.W. Dekker, H. van Diepen, D. Dobbenberg, J. Douma, H. 
Endt, H. van Gelder, J. Harleman, dhr. Hazekamp, R. Heideveld, Th. den 
Hertog, H. Heussen, B. Hilberink, B. van den Hoek, M. Hoksberg, A. 
Hottinga, A. van Hunnik, J. Huttinga, A. Jansen, W. en N. Janszen, A. en 
R. Klarenberg, J. Kuijper, M. Langevoort, A. Marissen, M. Messie, C. 
Mouw,  E. Murris,  J. Nijendijk, R. Pannekoek, T. Poelen, G. Plat, H. Prins, 
G.A.H. Prins, M. Prins, K. Rebel, W. Smit, A. Troost, dhr. Trachsler, G. 
Veldwijk, M. de Vries, C.Wedemeijer, J. Wilbrink, P. van der Wijst. 

 

Gert A.H. Prins 

De Wildkamp 21 

8162 GH EPE 

0578-627016 

gah.prins@wxs.nl  
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En nog wat allerhande 

 HARRY VAN DIEPEN STUURT ME MET REGELMAAT BERICHTEN UIT ZIJN 
DIERENOPVANGHOEK, EN DAAR ZIT HEEL WAT LEESVOER TUSSEN DAT GOED OP Z’N PLEK IS IN 
NATUURKLANKEN. HIERBIJ DUS EEN GREEP UIT DE MELDINGEN; HET WOORD IS AAN HARRY: 

7 mei 2006: Vorige week zat er een jonge Houtduif op mijn tuinhekje. Toen onze kat in 
de buurt kwam probeerde hij weg te vliegen maar dat lukte nog niet. Even later waren ze met zijn 
tweeën. Vliegen konden ze nog niet; daar waren ze te vet voor en de vliegpennen nog te kort. Eén van 
de twee zag er ook behoorlijk verfomfaaid uit kennelijk ergens tegenaan gevlogen. Tegen de avond 
heb ik ze maar op de garage gezet. Toen ik omhoog keek zag ik dat daar nog een derde jong zat in de 
boom. Die werd gevoerd door een oudervogel. Volgens mij zat er toch maar één houtduivennest in 
mijn piepkleine tuintje. Nu zitten de drie jonge Houtduiven gebroederlijk naast elkaar in de Berk. 
Kennelijk is er dus echt sprake van een duivendrieling. Soms worden er drie of vier eieren in een 
houtduivennest gevonden. Vaak is er dan sprake van twee vrouwtjes, die hun eieren in hetzelfde nest 
leggen. Dit is voor mij de eerste keer dat ik dit meemaak. 

Zojuist belde iemand aan om met te vertellen dat er een dode duif op straat lag. Het was een dode 
volwassen houtduif. Zelfs op zondagmiddag zien ze in een 30 km wijk nog kans om een houtduif dood 
te rijden. De doffer hoor ik nog. Hopelijk ziet hij kans om zijn drieling alleen te voeren. Maar 
misschien is er toch nog een tweede vrouwtje in het spel. Ik ben benieuwd. 



(De drieling is gezond groot gegroeid - Red.) 

 In Uden is een opmerkelijke waarneming gedaan: Een paartje Koolmezen met zes jongen in 
een nestkast werd bij het aanslepen van voer geassisteerd door een Winterkoninkje! Die was zelfs niet 
te beroerd om te helpen bij het schoonhouden van de kast. Ook de ouders kweten zich getrouw van 
hun taak en de jongen zijn gezond en blij uitgevlogen. Er zat niet één Winterprins of –prinsesje tussen. 

In de eierfase was de Winterkoning niet in de buurt, althans hij werd niet 
waargenomen. 

Heeft iemand onder u wel eens iets soortgelijk gezien of gehoord? 

Wilt u het dan aan Harry melden?  Of anders aan 

Micky Marsman. 

 

 
aanwezig. De winterkoning was tijdens de eierfase van het nest niet 
waargenomen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanmiddag was ik kader van de nestkastencontrole van de kerkuilen bij een veehouder in Emst. De 
boerin vertelde me dat ze al een week of 4 een bijzondere uil op het erf hadden. Op wat oude 
landbouwwerktuigen achter op het erf zat pontificaal een steenuil. Volgens de boerin zat hij daar 
praktische de gehele dag. De vogel was weinig schuw. De boer kon de vogel tot op ca. 1 meter 
benaderen. De vogel vloog naar de zandbak van de kinderen, ook één van zijn favoriete plekjes. In de 
zandbak liep hij op hoge poten druk heen en weer, gedrag dat ik herkende van een steenuil in Zuid 
Frankrijk nabij zijn hol op een helling. Op het oog zag de vogel er verder normaal uit. Zijn zeer 
vertrouwelijke gedrag was voor mij in ieder geval wel bijzonder. Ik hang een nestkast in de buurt van 
zijn verblijfplaats, wellicht krijgt hij/zij nog eens een partner. 

  



Op een verjaardag hoorde ik gisteren het volgende verhaal van mijn buurman.  

