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Wilt  u  met   het  oog  op  de  feestdagen 

Extra  alert  zijn  op  de sluitingsdatum  voor  kopij? 

TOT  EN  MET  10  DECEMBER  A.S. 

maar  liefst  eerder  kunt  u  uw  bijdragen  insturen 

 

Voorwoord  
 Nog een klein kwartaaltje en dan zit dit bijzondere jaar er weer op.  
Als onderwerp van gesprek heeft Het Weer nooit te klagen over gebrek aan aandacht, maar 2006, 
waarin de zestigste verjaardag van onze afdeling viel, heeft zich wel erg uitgesloofd om records te 
breken. Winterse taferelen in de lente, nachtvorsten tot in de zomer, gevolgd door grote droogte en 
tropische hitte met aansluitend een maand lang meer nattigheid dan de annalen konden verwerken.  
En op de dag dat de herfst officieel begon……… plaatselijk 30oC. Het kon gewoon niet op. 
 Jubilea hebben de neiging herinneringen uit de kamferkist te kloppen.  
Alleen deze uitspraak is voldoende om aan te tonen dat hier een oudgediende spreekt, want welke 
frisgeborene weet nog wat een kamferkist is? Inderdaad, dit voorwoord schrijf ik op persoonlijke titel, 



want tien jaar geleden heb ik het 50-jarig jubileum gememoreerd in een extra Natuurklanken, ja en dan 
valt het toch wel heel erg op hoe snel alles veranderen kan. 

Zijn er nog lezers die het Extra Jubileum Nummer van tien jaar geleden hebben? Ik heb al die 
herinneringen doorgebladerd en dan proef je goed het verschil.  
Voor de omslag van dit blad heb ik het centrale punt van toen gekozen. Met de grondvormen van het 
KNNV-logo als uitgangspunt fantaseerde Els Koopmans daar ooit wat extra’s omheen zijn – ik weet 
niet ter gelegenheid waarvan, en ikzelf, toen al per computer (!!!), heb daar wat tierlantijnen omheen 
gehangen die nu opnieuw dienstdoen, met een toch wel markante verandering: 60 in plaats van 50. 
 U zult in deze Natuurklanken een paar artikelen aantreffen die relateren aan de geschiedenis 
van onze afdeling, en omdat het toch wel zo’n twintig jaar geleden is dat ik toetrad tot de redactie zijn 
ook mij de ontwikkelingen niet ontgaan. Dus ik doe mee met memoreren.  

In de eerste plaats lagen in 1986 computers nog ver buiten het bevattingsvermogen van de 
doorsnee Nederlander: Natuurklanken ging zogezegd handgebreid ter perse. Er kwamen 
redactievergaderingen, lijmpotten, witmakers, scharen, kalligrafeerstiften, overlegsituaties en plenzen 
zweetdruppels aan te pas, voordat met vereende krachten de slotfase bereikt was. (Ga NU eens met 
vereende krachten achter één computer zitten zonder  het risico te lopen dat er behalve zweet ook bloed vloeit.) 
De redactie telde soms wel zes, mogelijk nog meer koppen, plus (los)vaste medewerkers voor speciale 
doeleinden. Er was ook meer schrijfbereidheid: je hoefde maar iemand te prikken die wat meer van 
vogels afwist dan een poelier, of hij/zij werd bereid gevonden een leuk verslag te maken over “uit 
eigen ervaring”, en de rubriek “in mijn tuin gezien” vierde hoogtij.  
Verder waren er vaste Themanummers in vaste maanden: Vakantieverslagen, Onderzoeksnummers, 
Inventarisatienummers…..  En er waren meer mensen die met meer verschillende dingen meededen. 

Namen noemen kan tot heikele situaties leiden, want je vergeet zo gauw iemand die het 
noemen meer dan waard is. Maar mijn eerste gedachte gaat uit naar Agnès Herweijer die zich niet 
alleen op een of ander achterhaald hakkebord jaar in jaar uit de vingers krom getikt heeft voor 
Natuurklanken, maar daarnaast ook altijd open huis hield voor werkgroepbijeenkomsten, milieu- en 
redactievergaderingen. Agnès, die jaren daarvóór ook de vogelwerkgroep aanvoerde en voorzag van 
door haar geleide excursies en die ettelijke ouderwetse klappers handgeschreven!! vulde met ons aller 
waarnemingen. Die er altijd was om kopij te collationeren, voortdurend beweerde “ik weet er niks 
van!” maar die niettemin niet alleen een feilloze hoop kennis in het blote hoofd had van soorten en 
dingen op flora- en faunagebied, maar bij wie je voor advies en oplossingen ook altijd terecht kon. En 
met wie je letterlijk blauw kon liggen van het lachen. Tot diep in de nacht.  
En die helaas niet meer in Epe woont, wat het nauwe contact toch ernstig schaadt. 

Nog een groot verschil met nu is, dat als iemand vroeger pakweg een afwijkend sprinkhaantje 
aantrof dat een Achteruitlopendwekkertje bleek te zijn, die persoon daar zo opgetogen van raakte dat 
hij er een stukje over inzond. En daar kon dan ook nog respons op komen van een mede-entomoloog 
die vroeg: “was ‘t geen achteruitlopend Locomotiefje?”  

Tegenwoordig trekken gespecialiseerden naar de daartoe geëigende stekkies tot ver over de 
landsgrenzen, waar ze de vervulling van hun illusies boekstaven en waarschijnlijk in eigen kring 
bediscussiëren. Soms komt er ook een verslag van – (altijd welkom, Matthijs!) – voor Natuurklanken.  
Andere bevlogenen gaan naar de achterkant van onze aardkloot en zien daar zo’n verscheidenheid aan 
enormiteiten dat ze meteen beseffen: “daar snappen ze in Holland toch geen hout van.” En dus wordt 
er meestal ook niet over geschreven, terwijl ik zo graag zou weten of in Australië gezegd wordt:  “je 
weet maar nooit hoe een kangoeroe een krokodil vangt.”  
Waarmee ik maar wil zeggen: we leven in een tijd boordevol veranderingen. OP naar 2016 – hoe zal 
het dan zijn? 

Micky Marsman. 

 
 



Wat hebben we kunnen genieten van een fraaie nazomer! Het weer zorgde voor een explosie 
van vlinders en paddenstoelen. 

Het is leuk dat inwoners van onze dorpen de KNNV weten te vinden. Veel waarnemingen kwamen er 
binnen, vooral van de Kolibrievlinder. Uit Wapenveld werden er tientallen gemeld. 

Bij het schoonmaken van het Eper gedeelte van het Natuurpad werd opnieuw een vernield 
padkastje aangetroffen. Vóór het tweede bruggetje na de ingang van het Sprengenbos(tegenover de 
Groene Zee), loopt een paadje naar links dat uitkomt op een breder pad. Daar staat een padkastje 
waarvan de bovenkant met geweld is afgescheurd. We hebben het niet kunnen vinden. Misschien ligt het 
in de spreng. Als u er langs komt, zoudt u dan ook eens willen zoeken daar in de buurt? Graag!  

Na het ontdekken van de barbaarse vernieling werden we weer opgefleurd door een liggende boomstam 
vol  parelgrijze oesterzwammen. 

De “brainstormavond” van 14 september heeft een aantal plannen opgeleverd, die waardevol 
zijn om uit te werken. Niet alles zal meer zo vanzelfsprekend zijn als vroeger. Geen geklaag over wat 
niet loopt, maar uitgaan van het pósitieve; aansluiten bij die activiteiten, die het goed doen en gedragen 
worden door enthousiaste leden:  de werkgroepen en commissies.  

Met een goede publiciteit hopen we ook nieuwe leden te interesseren voor onze vereniging. 

Zo heeft u wellicht in de pers gelezen dat enkele leden van de vogelwerkgroep de 
Huiszwaluwtellingen voor dit jaar hebben voltooid. Ze hebben negenenzeventig adressen bezocht en 
driehonderdvijfenzestig broedparen geteld! Een flinke vooruitgang, dankzij goede adviezen aan de 
eigenaren van het erf  waar de Huiszwaluwen nestelen. 

De Plantenwerkgroep heeft  twee heggencomplexen in de IJsseluiterwaarden geïnventariseerd. 
Ze deed dit op verzoek van de Stichting Heg en Landschap, die zich inzet voor behoud en herstel van de 
nog resterende heggen.  

Een fijne natuurbelevenis was het vinden van het Groot warkruid, een hele typische warrig-rankende 
plant, die parasiteert op brandnetel en hop. 

We kunnen het u aanraden: lid worden van een werkgroep!  

 

                                                                                                   Het bestuur. 

 

 

 

CONTRIBUTIEVERHOGING IN 2007 
 

De begroting voor de komende jaren, laat een behoorlijke negatieve balans zien tussen inkomsten en 
uitgaven. 

Onze reserves, die nu nog zeer  behoorlijk zijn, zouden dan wel heel snel af kunnen nemen. 

Daarom heeft het bestuur, met enige aarzeling, toch tijdens de laatste jaarvergadering een voorstel tot 
contributieverhoging gedaan. 
Met één stem tegen, heeft de vergadering besloten tot een verhoging met € 2,- per jaar.  

Dat betekent dat per 1 januari 2007 de contributie voor leden verhoogd wordt van € 22,-  naar  

€ 24,- per jaar en voor huisgenootleden van € 7,-  naar € 9,- per jaar. 



De penningmeester 
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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! 

 Zondag 

22 oktober 

 

 

PADDESTOELWANDELING o.l.v. TO EN JANUS CRUM 

Dit jaar is op verzoek van de werkgroep voor een andere locatie 
gekozen, namelijk het landgoed Tongeren. De werkgroep is het 
bezit van oude verslagen van Albert Sieders die hier jarenlang 
een uiterst gedegen en goed gedocumenteerd  
paddestoelenonderzoek heeft gedaan. 

Een klein vooronderzoek en bovenstaand materiaal belooft een 
zeer boeiende  excursie. 

Route: vanuit Epe naar Nunspeet. Bij rotonde Nunspeet/Harde 
de rotonde 3/4 

 nemen en de Chevalierlaan inrijden.  

 Na ongeveer 30 meter is het verzamelpunt. 

  Aanvang 14.00 uur  

 

Donderdag GEOLOGIE DOE-AVOND  DOOR BAUKE TERPSTRA 

Voor de pauze leert u door middel van informatie en eenvoudige 



26 oktober 

 

 

kenmerken  

de noordelijke en zuidelijke gesteenten van elkaar te 
onderscheiden. Ook              leert u een aantal geologische 
basisbegrippen die nodig zijn om stenen te 

kunnen determineren. Na de pauze gaat u in kleine groepjes  
aan de slag om met de opgedane kennis te oefenen.  

Uiteraard kunt u ook eigen vondsten meebrengen voor 
determinatie 

Plaats:      Eper Gemeente Woning, Stationstraat 25, Epe. 