Zijn dochter & schoonzoon zijn bezig met het bouwen van een nieuwe garage.  

Tijdens de bouw probeerde een boerenzwaluw een nest te maken aan de zolder boven de auto. 

Men wilde het te verwachten geschijt boven de auto niet dus het nest werd regelmatig weggestoten. 

In de tuin lag ook een oude omgewaaide appelboom met holle takken.  

Mijn buurman heeft een aantal van die takken omgebouwd tot mogelijke broedplaatsen voor bv uilen.  

Eén van die takken in de in aanbouw zijnde garage/carport.  

Vervolgens heeft de boerenzwaluw voor in deze holle stam een nest gemaakt alléén gevoerd met 
haren en ander zacht nestmateriaal. Daarin gebroed en jongen grootgebracht, die inmiddels zijn 
uitgevlogen. Helaas is nu alleen nog maar het gebruikte nest te zien. 

Heb je wel eens vaker gehoord van broedende boerenzwaluwen in een boomholte? (Gierzwaluwen 
doen dat wel eens.)   

Gg Harry 

  

NB Ik heb het nest nog niet met eigen ogen gezien, ik ga deze week even kijken. 

 

          van de week werd er in het centrum van Uden waargenomen dat er een 
Winterkoning meehielp met voer aanslepen en het nest(kast) schoonhouden van 
een Koomees gezin met 6 jongen (inmiddels uitgevlogen), vader en moeder 
Koolmees hielpen ook gewoon mee en er waren uitsluitend Koolmees jonkies 
aanwezig. De winterkoning was tijdens de eierfase van het nest niet 
waargenomen... 

 

 

 

 

 

 

Ongehoord adembenemend! 

Het gigantische spechtennest 
Het komt regelmatig voor: getrippel op het dak. Als ik naar 
buiten storm om te zien wie dat doet is het altijd te laat. 
Deze keer herhaalt zich het geluid verschillende keren achter en 
boven mijn hoofd als ik zit te lezen op het terras bij de schuur. 



Stoel opgepakt om van een eind verderop het dak te bekijken. Kijker meegenomen en wachten. 

Vlak boven de dakgoot zie je de golfjes van de dakbedekking, en opeens is daar een lichtbruin flitsje in 
zo’n holletje. Een muis? Er is geen wind, alleen een vogelgeluidje – verder stilte. 

Weer zo’n flitsje en dan twee pootjes op de rand van de dakgoot, en een kopje met halfronde oren. Een 
Wezel dus! 

Gauw ga ik het huis in om van bovenaf te kijken en ja hoor, in de halfronde dakgoot ligt een – ietsje 
rossig – lichtbruin diertje, ongeveer twaalf centimeter lang met een rattenstaartje van ongeveer acht 
centimeter lengte. Dat beestje maakt het “vogelgeluid”.  

Na een poosje zie ik een veel grotere kop. Die trekt zich terug en komt uit een ander holletje weer 
tevoorschijn. Dit herhaalt zich wel vijftien maal of meer. Niks Wezel, een marter! 

Tenslotte wordt het voorste deel van het lichaam zichtbaar. Bovenkant van de kop goudbruin en 
donkerbruin, voorpoten glanzend zwartbruin met flinke nagels en dan de hals en borst zachtgeel – 
Moertje Boommarter! 

Ineens, met een snelle beweging van haar kop graait ze naar het staartje van het jong en trekt het kind 
met kleine rukjes weer onder de dakbedekking. 

Mensenkinders wat spannend. Er is dus een nest. Het zit tussen de dakbedekking en het dakbeschot. 
Geen enkele mogelijkheid om daar maar iets van te zien. 

Melden  
 Ik meld mijn waarneming en leer dat: 
- Marters graag een oud Zwarte spechtennest gebruiken voor hun nest. 
- Het jong waarschijnlijk drie tot vijf weken oud is. 
- Het moertje een latrine in een boom gebruikt. 
-  De moeder in de heel vroege morgen jaagt, daarna zoogt of voert, dan misschien naar de latrine en 

vervolgens gaat slapen, urenlang. 
- Het gestommel zal toenemen; de jongen moeten leren klauteren om tenslotte het hol te verlaten. 
- De moeder meer op jacht zal moeten gaan. 
- Moeder en jongen zullen na het verlaten van het nest tot ongeveer half augustus samenblijven. Dan 