 Aanvang: 20.00 uur 

   

Donderdag 

23 november
  

 

 

LEZING DOOR JACQUES MEIJER VAN DE 
BEKENSTICHTING 

Eén van de taken van de Bekenstichting is het in kaart brengen 
van wat er rest aan cultuurhistorische elementen langs de 
beken en sprengen op Veluwe en deze waar mogelijk te 
herstellen 

Watermolens zijn er nog maar weinig langs de beken, maar 
molenplaatsen, opgeleide sprengen en wijerds zijn overal nog 
wel te vinden. 

Jacques Meijer heeft vele daarvan in beeld gebracht en kan daar 
ook nog  

boeiend over vertellen. Ook de flora en fauna zal hij niet 
vergeten. 

 Plaats:  Eper Gemeente Woning, Stationstraat 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.  

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

Naast een aantal korte dia- c.q.  PowerPoint- presentaties zal er 



ook ruimte zijn  

voor bijzondere vondsten.  

De organisatie zal verzorgd worden door Gerard  Plat. Telefoon 
0341 253583. Aanmelden voor 1 december. 

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

 Aanvang 20.00 uur   

 

Zondag 

14 januari   

    

NIEUWJAARSRECEPTIE EN BEKENWANDELING IN VAASSEN  

Hilary Jellema heeft ons een schitterende bekenwandeling 
beloofd in de omgeving van Vaassen. 

De wandeling zal ongeveer 7 km lang zijn en we vertrekken om 
13.30 uur bij de Cannenburch. 

Receptie om 16.00 uur in het koetshuis van de Cannenburg. 

OPGAVE VÓÓR  5 JANUARI BIJ FRANCIEN SURINK 

 

Donderdag 

25 januari 

 

 

 

 

DIALEZING OVER DE GALÁPAGOSEILANDEN DOOR FRED 
BOS 

Vaak wordt verteld dat Darwins evolutietheorie op de 
Galápagoseilanden is ontstaan. Toen Darwin in 1832 voet aan 
wal zette op de vulkanische Galápagoseilanden was hij veel 
meer geïnteresseerd in de geologie dan in de biologie. Maar als 
natuuronderzoeker in die dagen legde hij wel plichtsgetrouw 
een verzameling aan van wat hij daar tegen kwam. Pas twee 
jaar later zou hij gaan beseffen dat de soorten op de eilanden 
onderling verschillend waren.  Dit bracht hem op zijn 
evolutietheorie. 

Door speciale beschermingsmaatregelen zijn veel van deze 
soorten (endemen)  heden ten dage hier nog te vinden. 

Fred Bos heeft deze eilanden tweemaal bezocht, en een derde 
onder auspiciën van National Geographic staat al weer in de 
steigers. 

Hij zal ons meenemen naar dit paradijs waar je alleen maar 
voetstappen mag achterlaten en plaatjes meenemen. 



 Plaats:  Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe 

 Aanvang:  20.00 uur 

-------- 

De volgende activiteiten staan al gepland. 

De details en bijzonderheden komen in de volgende Natuurklanken. 

 

Donderdag 

22 februari 

JAARVERGADERING 

Na de vergadering  een reisverslag van Gerard Plat van zijn reis 
door West-Canada in 2006. 

 

Donderdag 

29 maart 

 

LEZING VAN GERT PRINS OVER HET KROONDOMEIN 

Donderdag 

26 april 

LEZING VAN MENNO BOOMSLUITER 

   

 

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 

 

  

 

 

Programma’s van de werkgroepen 

 



Paddestoelenwerkgoep 

 

Rooster 

zondag 03-09 om 14.00 
uur 

Welna  

zaterda
g 

16-09 om 09.30 
uur 

Welna  

dinsdag 19-09 Werkgroepavond (1)  

zaterda
g 

23-09 om 09.30 
uur 

Welna  

donderd
ag 

28-09 dialezing Leo Knol Eper gemeentewoning 
Epe 

zondag 01-10 om 14.00 
uur 

bij Loes Jansen Eperweg 65, Heerde 

zondag 08-10 om 14.00 
uur 

bij Micky Marsman Belvédèreweg 3, Epe 

dinsdag 10-10 werkgroepavond (2)  

zaterda
g 

14-10 om 09.30 
uur 

Nijensteen (of Tongeren)  

zaterda
g 

21-10 om 09.30 
uur 

afdelingsexcursie 
voorbereiden 

 

zondag 22-10 om 14.00 
uur 

afdelingsexcursie Tongeren  

zondag 29-10 om 14.00 
uur 

Welna  

dinsdag 07-11 werkgroepavond (3)  

zaterda
g 

18-11 om 09.30 
uur  

Nijensteen (of Welna)  

zondag 26-11 om 14.00 
uur 

Welna  

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

 



 

Plantenwerkgroep  

Binnenactiviteiten 

30 oktober ?? 

27 
november 

Inbreng eigen leden. 

Egbert de Boer.tel 0578-572292 

       Mariet v. Gelder.tel 0578-693024 

     

 

Insectenwerkgroep 

Winterprogramma 2006-2007 

Onderstaande activiteiten vinden plaats in de Eper Gemeente woning. 

Maandag 

9 oktober 

IN DE ALKOOF – 14.30 u  

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Verkiezing nieuwe coördinator 

3. Verslag over bijzondere waarnemingen van het afgelopen 
seizoen 

4. Leden die een monitoringroute lopen ,brengen verslag uit 

5. Discussie over invulling van het programma van jan. t/m 
mrt. 2007 

6. Discussie over voorstel bestuur m.b.t. eventuele 
inventarisatie Landgoed Tongeren in 2007 

7. Rondvraag en sluiting 

Maandag 

13 november 

IN DE ALKOOF – 20.00 u 

1. Huishoudelijke mededelingen. 

2. Diapresentatie over nachtvlinders door  Henk van 
Woerden en  



 Hilary Jellema 

De programma’s voor de maandag 15 januari 2007 20.00 u in de Alkoof, 

 maandag  12 februari 20.00u. in de suite  en 

 maandag  12 maart  14.30u. in de alkoof 

moeten op 9 okt. besproken en vastgesteld  worden.                             

  

  
 

Lezingen, excursies en activiteiten  “buitengaats”. 
 

Zaterdag, 4 november: Natuurwerkdag. Zie elders in dit blad. 

 

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. 

 

 

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 ge-update 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 

inwerkperiode. 

samen natuurlijk 

 

NACHTVLINDERNACHT – 26 SEPTEMBER 

 Vorig jaar, op 1 juli, hadden we jassen aan en nu was de nacht subtropisch zoel.  

Ofschoon het leek of de piek aan nachtvlinders al voorbij was zijn er toch nog tweeëntwintig 
soorten op naam gebracht. Ikzelf arriveerde wat later en moest ook bijtijds weg, zodat ik niet 
echt verslag kan leggen, maar ik wilde toch even namens iedereen “hartelijk dankjewel” tegen 
Louk Witkamp zeggen voor de gastvrije ontvangst op haar domein! 

O ja, en iemand heeft vergeten een wit “HAMMAR PLAST” bekertje mee naar huis te 
nemen. Het is te bekomen bij 

Micky Marsman. 

Een (tijds)lijn met een knoop erin. 
 

Ik vond in een oud excursieverslag van Albert Sieders de volgende 
opmerking. 

Er waren veel deelnemers waarbij opviel dat vooral de jonge leden van alles aan 
kwamen dragen. 

Terwijl ik het las kwam realiseerde ik me plotseling dat met de jonge leden mijn 
broer Jeroen en ikzelf   bedoeld werden. 

Locatie was de leemkuil en directe omgeving, de datum was 6 oktober 1968 en 
de rotonde was er nog niet. 

Het was herfstig weer, niet echt koud en het bleef droog. Het bulkte van de 
paddestoelen vooral melkzwammen kan ik me herinneren en veel russula’s. 
Ongeveer ter hoogte waar de rotonde nu ligt vonden we de Ronde 
truffelknotszwam. Het verhaal verteld door Albert  Sieders vond ik zeer 
intrigerend. Helaas is de vindplaats verdwenen, de weg verlegd, de rotonde 
gebouwd. Rotondes die toen helemaal nog niet in Nederland aanwezig waren. 
Daarvoor moest je in die tijd naar Engeland. 



Vorig jaar vond ik voor het eerst sinds die excursie weer de Ronde 
truffelknotszwam  in de gemeente Epe. Ditmaal langs het Apeldoorns kanaal een 
gebied waar Albert weinig kwam. Het is waarschijnlijk dat deze vindplaats in die 
tijd er ook al was. 

Bij het vieren van een jubileum gaat het vooral over tijd. Inzicht krijgen in 
wat er in de natuur gebeurt heeft ook veel tijd nodig. Funest is het als de kennis 
die in vele jaren opgebouwd is niet 
voldoende overgedragen wordt.  

Albert Sieders overleed op 21 mei 1992. 
Hoewel Els Koopmans het jaar daarop het 
initiatief nam om de werkgroep nieuw 
leven in te blazen duurde het enige jaren 
voordat de nieuwe werkgroep weer op 
toeren kwam. De kennisinflatie was groot 
en pas de laatste jaren begint het weer op 
niveau te komen. Gelukkig hebben we nog 
veel kunnen leren van Lammert Bonhof en 
een enkele keer loopt An Westerweel mee.  

De oude garde heb je nodig. Doordat mijn 
moeder nog contacten had met mevrouw 
Sieders kwam ik erachter dat zij het 
paddenstoelenherbarium en al zijn aantekeningen nog had en eigenlijk van plan 
was het aan de straat te zetten. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben 
bij haar op bezoek gegaan.  

Van Alberts prachtige kleurpotloodtekeningen wou ze vanzelfsprekend geen 
afstand doen maar bij het tweede bezoek ging ik weg met een auto gevuld met 
negenentwintig schoenendozen met paddenstoelen, zo’n achthonderd dia’s en 
tien multobanden met informatie. Deze informatie heb ik ingevoerd in de 
computer en het is de basis van mijn mycologisch bestand geworden.  In totaal 
3084 regels informatie in een Excel-bestand, dat loopt over de periode 15-6-68 
tot en met 8-11-1993 

Het heeft mij de inspiratie gegeven om bij elke excursie privé of met de 
werkgroep vondstenlijsten te gaan maken van terreinen die ik bezoek. Zulke 
lijsten geven inzicht in ruimte en tijd wat er te vinden is en het bestand is 
inmiddels uitgegroeid tot 8848 regels informatie over paddestoelen en de 
omgeving waarin ze gevonden worden. 

 Een aantal werkgroepen geeft informatie door aan diverse landelijke 
bestanden. Dit is een goede zaak omdat dit beleidsmakers kan voeden met 
harde gegevens over voor- en achteruitgang. Toch kan zo’n bestand ook voor 
eigen werkgroepen belangrijk zijn. Het geeft inzicht waar de leuke terreinen zijn, 
maar ook welke terreinen onderbelicht worden. De Flora van de gemeente Epe 



van Egbert de Boer is wat dit betreft het voorbeeld met zijn talloze lokale 
historische verwijzingen. 