moeten de kleine marters hun eigen weg vinden. 
 Het dak lijkt wel een beetje op een spechtenhol, een nauwe ruimte, maar wel breed. 
Waarschijnlijk is het jong naar de nok van het dak gekrabbeld, wie weet aan de andere kant een eind 
naar beneden geroetsjt en tenslotte uit het holletje gekropen en in de dakgoot beland. 
 Dikwijls ga ik luisteren in de schuur. Soms hoor je een licht gerucht als van schuiven, iets 
verzetten, gaan verliggen enzovoort. 
Taxus 
 Het dak van de schuur is naar voren verlengd. Het rust op poeren. Dat is de carport. Opzij 
hiervan staan een paar Taxusbomen.  
Op een dag ben ik stilletjes bezig in de schuur en de carport. Dan zie ik het moertje. Ze is op jacht op 
de grond tussen de bomen en de varens. Normaal hebben marters een golvende, hobbelende gang. 
Daar is nu niets van te zien: als een rechte streep schiet ze een paar keer van rechts naar links en vice 
versa. Eenmaal met een prooi. Hoe zou ze dat naar het nest brengen? 
Even is er niets te zien of te horen. Dan is de marter ineens vlakbij: onhoorbaar in de Taxus gekomen. 
Afstand ongeveer vijf meter. Ze zit iets boven mij. Ik ben “bevroren” en we kijken elkaar aan. Geen 
geluid. Ook geen prooi; die heeft ze zeker zelf opgegeten. 
Met een bliksemsnelle beweging is het dier in de andere Taxus, rent over een tak, een sprong naar de 
dakgoot, een spurt naar het holletje en – over en uit. 
Snoeten en pootjes 
 Het marteravontuur ontwikkelt zich zoals voorspeld was. Het gestommel neemt toe. Duidelijk 
hoor je hoe “iemand” naar de nok gaat en dan aan de andere kant weer naar beneden. Af en toe waagt 
zich een kopje uit zo’n dakholletje.  



Dan op een dag een grote verrassing: twee kopjes, rossig lichtbruin.  Vanaf die dag is er meer kans om 
de kleine marters te zien. Dat lukt het beste aan de nestkant van het dak. Daar komen ze uit de 
holletjes om te spelen in de dakgoot. Ook kijken ze over de rand, neus in de wind. Ze willen avontuur, 
ze willen van dat dak af. Zo ver is het nog niet, maar ze weten wel hoe moeder het dak verlaat. 
Gezien? Geroken? Intussen is het ook leuk om in de dakgoot te hollen of een klein eindje op het dak te 
klauteren. De pannenvlakte is nog wel griezelig. 
 Inmiddels hebben zich enkele mensen gemeld om te komen kijken en te fotograferen. Grappig, 
de snoetjes die verbaasd kijken naar de bezoekers. De pootjes met gave zooltjes en kleine en de 
bungelende staarten, nog steeds puntig maar wel dichtbehaard. 
Het nut van oude troep  
 Op een gegeven dag lijkt het gestommel niet uit de schuur of goot te komen maar uit de carport. 
Over een deel van die ruimte is een vlierinkje. Daar staat allemaal oude troep: een oud vogelhuis, een 
oude teil, een rol gaas, een oude tafel, enzovoort. 

Gauw gaan kijken. Als de deur van de bijkeuken naar de carport opengaat luid lawaai: een vluchtend 
dier. Enfin, stil zijn en wachten. 

Het werkt. De kleine marter vertoont zich. Hij of zij maakt een ontdekkingstocht. Leuk om je door het 
gaas te wringen, ergens in te klimmen, overal te snuffelen en je wezenloos te schrikken als de teil een 
metalen klokgeluid maakt als je daartegenaan bonst. 

Duwen en sjorren 
 Regelmatig spelen de kinderen nu op het zoldertje. Soms alleen, soms samen. Dikwijls spelen ze 
“zoet” maar ook lijkt het wel eens op een verbouwing.  

Als ik weer eens doodstil sta te kijken klinkt er ineens een vrij diep gegrom: moeder marter is 
verschenen. De jongen mogen niet spelen met een mens zo dichtbij. Het ene jong is “gehoorzaam”, het 
andere wordt geduwd, gesjord en getrokken over een steunbalk helemaal naar de nok van de carport. 
Daar blijkt een gat te zijn waardoor je in het nest kunt komen. 

Moeder sjort haar kroost in hun veilige onderkomen. 

 Wat ik zo lang al vreesde is gebeurd: een kind is van de speelzolder afgevallen. Het roept luid en 
dringend. De bezoekers hadden verteld dat kleine marters wel eens uit hun boomholte vallen en eigenlijk 
altijd op hun pootjes terechtkomen. We kijken dus wel, maar besluiten om te wachten op de moeder. 
Dat duurt even, maar niet lang. Ze gromt en blaast tegen ons, maar niet zo erg als de vorige keer. Na 
een paar minuten rent het moertje naar het jong en jaagt het diertje de carport uit. Het gaat razend 
snel. Een oogwenk later zitten moeder en kind hoog in een boom. Het jong beweegt zich op een 
horizontale tak, vindt dat heel griezelig en roept voortdurend. Het moertje houdt ons – twee mensen – 
goed in de gaten. Ze bromt nog steeds een beetje. 

Op een gegeven moment pakt ze het jong in het nekvel maar laat dan weer los. Er gebeurt niets. 

Wij besluiten voorzichtig weg te gaan en van verderaf te kijken. Niet lang daarna is er niets meer te 
horen en niets meer te zien. 

De theevoorstelling 
 Op een dag hebben we met ons vieren genoten van de martertjes in de dakgoot. Voldaan zitten 
we thee te drinken bij de schuur, totdat iemand roept: “Een kopje, o kijk op het dak van het huis!” We 
springen op en hollen naar een andere plek in de tuin om het vervolg te zien. 

Het martertje is aan de andere kant van het huis gekomen. Daar groeit een druif een  druif tegen de 
muur. Het dier wil naar de grond en door de druif naar beneden lijkt een goede mogelijkheid. Het lukt 
heel aardig. Dicht bij de grond valt hij of zij nog bijna, maar het loopt goed af. Nu gaat het even vlak 
langs de muur van het huis door de planten en dan het grasveld op en rechtstreeks naar het vogelbad. 
Voorpoten in het water en drinken – drinken. Het is ook zo’n warme dag. Dan verdwijnt het jong in het 
bos – Weg. –   



 Eén gast is nog gebleven; de anderen zijn naar huis. We staan na te praten. Hoe moet dan nu? 
Er is nog een jong en waar is het moertje? 

Plots zien we het ondernemende jong weer een heel eind verderop rondscharrelen. Dan gebeurt het 
ongelooflijke: het diertje komt hoe langer hoe dichterbij. De voet van een boom wordt uitvoerig 
besnuffeld maar het is het niet. De volgende boom dan, en nog één. Ja! dit is de goede Taxus. Behendig 
in deze boom geklommen en via een onwaarschijnlijk dunne tak en een bijna mislukte sprong in de 
dakgoot gekomen. Trip-trip, hollen – thuis!! Dit was waarschijnlijk ’s marters eerste grote avontuur. Van 
zo’n waarneming moet een mens wel bijkomen. 

 Maar de fantastische avonturen zijn nog niet op. Ik zie hoe een martertje boomspringen oefent. 
Van de grond af in een boom springen om dan verder te klimmen. Eerst mislukt het. Verbazing, alle 
poten in de lucht. Meteen weer geprobeerd en nog een paar met andere boomstammen. 

Ook zie ik nog een keer de gang over het dak om te gaan drinken en door het bos terug langs een 
veiliger tak. En de sprong gaat nu voorbeeldig. 

Zaterdagavond – stappen 
 Mijn schoonzuster zegt: “Ik wil ze zo graag zien.” Het antwoord is: “Gauw komen, ze kunnen nu 
ieder moment echt weg zijn.” – “Goed, tot na het eten dan.” 

En ja warempel, de jongen spelen in de dakgoot en op het zoldertje. Even kijken ze verbaasd naar de 
mensen die doodstil op een huishoudtrapje staan om nog meer te zien. Dan zijn ze weer verdiept in het 
spel. Ineens gebrom en gesis. O jee, daar is moeder – het betekent het eind van de pret. Hup! met jullie 
– naar bed.” 

Wij gaan tevreden koffie drinken, tot: “O wat leuk – kijk, kijk op het dak!” Voor de derde keer volgt het 
ritueel: dak – druif – drinken. De gang op de grond is nu golvend, bijna springend. Marter staat met vier 
poten in het vogelbad. Daarna gaat het anders. Het dier neemt dezelfde weg terug over het gras, door 
de planten, eerst de verkeerde struik, dan de druif gevonden, het dak over en floep in een holletje. Over 
zoiets raak je toch niet uitgepraat. 

Zondag 
 De hele dag X aantal keren geluisterd en gekeken. Geen vertrouwde geluiden. Niets – weg zijn 
ze. Maandag toch nog gekeken, tegen beter weten in. Midden op de morgen een enorme verrassing: 
gestommel op de vliering en een en onschuldig martergezichtje. Gauw de trouwste 
marterbezoeker/fotograaf hierover gebeld. “Dan kom ik toch nog maar een keer,” luidt het antwoord. En 
dus zitten we weer in een snikhete, wat riekende carport. Weg zijn of niet weg zijn, dat is de kwestie. 

De vraag houdt ons urenlang bezig. Tenslotte geluid. Mijn bezoeker ziet hoe een marterkind rechtstreeks 
van het schuurdak op de grond springt: tweeëneenhalve meter. Het dier scharrelt een hele tijd rond en 
we doen weer een nieuwe waarneming: het martertje graaft. Op zoek naar kevers? Is dit het begin van 
leren jagen? 

Het dier keert tenslotte door de boom naar huis terug. Dat is dan definitief het einde van een 
ongelooflijke adembenemend meeslepend marteravontuur. 

Eindjes aan elkaar geknoopt 
- Verbazend, drie dieren ongeveer een maand onder je dak zonder dat je daar iets van merkt. 

-  Er waren veel warme tot zeer warme dagen. Bij koel weer beduidend minder activiteit. 

- De terraskant van de schuur is warm, de nestkant veel koeler. 

- Vanuit het nest een enkele keer een licht brommen of spinnend geluid (van de moeder?) en het 
vogelgeluid van een jong. De geluiden zijn niet goed te beschrijven of na te doen.  

-  Opvallend was de ontmoeting met het moertje zonder geluid. Afstand tussen mens en dier ongeveer 
vijf meter. Zo gauw er een jong in het geding was wel brommen. 