 Een gebied waar Albert veel kwam is Tongeren. Het landgoed waar we dit 
jaar ons jubileum vierde staat bekend als een rijk paddenstoelengebied. 

Inventarisatiegegevens bestrijken zo’n veertig jaar. In die periode werden nog 
niet veel lijsten gemaakt van vondsten en nog minder is bewaard gebleven. 
Tongeren was in die tijd een veel vochtiger gebied. 

Tot in de 70er jaren broedden nog veel Watersnippen in de nu gortdroge 
weilanden ten oosten van het Tongerense bos. De nu algemene Tonderzwam 
bekend van vooral dode Berken groeide toen op de grote Beuken in het laantje 
achter het grote huis en dat was iets heel bijzonders. Ook de Pruikzwam trok 
bezoekers van heinde en verre. Al met al zijn er vierhonderdzeventig soorten 
bekend van het Tongerense bos. Met name km hok 191/485 
(driehonderdeenenzestig soorten) steekt eruit.  

De wetenschap dat Albert Sieders een nauwkeurig mycoloog was die 
zorgvuldig zijn paddestoelen op naam bracht is belangrijk. In zijn tijd waren 
weinig determinatiewerken aanwezig en dan vaak in het Frans of Duits. Wie ooit 
door zijn microscoop heeft gekeken krijgt respect voor het feit dat met dat 
instrument zoveel paddestoelen op naam zijn gebracht. 

Toch worden ook nu nog regelmatig nieuwe soorten gevonden en het 
Tongerense bos blijft een interessant paddestoelenbos. Daarom gaan we met de 
paddestoelenwerkgroep het jubileum dunnetjes overdoen met een excursie op 22 
oktober (zie overzicht programma). 

 

Menno Boomsluiter. 

 

 

 

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 is een vergelijking gegeven van de aantallen in 2004 en 
2005. 

 

Gebied NZ- Noord NZ- Zuid Elb- Noord Elb- Zuid Totaal 

 200
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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 

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 

 

 

Heel klein, een beetje bleek, een beetje roze en heuse scharen: 

mailto:m.a.bootsma@hetnet.nl


Het  Erwtenkrabbetje 
Nadat we vorig jaar toevallig een piepklein 
(1½ cm) krabbetje vonden in een pan met 
gekookte mosselen, waren we attent op de 
mogelijke aanwezigheid van zo’n minikrabje,  
toen we dit jaar weer mosselen aten. We 
vonden er nu zelfs twee in de mosselpan. Je 
herkent ze meteen als krab aan de heuse 
scharen. Verder zijn ze bleek met wat 
doorschijnende roze onder het kleine 
rugschildje. 

De aanleiding om weer te wijzen (vorig jaar ook) op dit mini-krabbetje, dat zomaar op je bord kan 
belanden, is dat het kennelijk veel voorkomt. Iedereen die bij het mosselen eten oplet kan er wel eens 
eentje vinden.  
Het beestje wordt Erwtenkrabbetje of Mosselkrab genoemd (Pinnotheres pisum). 
Erwtenkrabbetjes leven in de mantelholte of op de schelp van mosselen. Ze 
leven van plankton net als de mossel. Hun wegkruipen in de mossel zou deze 
waarschuwen voor gevaar. De mossel sluit dan z'n schelp. Het meekoken met de 
mosselen heeft geen schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van de mosselen, 
noch voor onze gezondheid. Geen paniek dus bij het vinden van dit leuke mini-
krabbetje op je bord. Het is alleen maar interessant om zo'n diertje aan te 
treffen en zo de kans te krijgen het Erwtenkrabbetje eens goed te bekijken. 
Neem er een loep bij: weglopen kan het diertje niet meer. (Nou, Els!!! MM.)  

                                                                                               

Els Koopmans-Grommé, aug. 2006    

Literatuur: 

- “Europese kusten, flora en fauna”, Semi/natuurgidsen in kleur, speciale uitgave voor Bruna. Dit is 
een klein maar zeer waardevol gidsje voor wie een vakantie aan de kust doorbrengt. 

-     “Het Zeeboek” uitgave NJN (over Nederlandse kusten.) 

 

Heel klein, een beetje bleek, een beetje roze en heuse scharen: 

Het  Erwtenkrabbetje 
 

Nadat we vorig jaar toevallig een piepklein (1½ cm) 
krabbetje vonden in een pan met gekookte mosselen, 
waren we attent op de mogelijke aanwezigheid van zo'n 
mini-krabbetje toen we dit jaar weer mosselen aten. We 
vonden er nu zelfs twee in de mosselpan. Je herkent ze 
meteen als krab aan de heuse scharen. Verder zijn ze bleek 
met wat doorschijnende roze onder het kleine rugschildje. 

De aanleiding om weer te wijzen (vorig jaar ook) op dit 
mini-krabbetje, dat zomaar op je bord kan belanden, is dat 



het kennelijk veel voorkomt. Iedereen, die bij het mosselen eten oplet, kan er wel eens eentje vinden. 
Het beestje wordt Erwtenkrabbetje of Mosselkrab genoemd (Pinnotheres pisum). Erwtenkrabbetjes leven 
in de mantelholte of op de schelp van mosselen. Ze leven van plankton net als de mossel. Hun 
wegkruipen in de mossel zou deze waarschuwen voor gevaar. De mossel sluit dan z'n schelp. 

   Het meekoken met de mosselen heeft geen schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van de 
mosselen, noch voor onze gezondheid. Geen paniek dus bij het vinden van dit leuke mini-krabbetje op 
je bord. Het is alleen maar interessant om zo'n diertje aan te treffen en zo de kans te krijgen het 
Erwtenkrabbetje eens goed te bekijken.. Neem er een loupe bij: weglopen kan het diertje niet meer. 
 

                                                                                              aug. 2006           Els Koopmans-
Grommé 

Literatuur: 

- "Europese kusten, flora en fauna", Semi/natuurgidsen in kleur, speciale uitgave voor 
Bruna. Dit is een klein maar zeer waardevol gidsje voor wie een vakantie aan de kust 
doorbrengt. 

-     "Het Zeeboek" uitgave NJN (over Nederlandse kusten) 

   Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

 

Veren. 

Vogels verschillen van andere levende wezens, doordat ze veren bezitten. Daarmee kunnen zij vliegen, maar 
ook vleermuizen en insecten kunnen vliegen en sommige vogels juist niet. 

• De veren zijn waterafstotend en zorgen er voor dat een vogel lekker warm en droog blijft. 
• Kleur en patroon hebben  een herkenningsfunctie voor  soort- genoten.  Ook geeft de onopvallende 

kleur  van de vrouwtjes bescherming tijdens het uitbroeden van de eieren. 
Hoe  kan zo’n vogellichaam warm blijven in de winter? Eigenlijk gaat dat vanzelf. Als hij maar genoeg te eten 
krijgt zorgt het verteringsproces voor warmte. De kunst is om die warmte vast 
te houden en daar is dat verenpakje voor. Bij felle kou worden vogels actiever 
in het zoeken naar voedsel.  Is er door sneeuw en vorst  niet genoeg te eten, 
dan zullen zij die kou toch niet overleven.  

Veren zijn licht, sterk en buigzaam. We onder-scheiden donsveren en dekveren. 
Die dekveren  zijn gemaakt van stevig materiaal dat keratine heet. Daar zijn 
ook jullie haren en nagels van gemaakt.  Die dekveren worden weer 
onderverdeeld in staartpennen, schouderveren, vleugeldekverven, arm- en 
handpennen. Donsveren hebben een korte schacht met een pluim van vele 
wollige  baarden. Vaak zijn vogelnesten bekleed met donsveertjes.  

Soms zie je een vogel met zijn snavel in zijn veren plukken. Dan is hij zijn veren 
aan het schoonmaken. De meeste vogels bedekken hun veren met een laagje 
vet, dat ze halen uit een vetklier bij de staart. Ze smeren het vet eerst over 
hun kop en snavel en verdelen het dan over hun hele lichaam. De veren blijven 
dan lekker soepel en waterdicht. Handig als het regent of bij het zwemmen.   

 



Als je zo’n vogelveer bekijkt, zie je dat hij uit een hoornige schacht en een platte vlag 
bestaat. Die vlag bestaat uit honderden dunne takjes, de baarden. En elke baard bevat 
weer honderden kleine baardjes met kleine haakjes. Die haakjes grijpen in de haakjes 
van het volgende baardje. Je kunt de baarden losmaken door er met je vinger van 
boven naar onder langs te gaan  Strijk je de andere kant op dan haken de baarden, als 
een soort rits,  weer in elkaar.  Precies zoals vogels met hun snavel doen om hun veren 
weer op orde te brengen. Dat gladstrijken van de veren is nodig om in goede conditie 
te blijven.  

 

Veren kun je, het hele jaar door, in bos of veld vinden.  De meeste zijn saai van kleur, 
maar soms vind je ook een prachtig gekleurd  exemplaar. Doorgaans hebben vogels in 
de zomer minder veren dan in de winter. Zoals de ene mens meer haar heeft dan de 
andere, zo heeft de ene vogel ook meer veren dan de andere vogel. Watervogels 
hebben het dichtste verenkleed. Dit komt omdat ze een goede isolatie nodig hebben.  
Onderzoeken hebben aangetoond dat een wilde eend wel 12.000 veren heeft en een kip 
8000. Hoewel de veren erg licht zijn, vormen ze een verrassend groot deel van het 
lichaamsgewicht. Een Zeearend van 4 kg  bleek wel meer dan één kg. veren te hebben. 
Er zijn heel veel verschillende vogels, maar ook veel verschillende  soorten veren. 
Poederdonsveren, die we bij reigers, roerdompen en haviken aantreffen, zijn de enige 
veren die doorlopend doorgroeien en nooit ruien. De uiteinden van deze veren vallen 
voortdurend uit elkaar in een fijn waterbestendig poeder, dat dient om de veren 
waterafstotend te maken en andere veren te beschermen. Bij viseters is dit belangrijk, 
want het poeder helpt het  visslijm te verwijderen. 

Een uil heeft heel veel veren. Je ziet eigenlijk meer veren dan vogel. Die veren zijn heel 
licht en zacht. Het lijkt wel fluweel en daarom kan hij geruisloos vliegen, zodat zijn 
prooi hem niet hoort aankomen. 

Er zijn ook vogels die niet kunnen vliegen. Dat zijn pinguïns. Hun veren zijn vooral bedoeld om ze droog te 
houden en die veertjes lijken eigenlijk meer op een soort haartjes.  Ook struisvogels vliegen niet, maar die 
kunnen geweldig rennen, soms wel  met een snelheid van 50 km per uur. 

Vogels verliezen hun veren één voor één en die groeien ook weer één voor één aan, zodat ze kunnen blijven 
vliegen.  

Dat is bij de pinguïns ook anders, want die gaan in de rui. Ze verliezen al hun veren en krijgen er in korte tijd 
weer veren bij.  

Wist je dat er vogels zijn waarbij de kleuren van de veren worden bepaald door wat ze eten?  Hoewel er ook 
zwarte en witte ibissen zijn, krijgt de Rode ibis  die kleur door het eten van garnalen. En ook flamingo’s 
worden roze door het eten van garnalen.  Stel je voor dat wij bij het eten van worteltjes oranje haren zouden 
krijgen. 

binnenvlag       

                       

 

 

 

 

buitenvlag 

                     

 

 

schacht 

 

 

 

spoel 

          



Mensen maken al heel lang gebruik van veren. Vroeger  schreef 
men met behulp van een ganzenveer. Pauwenveren werden voor 

de sier gebruikt. Met een plumeau  
(een bundeltje veren aan een stokje gebonden) kon 
men afstoffen. 
Ook worden veren gebruikt om onder te slapen 
Misschien heb je zelf wel een donzen dekbed. Die 
donsveertjes zitten dicht tegen het lichaam 

pauwenveer van de vogel.  Daartussen  kan veel lucht blijven 
zitten.  Daaroverheen zit een laag dekveren.  Samen vormen  ze een 
fantastische deken voor de vogel.    

 
O. Slot. 

HERFST- EN VOORJAARSKAMPEN VAN 

ONZE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 
In een jubileumnummer past ook een verhaal van de activiteiten van onze 

afdeling, die we  “kampen” hebben genoemd, maar die veelal gehouden werden 
in Natuurvriendenhuizen of andere groepsonderkomens. Wat kunnen we ons nog 
herinneren van vreemde en leuke gebeurtenissen, afgezien van de vele 
natuurhistorische waarnemingen, waarvan alle jaren verslag is gedaan in de 
onvolprezen Natuurklanken? 

Jalhay - (het allereerste kamp in Herzogenwald (B). 's Morgens, midden 
oktober, lagen sneeuw en rijp op de Zeven weitjes, waar we op uitkeken. Jassen 
aan, mutsen op, gevolgd door alles meesjouwen op je rugzak: het werd warm … 

Hotton - Eén van de meisjes springt uit een boom op een bank en verdraaid 
lelijk haar knie. Brancard gemaakt van jacks en stokken, consult bij de tandarts 
(!) die ook een dokterspraktijk runt. Later op twee bezems als krukken onder de 
armen rondgehuppeld. 

Hotton veel later -Bij aankomst in de villa geen grote pannen, toch nog 
bemachtigd. In huis hertengewei, wat door de jongste telkens “paaad” genoemd 
wordt. 

Ovifat - Door parkwachter in het Hautes Fagnesgebied terug gemaand, ondanks 
bewering van Marianne (met gloednieuw wandelboekje) dat je nu juist hier wel in 
mocht. De man deed ons uitgeleide, veel vertellend van dit gebied. Tijdens legale 
wandeling over nabij gelegen knuppelpad, dreigde het wandelwagentje met de 
jongste deelnemer van het plankier in het moeras te duikelen. Gered door een 
snel uitgestoken wandelstok. (Dit jaar leidde dezelfde knaap zelfstandig een 
wandeling in de Voerstreek!) 

 



Hombourg - Met dezelfde wandelwagen met een kleiner zusje door een 
maïsveld gezeuld, waarna het attribuut in een beek van modder moest worden 
ontdaan. 

Nieheim - In het Teutoburgerwoud werden we omringd door een penetrante 
uiengeur, toen een tractor van de bosarbeiders dwars door een bos vol daslook 
zijn spoor trok. Na een beklimming van een steil pad achter de Externsteinen op 
een rotsig plateau de opmerking gehoord: “Net Veluwe hier”. Nou, het was hier 
toch een zandsteengebied? 

Vierves - Tijdens een Nachtzwaluwexcursie in het dal van de Viroin op de 
terugweg telkens kikkers en padden van de weg gejaagd. Komt er een Belg langs 
met een zak vol kikkers: voor de consumptie! 

In dezelfde week een avondexcursie naar een padden- en kikkergebiedje o.l.v 
onze vriend Kurt Hofmans, een Belgische bioloog. Nog nooit zo mooi 
Vroedmeesterpadjes met eiersnoeren om de achterpoten gezien. Dezelfde week 
slangenexcursie met Ringslang, Gladde slang, Adder, Hazelworm, alles op één 
ochtend waargenomen. 

Ook in het dal van de Viroin sprinkhanen bekeken. Kurt vond ze in soorten. 

Hombourg  - In de Molen van Medael (B) fantastische lezing over Zuid-Limburg 
door een Limburgse geoloog. 

Voerendaal - Excursie met een zelfverzekerde IVN-gids, die ons de sapstroom 
in een boom liet horen door middel van een stethoscoop. Hij liet ook de arts 
onder ons luisteren en zei toen: “Nu hebt u ook eens met een echte stethoscoop 
gewerkt.” Wij hebben haar niet verraden. Hij vertelde ook over de toepassing 
van pimpernoten in rozenkransen. 

Hombourg - Veel wandelden we langs beken en riviertjes. Tijdens een 
wandeling door berijpte weiden langs de Geul riep iemand: “Een waterspreeuw”, 
waarop een kleuter er enthousiast heen holde. Weg vogel! 

Godinne - Bij een wandeling langs de Lesse wedde één van de tieners dat ze de 
rivier wel over wilde steken voor 100 Belgische franken. Ze deed het ook 
werkelijk op die koude herfstdag en kwam tot haar middel in het koude water, 
terwijl wij huiverend toekeken. 

Hotton - Bij een wandeling langs de Ourthe kroop een jongere op een hoge rots 
en durfde niet meer naar beneden. We hebben hem uit z’n benarde positie 
moeten bevrijden. 

Bij regen tijdens een lange excursie vonden we onderdak en leuk onthaal in een 
gewone huiskamer in het gehucht Menil, waar men alles alles uitruimde voor 
ons, verzopen katten. 



Veel noten rapen deden de jongeren op het aardige dorpsplein van Wéris, waar 
alle rotsen en menhirs bestaan uit puddingsteen (conglomeraat). 

Een markante rotsformatie elders bij Wéris wordt “Lit du Diable” genoemd. Tot 
onze verwondering was dit “Duivelsbed” wit gekalkt. Naar bleek een traditie, die 
door jongeren uit de streek elk jaar wordt levend gehouden. 

Nismes - Op een rots in Dourbes, waar de kasteelruïne van Hauteroche ligt, 
ontmoetten we tot onze verbazing een groep Belgen, die voor de TV blijkbaar 
serieus riddertje speelden met potdeksels als schilden en wasborden als harnas. 
Wij keken onze ogen uit; zij boos dat we hen stoorden. Het blok steen, dat uit de 
ruïne viel net een decimeter naast de schouder van een onzer, deed ons 
schrikken. 

Lorch - Een ander hoog punt was dat boven de Loreley, waar de meeste paden 

pittig steil bleken. 

 Perikelen met de beheerders hadden we bij een Natuurvriendenhuis bij de Maas in Godinne 
Daar vond men dat je pas op een bepaald uur naar je kamer mocht. Op een ochtend stapte Wout (toen 
nog lid van Provinciale Staten) over het versperrende touw om z'n jack te halen. Bonje!! 

Een over-behulpzame beheerder troffen we in Berg (D). Deze man wilde persé tochten met 
ons maken om ons de omgeving te laten zien. Het kostte veel moeite hem duidelijk te maken dat we 
dat liever zelf en op onze manier deden. Toen er nog een wandbordje afgelopen werd en brak was de 
stemming om te snijden. 

Keukenperikelen hadden we een keer toen een groep Vlamingen in zo'n huis verscheen,  alleen 
om het avondeten te koken en te eten. Alle gaspitten bezet met alle voorhanden zijnde pannen om 
mosselen te koken! 

Onrecht werd, naar later bleek, gedaan aan onze kokkin, die de kookbeurt had. Haar 
sperziebonen vonden  wij wat ongaar. Zij boos! Dat hoorde nu juist bij het Indische recept! 
   Andere eetperikelen hadden we met een vader met twee 

kinderen, die door zijn vrouw gesommeerd was om zelf te 
koken. Want zij had gehoord dat ze in NJN-kampen (!) zo 
“vies” aten en dat zou bij de KNNV ook wel zo zijn. Die aten 
elke avond een lap karbonade met sla en wat aten wij 
heerlijk! Van onze kookster mochten de afvalligen pas na ons 
van de keuken gebruik maken. 

Nabij Wanne ontdekten we overal kleine vogelkooitjes, die in een bosrand bij een weiland 
hingen. Een Belgische vogelvanger had een slagnet neergelegd om overtrekkende Vinken, Putters e.d. 
te vangen. We hebben zoveel mogelijk storende dingen gedaan. 

Op een ochtend, na een pittige heuvel door het bos te hebben beklommen, 
hoorden we een vreemd geluid – zoals van tientallen bromfietsen – in de verte. 
Een grote groep kraanvogels, zojuist van de Hautes Fagnes opgestegen hing in 
een kolom boven gindse heuvels. Fantastisch om te zien hoe die honderdtachtig 
vogels een mooie V-formatie vormden en stil over ons wegvlogen. 

 Wandelend door een donker herfstbos raapten we telkens appeltjes op die schijnbaar door 
iemand verloren waren. We propten onze rugzakken er mee vol tot …. het appeltjesspoor eindigde bij 
een wildhoogzit. Hebben we reeën of varkens gered? Onze buit resulteerde in een schaal verrukkelijke 
appelmoes. 



 Ook eenvoudig bleek het zoeken van op de velden achtergebleven 
maïskolven. De boerenzoon onder ons gruwde van het feit, dat wij ze met boter 
en suiker smakelijk afknabbelden. Het was toch maar varkensvoer? Zelf 
verzamelde hij sleedoornbessen voor de brandewijn thuis. 

 “Die fossielen raap je gewoon op vlak naast je kampeerstoeltje”, zo zei, bij het bezoek aan een 
bekende rotswand vol trilobieten, een deelneemster. Terwijl de meute de wand beklom, vond zij ze 
inderdaad op de grond. 
 Rampzalig leek het even toen Paula ineens zoek was na een rustpauze. Na veel roepen en 
zoeken werd ze gevonden. Gelukkig voor haar en voor ons, want Paula Bijlsma was de laatste jaren 
immers de zeer gewaardeerde kokkin tijdens de herfst- en voorjaarsgebeurens. Samen met Wim, 
organiseerde ze niet alleen deze kampen, maar met behulp van Jan en Dinie werden alle maaltijden 
een feestelijke verrassing. 
  En vaak konden we dan 's avonds niet alleen determineren, maar ook spelletjes spelen 
en luisteren naar eigen muziek van viool en fluit. 

Els en Dik Koopmans. 

En dan nu een overzicht van de plaatsen waar we onderdak vonden. 