- Uitwerpselen gevonden op de  vliering – boomlatrine niet ontdekt. 

- De iets rossig bruine kleur is na enkele weken veranderd in donkerder bruin op neus, rug, poten en 
staart. De lichtval maakt een groot verschil voor een lichte of donkere indruk van het dier. 

- De jongen niet samen op de grond gezien. De dieren zagen er precies eender uit maar de één was 
duidelijk ondernemender dan de andere, althans zo leek het, want wie was wie? Misschien helpen de 
foto’s. 

- Het spelen leek meer ontdekken dan samen spelen. 

- Het moertje liet de jongen dikwijls alleen spelen. Ze gingen dan ook weer alleen naar het nest. De 
moeder was vast niet ver weg. Misschien lag ze wel te slapen in een boom. 

 

Het avontuur van waarnemen duurde van 24 april tot en met 12 juni.  

Bijzonder is dat het moertje deze schuur heeft uitgekozen voor haar nest, en uitzonderlijk dat er toch 
heel veel van het gebeuren te zien was.  

Dankbaar ben ik dan ook dat – op een enkele waarneming na – mensen getuige zijn geweest en de 
gebeurtenissen op prachtige foto’s zijn vastgelegd.   

 

Louk Witkamp. 

 

GROENPRAAT 12 
 

Heeft niemand het gemerkt?  

In de vorige Groenpraat schreef ik over de plantjes die we langs de slikkige oevers van de 
Wiessenberger Kolk bij Hattem vonden. Ik had het over het Oeverkruid, een miniweegbreetje. Maar 
helaas, ik bedoelde het Slijkgroen, een plantje uit een heel ander milieu.  

Slijkgroen is een lilliputter die, zoals we ondervonden, op slikkige, drooggevallen rivieroevers groeit. 
Oeverkruid komt voor in een vergelijkbaar milieu, maar dan aan oevers van voedselarme vennen.  

Het groeide niet ver van de Wiessenberger Kolk langs de rand van de Daendelskolk in het Algemene 
Veen, maar ik denk dat het daar verdwenen is.  

Was het Oeverkruid van oudsher een weegbree - en als zodanig wel met enige moeite te 
herkennen - Slijkgroen werd tot de grote, gevarieerde familie van de helmkruiden gerekend. Tot voor 
kort tenminste, want in de nieuwe flora hoort hij ook tot de weegbreefamilie. Dat maakt mijn vergissing 
achteraf een beetje minder erg. 

Intussen is het voor ons amateurs wel wennen aan de veranderingen in de nieuwe flora. Ereprijs, 
vingerhoed, sterrenkroos, leeuwenbekken: allemaal weegbrees.  

In de vorige Natuurklanken heeft Egbert ons een beetje wegwijs gemaakt in de nieuwe indelingen. 
Wat ons parten speelt zijn de wetten van de nomenclatuur. De oudste naam geldt. Als de familie 
“Ereprijs” heette dan zou het ons misschien niet zo verbazen als daar ook het geslacht weegbree in was 
ondergebracht. 
Schermbloem 1.   



Drie jaar geleden kreeg ik een pakje zaad van wilde planten. De inhoud kwam terecht in het 
zaaihoekje dat mijn vrouw van haar moestuin had afgestaan. Ik kan me niet herinneren wat er van 

terecht is gekomen, op één uitzondering na: een stevig uit de kluiten 
gewassen schermbloem. Z’n blad leek een beetje op een 
Engelwortel. Bloeien deed hij niet, dat eerste jaar. Het tweede jaar 
wies hij nog verder uit de kluiten, maar bloeien: ho maar. Dit jaar 
was het dan zo ver. Met grote snelheid werd hij manshoog en 
spreidde een aantal schermen van groenige bloemen. Ik wist 
intussen nog steeds niet wat het was.  
Toch moest hij gemakkelijk te vinden zijn: schermbloemen met 
groenige bloemen van dat postuur zijn er niet zoveel.  

Flora's gaven geen uitkomst. Egbert de Boer zou eens komen kijken, 
maar daar kwam onze vakantie tussen. We gingen naar Texel en 
reden via de Markermeerdijk naar Enkhuizen. We dronken een kopje 
koffie bij het restaurantje halverwege en klommen even op de dijk. 
Grote schermbloemen allerwege: rijzige planten met dikke, soms 
paars gekleurde stengels en grote schermen groenige bloemen.  

De zon scheen fel; we dronken onze koffie onder een grote 
terrasparasol. Om ons heen vlogen -  nog een beetje onwennig - heel jonge zwaluwen. Boven ons werd 
er luid gepiept: het nest zat in de top van de parasol! We vroegen een dienstertje hoe dat broeden 
gegaan was. O, dat was geen probleem geweest, ze deden 's avonds gewoon de parasol dicht; de 
zwaluwen hadden daar geen last van.  

Terug naar die groenige schermbloemen. Dat waren goede bekenden: de Grote engelwortel. 
(Eigenlijk vind ik Aartsengelwortel een mooiere naam - naar analogie van de Latijnse naam Angelica 
archangelica.)  