2006 
voorjaar 

Hombourg (B) 1994 najaar Voerendaal (NL) 1983 
najaar 

Han (B) 

2005 
voorjaar 

Nieheim (D) 1993 najaar Ransdaal (NL) 1982 
najaar 

Ovifat (B) 

2004 
voorjaar 

Nieheim (D) 1992 najaar Waimes (B) 1981 
najaar 

Wanne (B) 

2003 
voorjaar 

Lorch (D) 1991 najaar Manderscheid (D) 1980 
najaar 

Comblain-au-Pont/Wanne (B) 

2002 
voorjaar 

Laroche (B) 1989 najaar Hotton (villa) (B) 1979 
najaar 

Hotton-Melreux (B) 

2001 
voorjaar 

Nismes (B) 1988 najaar In der Schnat (D) 1978 
najaar 

Vlieland (NL) 

2000 
voorjaar 

Nismes (B) 1987 
voorjaar 

Vierves (B) 1977 
najaar 

Godinne (B) 

1998 najaar La Reid (B) 1987 najaar Fraipont (B) 1976 
najaar 

Hotton-Melreux (B) 

1997 najaar Hombourg (B) 1986 najaar Vierves (B) 1975 
najaar 

Hotton-Melreux (B) 

1996 najaar Hombourg (B) 1985 najaar Berg (D) 1974 
najaar 

Hotton-Melreux (B) 

1995 najaar Winterswijk  NL 1984 
voorjaar 

Marialaach (D) 1973 
najaar 

Jalhay-Herzogenwald (B) 

 

 

 



insectenexcursie op 16 juli 2006 

nAAr fortmond in de duursche WAArden. 

 

De temperatuur is 32/330 C dus warm weer.  

Deelnemers zijn Henk van Woerden, Bertus 
Hilberink, Hilary Jellema, Loes Jansen, Jan 
Kuijper en Cintia Wedemeijer. 

Het begin van de excursie vindt plaats bij 
Fortmond in de Duursche Waarden 

Om er te komen kun je in de zomermaanden 
vanuit Veessen met het Kozakkenveer overgezet 
worden bij Fortmond.  

Het Kozakkenveer is een visserskotter uit België 
die vier jaar als vissersboot op de Westerschelde 
en de Noordzee heeft gevaren. De vaartijd duurt 
van 1 april tot en met 30 september, dagelijks 
van 9.30 tot 17.30 uur. De kapitein heeft een 
vaarbewijs nodig. De pont moet aan 

uitvoeringseisen van Rijkswaterstaat voldoen. De gemeente geeft geen subsidie. 
Meer dan tweehonderd mensen hebben zich laten inschrijven als donateur en 
verder zijn er wat sponsors.  

In vroegere tijden is hier ook een voetveer geweest om de vele arbeiders uit 
Veessen en omgeving over te kunnen zetten naar de steenfabriek Fortmond. 

Aangekomen bij Fortmond zien we een meters hoge schoor-steen van de 
vlamoven en ringoven in de steigers staan. Het is net een mooi kunstwerk. De 
schoorsteen is inmiddels aangewezen als rijksmonument, eind 2003. Dit leidde 
tot bijdragen van het Rijk en de Europese Unie en de gemeenten Olst en Wijhe. 
De schoorsteen staat al enige tijd in de steigers. Inmiddels is de pijp tot de helft 
ingekort, de steigers staan er nog. De bovenste vijftien meters zijn steentje voor 
steentje afgebroken om later weer te worden opgebouwd. Daarvoor wordt zoveel 
mogelijk het oude materiaal opnieuw gebruikt.  

 We hebben een tijdlang rondgesnuffeld naar insecten en planten. Het is 
erg warm weer, misschien wel te heet voor vlinders. Het aantal soorten en de 
aantallen vlinders vallen behoorlijk tegen vergeleken met een paar jaar geleden. 
Toen waren er een heleboel Icarusblauwtjes, Heivlinders en vuurvlindertjes. Ik 
heb in die tijd zelfs een Koninginnepage gezien.  

 Henk van Woerden heeft tijdens de excursie de vlinders genoteerd, en de 
lijst staat hieronder. Loes en Hilary hebben de volgende planten genoteerd: 



IJzerhard, Reseda, Agrimonie, Jacobskruiskruid, Cichorei, Boerenwormkruid, Gele 
honingklaver, Wilde peen, Geel walstro, Pastinaak, Knoopkruid en Akkerwinde. 

Het is steeds weer een heerlijk gebied om doorheen te lopen met mooie 
vergezichten over de IJssel. De rode route van een paar jaar geleden is in twee 
gedeelten opgesplitst en er is een gebied afgesloten. Hier wil men een overlaat 
maken. 

Het natuurgebied is eigendom van Staatsbosbeheer. 

 

Cintia Wedemeijer. 

 

 

Vlinders waargenomen tijdens de excursie Fortmond: 

In Veessen op de IJsseldijk 1 Citroenvlinder  

en in Wijhe: 

Grasmot (50 exx.), Zwartsprietdikkopje (15), Groot koolwitje (8), Klein koolwitje 
(35), Klein geaderd witje (15),  Kleine vuurvlinder (2), Icarusblauwtje (9), 
Bontzandoogje (2),  Koevinkje (175), Bruin zandoogje (50), Atalanta (6), 
Dagpauwoog (5), Kleine vos (3), Gehakkelde aurelia (4), Landkaartje (1), 
Gammauil (60)  

En er waren ook nog twee Bloedrode heidelibellen. 

 

 

 

 

 

 

 

    Stijlvol in: 

  - Bloemwerk 

  - Kado’s 

  - Woondecoraties 

  - Brocante   

 



 

  Stationsstraat 12 

  Epe 

  tel: 615121 

   

 

 

 

 

   DELIKATESSEN- 
  EN REFORMHUIS 

  W. ROEST 
   PARKWEG 10 – EPE 

                             TEL.: 0578-612218 

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

                 ETC. ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De woeste gronden van de Haere 

Tussen ’t Harde en Nunspeet, westelijk van de A28 ligt 
de Haere, een terrein van Het Geldersch Landschap. Een 
gewoon Veluws bos wordt plotseling onderbroken door 
een groot stuifzandgebied, op de kaart aangeduid als de 
Zoom. In de zomer moet je daar echt rekening houden 
met de hitte; een bezoek na een flinke regenbui is 
prettiger omdat het dan wat makkelijker loopt in het 
mulle zand.  

’s Winters is een bezoek ook de moeite waarde om 
Klapeksters te zien.  

Achter het stuifzand, dat Het Geldersch Landschap wil uitbreiden, ligt een 
uitgestrekt, gevarieerd heidegebied. Wat het meest opvalt zijn de grote aantallen 
Jeneverbesstruiken met opvallend veel jonge zaailingen. Dit is bijzonder voor 
Nederland omdat op de meeste terreinen nauwelijks verjonging van 
Jeneverbessen voorkomt. 

Op 17 augustus gingen Jan Kuyper, Loes Jansen en Hilary Jellema daar op 
insectenexcursie naartoe. Jan kent het terrein goed van vogelinventarisaties. Het 
was goed weer na stortregens de avond tevoren. Ideaal zou je denken voor 
vlinders. Er waren veel witjes, een aantal Gammauilen, één Atalanta en één 
Boomblauwtje, maar eigenlijk was het teleurstellend voor een bloeiend 
heidegebied.  

We zagen wel veel libellen, waarschijnlijk Bruinrode heidelibellen en veel anderen 
die in de lucht bleven en dus moeilijk te identificeren waren.  

De Haere is wel een terrein voor de Boomvalk die op libellen en zwaluwen jaagt, 
maar die was waarschijnlijk al naar Afrika vertrokken.   

 
 

Boomvalk 
al vertrokken…. 



        Aan de rand van het bos aan de overkant van de heide groeit een 
interessante en zeldzame plant, de Kleine wolfsklauw, een plant van kalkarme 
zandgronden.  

De wolfsklauwen worden zeldzamer;  factoren hierin zijn teveel nitraten en 
verzuring uit de lucht.  

De Kleine wolfsklauw groeit in een heksenkring omdat de ondergrondse lopers 
alleen in een richting groeien. Nu dreigt hij te worden overwoekerd door 
Kraaihei.  

 Op de terugweg werden we blij verrast door een Blauwvleugelsprinkhaan. 
Zijn schutkleuren zijn zo goed dat hij pas opvalt als hij gaat vliegen en dan 
springen zijn mooie blauwe vleugels wel in het oog. Hij bleef heel geduldig zitten 
zodat we foto’s konden maken. Een andere geduldige “zitter” was een hagedis, 
die we ook konden fotograferen, waarschijnlijk de Zandhagedis.   

         De zandverstuiving en heide van de Haere trekken bijzondere dieren en 
planten die kunnen overleven in zo’n extreem milieu. ‘s Zomers en ’s winters is 
er altijd wel wat te beleven; in de eerste plaats de weidsheid en woestheid van 
het landschap, maar ook de bijzondere korstmossen, planten en dieren die hier 
kunnen overleven.  

Hilary Jellema   

 

 

 

 

Krakende kikker 
Merelnest was 

onbewaakt 

kikker heeft het toen  

gekraakt 

Tegen de wet 

dus opgelet 

Stil gehouden, niet gekwaakt 

Cees Snijder  



 
Krakende kikker 

Merelnest was 

onbewaakt 

kikker heeft het toen  

gekraakt 

Tegen de wet 

dus opgelet 

Stil gehouden, niet 
gekwaakt 

 

 

 

 

   ”Rondje polder”    

Vogelen is een verslaving. Het laat je niet meer los. Je zet er soms dingen 
voor opzij, wat anderen vaak niet begrijpen. Het is ook een ongecompliceerde 
manier van ontspanning en je hoeft betrekkelijk weinig moeite te doen om veel 
en vaak zeer verrassende zaken te beleven. 

Nu kan vogelen ook verplichtingen met zich mee brengen, zoals het 
documenteren van waarnemingen, meedoen aan formele tellingen, onderzoek 
naar bijzondere of bedreigde soorten, inventarisaties uitvoeren, artikelen 
schrijven etc. etc.  Ik moet eerlijk zeggen dat ikzelf  voornamelijk een 
consumerend vogelaar ben en geniet van wat ik meemaak. Maar het schrijven 
van een artikeltje in deze bijzondere Natuurklanken over een gebied dat 
regelmatig vogelend wordt bezocht, vind ik toch wel het minste wat ik kan doen. 

Ik spreek dan verder over we, want al enkele jaren (sedert het 
winterseizoen 2002) is er een groepje vogelaars – te weten Wim van Waveren 
Hogervorst, Henk Schreurs en Erik Murris – dat vaak wekelijks een zogenaamd 
“Rondje polder” doet. We trekken daar in principe een hele dag voor uit en 
streven ernaar om bij het eerste ochtendgloren op locatie of tenminste onderweg 



te zijn. We rijden dan een bepaalde route met de auto, chaufferen bij toerbeurt 
en noteren onderweg en op verschillende locaties onze waarnemingen d.m.v. een 
kruisjeslijst. Zo’n lijst is aan dit artikel toegevoegd. 