Ik geloof dat we al in de Wieringermeer reden toen de groenige schermen thuis en langs de dijk 
elkaar in m'n hoofd vonden. Wat in mijn tuin groeide was gewoon de Grote engelwortel! Het vreemde 
was dat ik onbewust de mogelijkheid had uitgesloten dat mijn raadselachtige schermbloem wel eens die 
Grote engelwortel kon zijn. Het lag ook niet erg voor de hand dat in mijn pakje bloemenzaden deze reus 
uit een heel ander milieu zou zitten.  

Na onze vakantie kregen we bezoek van een botanische vriendin. Ik liet haar de - intussen 
afstervende - plant zien en vertelde haar dat die me drie jaar lang een raadsel was geweest. “Maar dat is 
toch gewoon de Grote engelwortel?” zei ze.  

De plant is min of meer een nieuwe verschijning in onze wilde flora. Hij werd in 1934 voor 't 
eerst gezien en heeft zich sindsdien langs de grote rivieren, in het deltagebied en langs het IJsselmeer 
verspreid. Van origine is het zelfs geen Europese plant, maar het aroma maakte dat het een 
cultuurgewas werd.  

Schermbloem 2. 



Op de laatste honderd meter van onze laatste vakantiewandeling op Texel vond ik in een 
wegberm een andere schermbloem.  Ook een zeer forse plant, maar geen raadsel deze keer. Het was de 
Zwartmoeskervel. 

Bij plantenliefhebbers zal hij weinig bekend zijn: hij groeit alleen op 
Texel. Hij is bijzonder om zijn Nederlandse geschiedenis. Hij werd al in 
de 17e eeuw vermeld als “algemeen op Texel”, maar later nooit 
teruggevonden. Tot in de 40er jaren van de vorige eeuw – ik geloof zelfs 
dat de dochter van Jac. P. Thijsse hem op Texel ontdekte. Er was altijd 
maar sprake van één vindplaats; dat hij zich verspreidde had ik nooit 
gehoord. En nu stond hij hier opeens in een wegberm! Het werd dus dé 
vondst van de vakantie. Een vakantie die ons al verwend had met 
duizenden orchideeën.  

De Zwartmoeskervel zal wel op eigen kracht in die berm terecht 
gekomen zijn, maar ik ging me later toch afvragen of de vondst nu heel 
erg bijzonder was. Daar vlakbij was een volkstuintjescomplex,  en de 
gemeente Texel zaait her en der in de bermen veel bonte bloemen. Aan 
de andere kant: ik zie de gemeente er ook niet voor aan dat ze 
Smyrnium olusatrum uitzaait. Olusatrum is Latijn voor zwarte groente: 
hij werd wel gegeten en kleurde bij het koken zwart.  

Hij is algemeen in het Middellandse zeegebied en langs de kusten van West-Europa. Ik kende 
hem goed van de Noord-Franse en Engelse kusten. Daar is het vaak een algemene plant, liefst in de 
halfschaduw en altijd in de buurt van de zee.  

De Engelsen hebben zijn Latijnse soortnaam olusatrum verbasterd tot  alexanders. 

Henk Menke 

 

 

DE “REBSTECHER” EEN KLEIN ROOD 
SNUITKEVERTJE 

Op bezoek bij onze dochter in Ugchelen, begin juni, ontdekten we 
een paar verwelkende bladeren in een druif. Hoewel er meestal van 
deze druif weinig te oogsten is doordat merels al vroegtijdig de 
vruchten opeten, vormt hij toch een decoratieve plant aan de 
muur. 

Maar nu over die bladeren. Het bleek dat er bladstelen half 
doorgevreten waren en het blad daardoor verwelkte en enigszins 
inrolde. Iets dergelijks kenden we wel van de Berkenbladrollertjes, 
kleine kevertjes, de bekende “sigarenmakertjes”. Aan zo’n blad 
hangt dan halverwege een verdord stukje, ingerold als een 

sigaartje; daarin leeft het larfje van restanten bladgroen. In het geval van de druivenbladen rolde door 
verdorren dus het hele blad in elkaar. Ook hier was een kevertje de veroorzaker. Leuk was dat we het 
kevertje zelf zagen, het was een mooi roodachtig snuitkevertje. Dat we naam en leefwijze van dit beestje 
in een boekje vonden kwam vooral door de naam Rebstecher, die in een Duits boekje gebruikt werd 
(Byctiscus betulae.) 

Dat “betulae” wijst echter niet op druif maar op berk en dat is volgens de beschrijving ook een van de 
voedselplanten. Echter niets over de druif. 

Maar dank zij de Latijnse naam kun je verder zoeken – en ja hoor, in de Thieme’s Kevergids vonden we 
dat hij behalve Els, Hazelaar en Linde ook wijnstok eet. En “kan aanzienlijke schade aanrichten in 
wijngaarden.” 

 

Zwartbloemkervel 

 

Rebstecher 



 Zo’n vaart zal het in Ugchelen wel niet lopen. We vonden het echter leuk om deze in Nederland 
niet zo algemene bladroller aan te treffen. 

Iets om op te letten als je zelf een wijnstok in je tuin hebt. Het vraatpatroon is onmiskenbaar, al zul je 
de kevertjes alleen in juni bezig kunnen zien. 

Els Koopmans-Grommé. 

Literatuur: 

600 Käfer nach Farbfoto’s erkannt – Frieder Sauer 

Sauers Naturführer 

Thieme’s Kevergids – K.W. Harde/F. Severa 
 

Onderstaand artikel heeft in het tijdschrift “RAVON” gstaan. 

Weet iemand of er nog meer Regenboogforellen in het wild zijn gesignaleerd? 

 

VOORTPLANTENDE REGENBOOGFORELLEN 

 

Regenboogforellen (Oncorhynchus mykiss) zijn al meer dan een eeuw geleden voor de eerste 
keer naar Nederland gehaald en sindsdien zijn ze in vrijwel geheel Nederland wel eens gesignaleerd. Ze 
zijn grotendeels afkomstig van uitzettingen en in mindere mate van ontsnappingen uit forelkwekerijen 
(de Nie, 1997). 

 Bij een inventarisatie van de Eperbeken, een sprengenbeek die ten zuiden van Epe uitmondt in 
het Apeldoorns Kanaal, werd een Regenboogforel aangetroffen van ongeveer vijftien centimeter (Soes et 
al., 2002).  

Nu is aan de bovenloop van de Eperbeken het Dierpark Wissel gelegen, een kleine dierentuin met 
voornamelijk wat kleinere dieren als een Dwergnijlpaard, Neusberen en Dwergotters. De waterpartijen 
van het park worden gevoed door de Tongerense beek, onderdeel van de Eperbeken. Kleurrijk zijn die 
waterpartijen door dozijnen grote regenboogforellen. Een medewerker wist toentertijd te vertellen dat 
deze Regenboogforellen zich op kleine schaal voortplanten. De door ons gevangen Regenboogforel was 
dan ook zeer waarschijnlijk uit het dierenpark afkomstig.  

In 2005 is de voortplanting in Dierpark Wissel wederom bevestigd en werd gesproken over al een aantal 
jaren van succesvolle voortplanting (Otten, 2005). Deze voortplanting is des te opmerkelijker omdat de 
voor de Regenboogforel zo noodzakelijke grindbedden hier eigenlijk afwezig zijn. 

Nu is de aanwezigheid in de vrije natuur van een exoot als de Regenboogforel sowieso eigenlijk 
niet gewenst, maar erg ongemakkelijk wordt het toch wanneer de dieren, zoals in de Eperbeken, wateren 
kunnen bereiken die geschikt lijken voor voortplanting. De Eperbeken staan immers in open verbinding 
met de Verloren beek, een beek met Elritsen, Rivierdonderpadden, Beekprikken en prachtige 
grindbedden.  

Toegegeven, de kans op daadwerkelijke voortplanting is erg klein. Toch lijkt me de voortplanting 
zoals die nu plaatsvindt in Dierenpark Wissel een extra argument om de Regenboogforel te verbannen uit 
niet-afgesloten wateren. 

 Paul Veenvliet wordt bedankt voor het wijzen op het artikel in Wildlife Magazine. 
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WIE HEEFT ER KONIJNEN IN DE TUIN?  

(IK WEL MAAR IK HEB ZE NOOIT ZIEN DRINKEN.  MM. ) 

LOUK WITKAMP SCHREEF IN APRIL VAN DIT JAAR: 
IN  ±  TWINTIG JAAR HEB IK MOGELIJK DRIE KEER EEN WILD 

KONIJN EEN PAAR ZIPJES WATER ZIEN NEMEN UIT DE 
VOGELDRINKBAK. DE AFGELOPEN WINTER MISSCHIEN AL WEL ACHT KEER. KONIJN ZIT DAN 

RUSTIG BIJ DE WATERBAK ZOALS EEN POES BIJ EEN SCHOTELTJE MELK. MIJNS INZIENS GAAT 
HET STEEDS OM HETZELFDE DIER. VERDER NIETS BIJZONDERS AAN TE ZIEN. 

DE DIERENARTS GEBELD OM INLICHTINGEN. ER WAS HEM NIETS BEKEND OVER EEN ZIEKTE 
ONDER WILDE KONIJNEN. GELUKKIG MAAR! 

 
IK HOORDE IN DE VOORBIJE ZOMER VOORTDUREND VAN KONIJNENZIEKTE (MYXOMATOSE OF 
VHS?) MAAR BIJ DE SYMPTOMEN DIE OP DIE NARIGHEID KUNNEN WIJZEN STAAT NERGENS 

DAT DE DIEREN DORSTIG WORDEN. 
GELUKKIG MAAR! (MICKY MARSMAN.) 