De naam “Rondje polder” dekt als vlag niet helemaal de lading want de 
route wordt nogal eens uitgebreid, mede afhankelijk van de tijd. Het echte 
“Rondje polder” – en dat levert vaak al heel veel op – begint aan de noordkant 
van Elburg in de polder Oosterwolde. We rijden dan zowel door het open 
weidegebied, dat voor een deel specifiek als open weidelandschap wordt beheerd 
door Staatsbosbeheer, als over de dijk langs het Drontermeer, waar we op een 
aantal plaatsen stoppen om rustig te observeren. We vertoeven enige tijd bij de 
niet meer als zodanig in gebruik zijnde Geldersche Sluis bij Noordeinde, waar we 
vaak erg interessante waarnemingen doen zoals Zwarte stern, Reuzenstern, 
Dwergmeeuw en dergelijke. Ook volgen we daar de ontwikkelingen van de 
huiszwaluwenkolonie, die zich onder de boeiboorden van het 
waterschapsopslaggebouwtje heeft gevestigd. We gaan dan verder via de 
Roggebotsluis bij Kampen langs het Vossemeer een stukje noordelijk in de 
richting van  Ketelhaven. Langs die route zien we op de ondiepten bij voldoende 
lage waterstand veel steltlopers. 

Daarvandaan wordt of koers gezet naar de Oostvaardersplassen bij Lelystad 
ofwel teruggereden via Elburg, zodat we over de oude zeeweg rijdend het 
kijkscherm aan het randmeer bij Polsmaten ten noorden van Nunspeet nog 
kunnen aandoen. 

We proberen er altijd voor te zorgen dat we het (zon)licht in de rug houden. Dat 
maakt het herkennen van de vogels een stuk makkelijker. 

Een vaste route en het bezoeken van steeds dezelfde plekken levert over een aantal jaren een 
leuk beeld op van bijvoorbeeld aankomsttijden van onze broedvogels maar ook van de tijden waarop 
je bepaalde soorten als doortrekker mag verwachten. Ook kun je dan zien dat verandering in beheer 
van biotopen  consequenties heeft voor de daar op aangewezen fauna. 
Een paar in het oog springende voorbeelden:  

De Huiszwaluw komt als broedvogel steevast zo rond de tweede week van 
april terug, om onder dakoverstekken zijn nest te bouwen. Door de jaren heen 
kun je de terugkomstdata, de aantallen en het aantal gemaakte nesten noteren 
en met elkaar vergelijken. Als dan maar niet vlak voordat de vogels uit het verre 
Afrika terugkomen een schilderbeurt van het houtwerk het nestelen bemoeilijkt. 

Iets dat wij een keer hebben geconstateerd. 

Kleine plevieren zul je kunnen waarnemen op niet of nauwelijks begroeide 
zand- of slikplaatjes en als die terreintjes niet overstromen zullen ze er gaan 
broeden. Bij het dichtgroeien van zulke gebiedjes – en dat kan binnen enkele 
jaren gebeuren – zul je de kleine plevier daar niet meer tegenkomen. 

Visarenden – je kunt er bijna je horloge op gelijk zetten – kun je vanaf half 
augustus foeragerend aantreffen boven het traject 



IJsselmonding/Vossemeer/Drontermeer en Veluwemeer pleisterend en op 
doortrek naar hun overwinteringgebieden. Soms meerdere exemplaren 
tegelijkertijd op de zelfde locatie. En in april kun je ze weer spotten maar dan op 
weg naar hun broedgebied.       

Daarnaast heeft een verbetering van de voedselsituatie (meer visrijk en 
helder water) in de laatste jaren gezorgd voor een flinke toename van de Grote 
zilverreiger; als broedvogel maar ook als pleisteraar in herfst en winter. 

Langs de oevers van het Vossemeer nabij de IJsselmonding worden soms wel 
veertig exemplaren tegelijkertijd waargenomen.  

 De ondervinding heeft ons geleerd dat het vrijwel altijd de moeite loont om 
“langer dan je van plan bent” op een bepaalde plek te blijven posten. Het 
rendement van snel naar meerdere locaties rijden is veelal beperkt. Geduld is 
ook hier een schone zaak en vogels komen zomaar langs juist als je het niet 
meer verwacht.  

 Overigens is er tijdens ons “dagje vogelen” altijd ruimte voor het 
doornemen van de toestand in de wereld, om het maar eens zo te zeggen. Meer 
of minder serieuze zaken passeren regelmatig de revue, vaak doorspekt met de 
nodige dosis humor. Wij vinden dit een groot goed en een bijkomend voordeel 
van onze vogeltochten. 

 U zult begrijpen dat het veel te ver voert om alle soorten die we zo in de 
loop der jaren hebben gezien te beschrijven of zelfs maar op te noemen. Tijdens 
een meer of minder uitgebreid “Rondje polder” noteren we vaak zo’n veertig tot 
wel tachtig soorten, mede afhankelijk van het seizoen. Dit aantal heeft ook 
rechtstreeks te maken met de afwisselende biotopen die we in de verschillende 
landschapstypen tegenkomen (water-, riet- en moerasvogels, weidevogels, 
vogels die zich rondom boerderijen ophouden, vogels van betrekkelijk jonge 
polderbossen, etc.). De kruisjeslijst geeft een aardig overzicht, met in het totaal 
over alle seizoenen honderdzestig waargenomen soorten. Dus broedvogels, 
wintergasten en doortrekkers in voor- en najaar. 

Enkele leuke dan wel bijzondere waarnemingen willen wij u tot slot niet 
onthouden. 

Op de dijk langs het Drontermeer tussen Elburg en Noordeinde bevindt zich een 
picknickplaatsje. Prima vogelplekje: Rietzoom en randmeer vóór je, dijktaluds ter 
weerszijden en achter je de polder.  

Rustig afwachten soms of direct al spektakel. In de trektijd fungeert de dijk als 
een soort geleidestrook waar veel kleine vogels als Graspieper, Tapuit, Paap, 
Witte- en Gele kwikstaarten foeragerend of misschien alleen maar navigerend 
langs vliegen. 

Tijdens zo’n rustig afwachtmoment gebeurde er ineens het volgende: 



Een Klapekster streek neer op het gladde draad van een vee-kering vlak 
voor ons. Nu zagen we die wel vaker in de winter in heidegebieden met 
Vliegdennen, maar nooit zo dichtbij. De vogel vloog van paaltje naar paaltje en 
liet zich goed bekijken. 

We keken even op om te zien wat er verder nog gebeurde en op nog geen vijftig 
meter afstand vloog  boven het randmeer een Zeearend laag voor ons langs. 
Bingo! Twee redelijk bijzondere vogels, zo verschillend in formaat, zo dichtbij èn 
tegelijkertijd – dat  maak je waarschijnlijk maar een keer mee. 

NB: De klapekster bleef tijdens de passage van de Zeearend rustig zitten. 

 Een tweede bijzondere belevenis was wel het observeren gedurende ruim 
een half uur van een Roerdomp, die – rustig kuierend langs een greppeltje 
midden in het open veld – iets eetbaars in het gras probeerde te ontdekken. Af 
en toe richtte hij zich op, keek spiedend om zich heen en vervolgde zijn weg. Een 
Roerdomp is een doorgaans schuwe vogel die een nogal teruggetrokken leven 
lijdt diep verscholen in de rietvelden.Maar hij kan ook zwerven en op zoek naar 
voedsel vertoont hij zich dan noodgedwongen. 

Dan waren er nog bij herhaling de spectaculaire waarnemingen van de 
vliegshows die grote groepen steltlopers lieten zien. Rustende Grutto’s, Kieviten, 
Goudplevieren en Bonte strandlopers vlogen ogenschijnlijk zonder enige 
aanleiding van de slik- of zandplaten op, om na vele ingewikkelde - maar vooral 
fraaie - vliegbewegingen op dezelfde plek netjes bij elkaar te landen, waarbij wel 
een zekere volgorde in de plaatsbepaling werd aangehouden met betrekking tot 
de water(on)diepte en de pootlengte. 

Soms is er wel een aanleiding voor zo’n actie (Een roofvogel, een helikopter) 
maar vaak ook niet. 

In getijdegebieden gebeurt dit ook, maar dan is er sprake van het moeten 
bereiken van  hoogwatervluchtplaatsen of meegaan met het afnemend tij, = 
droogvallende slikken, = voedselaanbod.  

Waarom de vogels zich ook hier zo gedragen is ons nog niet geheel duidelijk. 
Misschien heeft het te maken met de spijsvertering of hebben ze na een 
rustperiode in het koude water behoefte aan lichaamsbeweging. 

Kortom: Rijdt u de route ook eens en geniet van de vele verschillende 
vogels in het gebied! Wellicht ziet u ook net als wij een groep Reuzensterns of 
een druk foeragerende troep Baardmannetjes in het riet, of  ca. veertig Witte 
kwikstaarten die met hun inmiddels vliegvlugge jongen op een bemest deel van 
een braakliggend terreintje vrachten insecten oppeuzelen, of een paar Koereigers 
op dat ene weilandje waar in het begin van de winter nog enkele koeien buiten 
liepen  en waar je dan net toevallig voorbij kwam…… 

       Wim van Waveren Hogervorst, 



       Henk Schreurs, 

Erik Murris. 

Bezoekdata: sedert 2002 

OVERZICHT WAARGENOMEN SOORTEN IN HET GEBIED OOSTERWOLDERPOLDER, VOSSEMEER, 
POLSMATEN 

Waarnemers: Henk Schreurs, Erik Murris, Wim van Waveren Hogervorst. 

 F G H  F G H  F G H  F G H         
Roodkeelduiker   X Tafeleend   X Scholekster   X Zwarte stern   X Gaai (Vla         

Parelduiker   X Kuifeend   X Kievit   X Visdief   X Koolmee         

Dodaars   X Toppereend    Zilverplevier   X Noordse stern    Pimpelm         

Kuifduiker    Brilduiker   X Goudplevier   X Dwergstern    Zwarte m         

Geoorde fuut    IJseend    Bontbekplevier   X Grote stern    Kuifmees         

Fuut   X Eidereend    Kleine plevier   X Reuzenstern   X Glansko          

Roodhalsfuut   X Zwarte zee-eend    Strandplevier    Holenduif   X Matkop.        