 
Verslag jubileum 60 jaar KNNV Epe-Heerde - werkgroep VoZoVAR 

 

In het weekeinde van 20 en 21 mei 2006 heeft ook de werkgroep VoZoVAR zich ter ere van het 60-jarig 
jubileum gepresenteerd met informatie en activiteiten over vogels en zoogdieren. Op zaterdagmiddag 
werd in de Chevalierschool in Tongeren de beschikbare ruimte ingericht met attributen van onze 
werkgroep. Op twee tafels werden door Frans Bosch en ondergetekende allerlei zaken uitgestald van 
schedels van zoogdieren, opgedroogde vleermuizen, zoekkaarten, vogelrapporten tot foldermateriaal aan 
toe. Aan de muur werden enkele posters opgehangen over zoogdieren en vogels. Van Vogelbescherming 
Nederland in Zeist hadden we drie dozen vol met gratis te vergeven foldermateriaal over vogels 
gekregen. Prachtige brochures zoals Vogels in de tuin, Vogels kijken, Weidevogelkaart, folder Rode lijst, 
tijdschrift Vogels e.d. Het doet het altijd goed als je gratis iets mee kan geven! Rapporten van diverse 
vogelreizen werden voor enkele euro´s te koop aangeboden. 

 

Daarnaast hadden Adrie Hottinga en Rudie Heideveld de moeite genomen een aantal uit de kluiten 
gewassen nestkasten voor Bosuil, Kerkuil, Steenuil en Gierzwaluw (3 typen) mee te nemen. Dat trok 



echt de aandacht van mensen en is vaak aanleiding voor een gesprekje (´wij hebben thuis ook uilen 
….´). Alle uren van de dag draaide een powerpointpresentatie met vogel- en vleermuisgeluiden erbij over 
de activiteiten van de werkgroep. Met een beamer werd de presentatie op de muur vertoond. Iedereen 
moet nu het geluid van de Kwartelkoning en Steenuil kunnen herkennen! Altijd waren één of meer leden 
van de werkgroep aanwezig om desgewenst een toelichting te geven op de activiteiten of getoonde 
zaken.  

 

Op bovengenoemde wijze hebben wij aan het grote publiek en de andere KNNV-leden een beeld gegeven 
van de activiteiten van de werkgroep. Al met al hebben vele tientallen mensen onze stand met aandacht 
bekeken. Het aantal mensen viel wel wat tegen. Vermoedelijk door het slechte regenachtige weer dit 
weekeinde gingen weinig mensen op pad om de Chevalierschool aan te doen. Veel foldermateriaal en de 
rapporten gingen weer mee terug naar huis. De folders hebben inmiddels een goede bestemming 
gevonden: middelbare scholieren in Heerde. 

 

Daarnaast hebben we enkele excursies georganiseerd. Op zaterdagavond hebben twee excursies plaats 
gevonden (vogels en vleermuizen), op zondagochtend nog eens drie vogelexcursies. Aan de 
vleermuisexcursie o.l.v. Frans en Thijs Bosch namen circa 20 mensen deel. De Gewone dwergvleermuis 
en Laatvlieger zijn waargenomen. Voor de vogels leidde de route door het parkbos richting rotonde, de 
weg over en weer terug. Al met al zeker goed voor 1,5 uur wandelen. De opkomst bij de excursies was 
wat beneden verwachting: al met al circa 75 deelnemers in vier vogelexcursies. De belangstelling van de 
mensen die er wel waren was echter groot en gericht met veel interactie. Iedere excursie werd geleid 
door enkele werkgroepleden. De laatste excursie op zondag werd in verband met de hevige regen 
afgebroken, de andere excursies hebben we het net gered met het weer. De vogelrijkdom van het 
parkbos in Tongeren is heel aardig. Al met al hebben we iets van 44 soorten vastgesteld. De leukste was 
misschien wel de Vuurgoudhaan, een vogel die in Epe-Heerde tamelijk schaars is. Kinderen konden 
braakballen pluizen. Enkele kinderen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Van vlierfluitjes 
maken is het niet meer gekomen. Het restant van de braakballen, door Rudie Heideveld op vijf locaties 
verzameld, worden misschien nog gepluisd door Frans Bosch. 

 

Tussen de bedrijven door konden de KNNV-leden ook elkaars presentaties bekijken. Toen we 
zaterdagavond zaten te wachten op het vallen van de duisternis, voor de nachtvlinders, hebben we met 
een aantal mensen nog mooie dvd´s bekeken over de Grote trap en de IJsvogel. De sfeer was het hele 
weekeinde gezellig en ongedwongen. Op zich was het al bijzonder dat leden van diverse werkgroepen 
eens bij elkaar waren en zich van elkaars activiteiten op de hoogte konden brengen. De entourage is 
bovendien ook zo mooi, temidden van de bossen van Tongeren. 

 

Bedankt aan alle werkgroepleden en andere KNNV-ers die hun bijdrage geleverd hebben en/of hun 
belangstelling getoond hebben. Tot het volgende jubileum (of eerder). 

 

Gert A.H. Prins 

Coördinator VoZoVAR 

Epe, 12 juni 2006 
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