Aalscholver   X Grote zee-eend    Morinelplevier    Houtduf   X Staartme          

Blauwe reiger   X Rosse stekelstaart   X Steltkluut   X Tortelduif   X Baardme         

Purperreiger   X Casarca   X Kluut   X Turkse tortel   X Boomkle         

Grote zilverreiger   X Nonnetje   X Regenwulp   X Koekoek   X Boomkru         

Kleine zilverreiger   X Grote zaagbek   X Wulp   X Kerkuil    Watersp          

Koereiger   X Middelste zaagbek   X Grutto   X Steenuil   X Winterko           

Kwak    Zeearend   X Rosse grutto    Bosuil    Roodbor          

Woudaapje    Wespendief   X Zwarte ruiter   X Ransuil    Nachteg       
 

   

Roerdomp   X Rode wouw    Tureluur   X Velduil    Blauwbo         

Ooievaar   X Zwarte wouw    Groenpootruiter   X Nachtzwaluw    Zwarte ro         

Lepelaar   X Havik    X Witgatje   X Gierzwaluw   X Gekraag       
 

   

Wilde zwaan   X Sperwer   X Bosruiter    IJsvogel   X Paapje        

Kleine zwaan   X Buizerd   X Oeverloper   X Hop    Roodbor         

Knobbelzwaan   X Ruigpootbuizerd   X Steenloper    Draaihals    Tapuit        

Zwarte zwaan   X Blauwe kiekendief   X Watersnip   X Groene specht   X Beflijster        



Grauwe gans   X Grauwe kiekendief    Bokje    Zwarte.specht    Merel        

Kolgans   X Bruine kiekendief   X Houtsnip    Grote bonte specht   X Kramsvo          

Canadese gans   X Visarend   X Drieteenstrandloper    Kleine bonte specht    Koperwle         

Indische gans   X Slechtvalk   X Kanoetstrandloper    Kuifleeuwerik    Zanglijst         

Nijlgans   X Boomvalk   X Kleine strandloper    Boomleeuwerik    Grote lijs         

Rietgans    Smelleken   X Temminckstrandloper    Veldleeuwerik    X Cettis za         

Kleine rietgans    Torenvalk   X Paarse strandloper    Strandleeuwerik    Sprinkha          

Rotgans    Korhoen    Bonte Strandloper   X Boerenzwaluw   X Snor                                                                              

Brandgans   X Patrijs    Krombekstrandloper    Huiszwaluw   X Grote ka         

Bergeend   X Kwartel    Kernphaan-hen   X Oeverzwaluw   X Kleine ka         

Wilde eend   X Fazant   X Grauwe franjepoot    Wielewaal   X Bosrietza         

Zomertaling   X Kraanvogel    Kleine jager    Raaf   X Rietzang          

Wintertaling   X Flamingo   X Stormmeeuw   X Zwarte kraai   X Spotvoge         

Pijlstaart   X Waterral   X Zilvermeeuw   X Bonte kraai    Zwartkop        

Smient   X Kwartelkoning,    Kleine mantelmeeuw   X Roek   X Tuinfluite         

Krakeend   X Porseleinhoen    Grote mantelmeeuw   X Kauw   X Grasmus        

Slobeend   X Waterhoen   X Kokmeeuw   X Ekster   X Braamsl         

Krooneend   X Meerkoet   X Dwergmeeuw   X Notenkraker    Fitis        

 

 



Een Amerikaan in de polder? 
 

“Ik kom even bij je langs met een plant uit de polder" meldde Egbert de 
Boer aan de telefoon. 

Ik kon me niet indenken welke plant uit de polder Egbert niet zou kennen.  En hij 
bleek hem ook uitstekend te kennen en ik herkende hem! 

Een vrij kleine biesachtige plant met een paar aartjes aan de top van de stengel, 
niet erg mooi of opvallend. Ik zei: groeide hij op een zanderig  stukje kust een 
paar kilometer ten zuidwesten van de brug bij Elburg? Ja, antwoordde Egbert. 
Scirpus americanus riep ik, oftewel Stekende bies.  Klopt, zei Egbert, alleen 
heet hij tegenwoordig Schoenoplectus pungens, en het zal je interesseren dat hij 
er nog staat, dertig jaar later. 

Inderdaad zolang niet op die plek geweest. Ik vond de plant toen ik wel eens op 
mooie zomerdagen op dat strandje zat, terwijl mijn kinderen in een opblaasboot 
op het Veluwemeer dobberden. Maar hoe wist Egbert van die oude vondst? 

Dat bleek heel eenvoudig: ik had de vindplaats indertijd gemeld aan het 
Rijksherbarium en dat leverde, mét mijn naam, een vermelding op in de "Atlas 
van de Nederlandse Flora". Van die vermelding heb ik nooit geweten. Uit een en 
ander blijkt wel dat het een zeldzaamheid is. De flora vermeldt hem alleen van 

Terschelling  - en van drie plaatsen aan het Veluwemeer. Maar of het nu een échte Amerikaan is, moet ik 
nog eens uitzoeken. 

”Meidoornmispel? 

Nooit van gehoord zeker? Nu, ik tot voor kort ook niet. Vrienden van ons verhuisden kort 
geleden naar Harderwijk. Ze kochten een huis, niet ver van naaste familie van ons. Toen we daar waren, 
gingen we eens een kijkje nemen op hun locatie. Ze woonden er toen nog lang niet. Hun toekomstige 
tuin werd overschaduwd door een omvangrijke boom met grote witte bloemen. Het leek een soort appel. 
Ik haalde het bomenboek erbij (Nederlandse dendrologie, door - u gelooft het vast niet - 
Ir. Boom.) Daar staan alle bomen en struiken in, uitheemse en inheemse, die in Nederland wild of 
gekweekt voorkomen. Appel leek toch niet erg te kloppen. 't Kon ook nog een mispel zijn. 

Onze vrienden verhuisden en kort geleden zochten we ze op. De boom (eigenlijk eerder een heel 
grote struik)  hing vol met kleine groene appeltjes. Ze hadden een donzig bruinig velletje en waren 
volslagen oneetbaar. 

Ik ging nog maar eens bij Boom te rade en ik kwam tenslotte uit bij de kruising tussen mispel en 
meidoorn. Het leek helemaal te kloppen; ergens anders las ik ook dat meidoorn en mispel nauw verwant 
zijn. Dat zou je niet achter ze zoeken; veeleer denk je aan een naaste verwantschap tussen meidoorn en 
appel. Ik was allang blij dat ik een (zeldzame) kruising dacht te hebben. Maar later sloeg de twijfel toe. 
Meneer Boom heeft het helemaal niet over de vruchten van die kruising - en een bastaard tussen  
meidoorn en mispel die appelachtige vruchten heeft? 

Maar het bestaan van die kruising - van twee soorten die niet op elkaar lijken, zelfs tot verschillende 
geslachte behoren, was toch wel een aardige wetenschap. 

Waterereprijzen  
In het tijdschrift De Wijerd van de Bekenstichting schrijf ik af en toe over planten- en 

dierenleven in en rond deVeluwse beken. 
Het volgende stukje, over drie waterereprijzen, is primair geschreven voor De Wijerd, maar past ook in 
Groenpraat. 

 

Stekende bies 



Twee van deze drie waterplanten hebben met beken te maken, De derde groeit wel niet in beken, maar 
lijkt verwarrend veel op de tweede. Om ze bij hun naam te noemen: het gaat om de Beekpunge, de 
Blauwe- en de Rode waterereprijs.   

Zoals verreweg de meeste Veronica's hebben Beekpunge en Blauwe waterereprijs blauwe 
bloemen. Voor de derde soort is  rode wel erg overdreven voor zijn bleekroze bloempjes. 

Voor alledrie geldt dat je aan het bloempje meteen de ereprijs herkent: een vierlippige kroon en twee 
opvallend naar buiten stekende meeldraden.  

Hoe verschillend van bouw de ereprijzen ook zijn in habitus en bladvorm, in hun bloembouw wijken ze 
weinig van elkaar af. 

De Beekpunge heeft eirond blad. Hij groeit vaak in het water en 
heeft op de Veluwe een voorkeur voor kwel en stromend water, zodat we 
hem vrij vaak langs beekjes tegenkomen. Schaduw verdraagt hij niet goed. 

De beide waterereprijzen zijn het beste te onderscheiden aan hun 
bloemkleur. Er zijn meer verschillen, maar die zijn lastig. Zo lastig dat ze 
tot ver in de vorige eeuw als één soort werden beschouwd.  

Het gaat wat beter als je ze naast elkaar ziet: de bloemsteeltjes van de 
blauwe staan schuin omhoog en van de rode bijna haaks op de bloeias.  

Naast elkaar groeiend kunnen ze ook nog bastaarden vormen. Maar bij 
elkaar zie je ze in onze streken nauwelijks of niet; tenminste, dat is mijn 
ervaring. 

 De Blauwe is in onze omgeving een specifieke kwelplant. In de gemeente Epe is hij 
karakteristiek voor het brongedeelte van de Tongerense Beek. Ook is hij gevonden in kwelgebieden als 
het Vemderbroek, kwelweitjes zuidelijk van de Smallertse Beek en in een kwelslootje in Dijkhuizen. In 
het Vemderbroek is hij waarschijnlijk nog talrijk; of de laatste twee vindplaatsen nog bestaan is de 
vraag. 
 De Rode is een plant van voedselrijke natte grond. Ik ken hem o.a. van slikkige kale kleirandjes 
langs de IJssel. Langs beekjes heb ik hem nooit gevonden. 

Beide waterereprijzen zijn rijzige planten met smalle spitse bladeren, een beetje gezaagd. Hun blad is 
ongesteeld - dit in tegenstelling tot dat van de Beekpunge. 

Henk Menke 

 

 

 

 

 

 

Beekbunge 



VOOR  ELS  DE  VLAG  UITGESTOKEN 

 

Vlak voor mijn verjaardag, midden augustus, ontving ik van 
Mia Leurs een vlag. Netjes in een potje gestoken stond een 
elzentakje van de Zwarte els, samen met Judaspenning en 
Gagel. Deze laatsten dienden als een soort versiering. Het 
elzentakje met een paar overjarige elzenpropjes (vruchten 
van de Els): daar ging het om! 

Eén van de elzenpropjes had namelijk “een vlag 
uitgestoken”. Eén schubje aan zo'n houtvruchtje was 
opvallend vergroeid. Het stak als een vlaggetje buiten de 

elzenprop uit. Mia, die het kwam brengen als cadeautje voor mijn verjaardag, vertelde dat het een 
Elzenvlag was.  

Loes Jansen, die de vergroeiing kende, had het verschijnsel tijdens een insectengroepexcursie in het 
Vossenbroek op 22 april j.l. herkend. Ik had deze vergroeiing, die ik wel van naam kende, nooit gezien 
en was dan ook zeer verrast met dit verjaarspresentje. 

   In de onvolprezen Ecologische flora staat dat de Elzenvlag vrij zeldzaam is en veroorzaakt wordt 
door een soort “schimmel”, verwant aan die van de bekende Heksenbezems. De Latijnse naam van de 
Elzenvlag is Taphrina alni. Voortaan kunnen vele overjarige elzenpropjes op mijn belangstelling rekenen. 

        Els Koopmans- Grommé. 

P.S. Voor wie geïnteresseerd is, is een dia van deze Elzenvlag beschikbaar. 

Tel. 0578 - 61 20 83 

 

 

 

Voelt de septembermaand zomers aan… 

een vroege, barre winter komt eraan! 

 

 

 

VOOR  ELS  DE  VLAG  UITGESTOKEN 

 

Vlak voor mijn verjaardag, midden augustus, 
ontving ik van Mia Leurs een vlag. Netjes in 
een potje gestoken stond een elzentakje van 
de Zwarte els, samen met Judaspenning en 
Gagel. Deze laatsten dienden als een soort 
versiering. Het elzentakje met een paar 
overjarige elzenpropjes (vruchten van de Els): 

 

 



daar ging het om! 

Eén van de elzenpropjes had namelijk “een vlag uitgestoken”. Eén schubje aan 
zo'n houtvruchtje was opvallend vergroeid. Het stak als een vlaggetje buiten de 
elzenprop uit. Mia, die het kwam brengen als cadeautje voor mijn verjaardag, 
vertelde dat het een Elzenvlag was.  

Loes Jansen, die de vergroeiing kende, had het verschijnsel tijdens een 
insectengroepexcursie in het Vossenbroek op 22 april j.l. herkend. Ik had deze 
vergroeiing, die ik wel van naam kende, nooit gezien en was dan ook zeer 
verrast met dit verjaarspresentje. 

   In de onvolprezen Ecologische flora staat dat de Elzenvlag vrij zeldzaam is 
en veroorzaakt wordt door een soort “schimmel”, verwant aan die van de 
bekende Heksenbezems. De Latijnse naam van de Elzenvlag is Taphrina alni. 
Voortaan kunnen vele overjarige elzenpropjes op mijn belangstelling rekenen. 

        Els Koopmans- Grommé. 

P.S. Voor wie geïnteresseerd is, is een dia van deze Elzenvlag beschikbaar. 

Tel. 0578 - 61 20 83 

 

 

VERSLAG ODERREIS 28 MEI T/M 2 JUNI 2006 
 

Vaassen, zondag 28 mei. Verzamelpunt van een nieuwe vogelreis van 
leden van de VOZOVAR werkgroep. Adrie Hottinga, Jan van Dijk, Erik Murris, 
Rudi Heideveld, Gert Prins en ondergetekende hadden een reis gepland naar de 
Oderdelta op de grens tussen Duitsland en Polen.  

Om 6.00u was het vertrek, met als einddoel het dorpje Crieuwen aan de Oder, 
waar in het pension Storchennest een onderkomen geregeld was. 

 De reis verliep voorspoedig. Om 14.00u waren we al aan de Oder bij het 
plaatsje Hohennauen, ca. 20 kilometer ten zuiden van Crieuwen. Omdat het nog 
vroeg was besloten we om eerst maar een stukje door Polen te rijden, om zo die 
kant van de Oder te verkennen. Nadat we de douane er van overtuigd hadden 
dat we echt geen wapens bij ons hadden, mochten we Polen in. Via binnenwegen 
langs de oostkant van de Oder gereden. Een gebied met veel bossen en enkele 
kleine dorpjes. Uiteindelijk bij Schwedt weer de grens overgestoken en koers 
gezet naar het pension. Dit bleek een voormalige bakkerij met op de 
schoorsteen, zoals de naam al deed vermoeden, een Ooievaarsnest met volgens 
de eigenaar twee jongen. 



Na de kamerverdeling en installatie in 
het pension het bezoekerscentrum in 
Crieuwen bezocht. Hier veel informatie 
gekregen over mooie vogellocaties e.d. 
Conclusie was al snel dat we waarschijnlijk 
tijd te kort zouden komen. 

 De avondhap werd genuttigd en 
daarna een bezoek gebracht aan de 
uiterwaarden van de Oder. Dit gebied is een 
overloopgebied langs de Oder van ca. drie kilometer breed, dat elke winter onder 
water gezet wordt. Via een brug liepen we het gebied in en werden meteen 
verwelkomd door een Noordse Nachtegaal. Uiteindelijk zouden we er die avond 
acht horen. Verder als bijzonderheden genoteerd: een Roerdomp (vliegend), 
Zwarte Ooievaar,  Grote Zaagbek, Boomvalk, zeven Zeearenden en Wielewaal.  

Opvallend was dat we ons allemaal vergisten in de schaalgrootte van het gebied. 
Twee zittende vogels werden door ons allemaal aangezien voor een paartje Wilde 
Eenden. Tot er één op de vleugels ging en toch een Zeearend was! 

De volgende dag een rondrit door Duitsland gemaakt. De eerste stop was 
de Oderdelta iets ten noorden van Schwedt. Uit informatie uit het 
bezoekerscentrum wisten we dat we hier de Witvleugelstern konden zien. Dit was 
inderdaad zo. Nabij een kolonie kokmeeuwen zagen wij deze ranke vogel 
geregeld langsvliegen. Verder o.a. vijftien witte Ooievaars overvliegend in 
formatie, één Zwarte ooievaar, een Wespendief, twee Zeearenden, Bruine 
Kiekendief, Zwarte Stern, Kleine Bonte Specht en nog veel andere soorten. 
Omdat het gebied zowel natte als droge plekken heeft, maar ook struikgewas/ 
bosjes, kun je hier veel soorten waarnemen. 

 Na hier een paar uur rondgelopen te hebben werd de tocht vervolgd het 
binnenland in. Onderweg op veel plaatsen gestopt om vogels te kijken of foto’s 
te maken. Bijzondere plekken waren Pingo- ruïnes in het landschap. Dit zijn oude 
overblijfselen van de ijstijd. In de ijstijd drukte bevroren grondwater de 
aardbodem op, zodat er een heuvel ontstond gevuld met ijs. Na het smelten van 
het ijs ontstond er een meer of krater, welke gevuld werd met water en/of 
langzaam dichtgroeide. De Pingo- ruïnes waar we langs kwamen verschilden erg 
voor wat betreft de vogelrijkdom. Op de ene zat niets en op de andere zat veel. 
In de Pingo in Blumenberg zagen we zelfs een zwemmende ringslang. 

 Als laatste werd de Felchower See bezocht. Dit is een groot en mooi meer 
met veel watervogels. Zo telden we alleen al tweehonderdtachtig Knobbelzwanen 
en verder nog Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Dodaars, Fuut, Wilde Eend, 
Wintertaling, Zomertaling, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend en Brilduiker. 

 Na het avondeten om ca. 22.00 uur bij Gartow (ten noorden van Schwedt) 
de uiterwaarden bezocht. Hier een wandeling van ca. zes kilometer gemaakt. 



Onderweg vier Kwartelkoningen gehoord (dat was ons doel deze avond.) Verder 
gehoord o.a. een Porseleinhoen, acht Noordse Nachtegalen, Oeverloper, 
Krekelzangers en gezien twee Bevers en op de terugweg twee jonge Vosjes.   

 De dinsdag was een frisse dag, half bewolkt met buien. Het doel van deze 
dag was om de Poolse kant van de Oder te bezoeken. Met name onder 
Hohennauen scheen een mooi gebied te liggen. Allereerst in Crieuwen nog het 
kantoor van de natuurbeschermingsdienst bezocht om wat lectuur te kopen over 
het gebied. In het park rond dit kantoor in korte tijd even veertig vogelsoorten 
geturfd! In het park waren veel bijzondere soorten bomen te zien, zodat onze 
liefhebbers op dat gebied ook aan hun trekken kwamen. 

 Bij Schwedt werd de grens met Polen overgestoken. Opnieuw moesten we 
de douane er van overtuigen dat we geen wapens mee hadden. In eerste 
instantie de route van zondag voor een deel in omgekeerde volgorde gereden. 
Dit was onder andere een kilometers lange lindelaan. In het bos gestopt om te 
luisteren, wat al snel Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Fluiter, 
Taigaboomkruiper en Boomkruiper opleverde, Omdat de verwante soorten bij 
elkaar waren, was het mooi om het onderscheid in geluid te horen. 

 Vanuit het bos een stuk vlakland ingereden richting Oder. Hier waren veel 
graanvelden. Opvallend was de aanwezigheid van veel Veldleeuweriken in het 
gebied, terwijl er toch duidelijk sporen waren dat er intensief gif gespoten werd.  

Vervolgens in zuidelijke richting langs de Oder gereden. Hier bij Stararudnika lag 
een groot moerasgebied langs de Oder. Door de regen en het ontbreken van 
parkeergelegenheid dit gebied helaas niet goed kunnen bekijken.  

Iets verder liep een weg door de uiterwaarden naar de Oder. Omdat het weer 
droog was hier geluncht en ondertussen o.a. vier Zeearenden, drie Zwarte 
ooievaars, één witte Ooievaar, twee paartjes Grauwe Klauwier en één paar Grote 
Zaagbek gezien. 

Na de lunch nog iets zuidelijker gereden. Voor een spoorweg die niet meer 
gebruikt werd rechtsaf een weggetje ingeslagen met een onbekend bord 
(“verboden in te rijden”). Dit weggetje liep naar een oude spoorbrug over een 
zijarm van de Oder. Een bijzonder gebied! Via de brug het gebied ingelopen. 
Vanaf de brug hadden we een mooi uitzicht op een kolonie Zwarte sterns en de 
zijarm van de Oder. Aan de andere kant van de spoorbrug was een landtong met 
een oud huisje en de volgende brug over de Oder. Deze was met hekken 
afgesloten. Vanaf de landtong o.a. de Kwartelkoning (overdag), Noordse 
nNachtegaal en Grote karekiet gehoord. Ook vlogen er twee Zwarte ooievaars 
over. 

 Vanaf de spoorbrug weer een stukje teruggereden naar een plek waar we 
in de regen Kraanvogels zagen. Het was weer droog en nu telden we er zeventig 
stuks. Ondertussen kwamen ook nog een Zwarte ooievaar en een Zeearend laag 
overvliegen. Daarna via het bos landinwaarts gereden. Bij een visvijver vlogen 



een Rode wouw, een Buizerd en een Wespendief vlak bij elkaar zodat we mooi de 
verschillen konden zien. 

 Omdat er magen begonnen te knorren maar weer richting Crieuwen 
gereden voor het avondeten. Daarna nog even bij de uiterwaarden geluisterd 
voor de Kwartelkoning, maar deze liet zich niet horen. Wel een 
Sprinkhaanrietzanger en de Noordse nachtgaal. Verder een Bever gezien en 
diverse vleermuizen (groot en klein). 

 De volgende ochtend begon nat en fris. Het plan was om dit keer naar de 
Poolse kant van de Oder Delta te rijden, ten noorden van Stettin. Opnieuw bij 
Schwedt de grens open (Waffens???) en daarna via de doorgaande wegen naar- 
en door Stettin. Voorbij Stettin werd het droog en de lunch werd genuttigd bij 

een veldje met bijenkasten en een 
bijenwagen. Het was geen 
succesvol veldje, aangezien er maar 
een paar kasten matig bezet waren.  
Dit kan natuurlijk ook door het 
slechte voorjaar komen. 

Via enkele armoedige dorpjes, 
langs veel braakliggende gronden 
met zegge bereikten we bij Siesta 
de Oder. Inmiddels begon het 
zonnetje door te breken. Bij de 
Oder veel Aalscholvers die laag over 

het water of hoog in de lucht vlogen. Ook drie Zeearenden lieten zich zien. 
Daarna langs de Oder via binnenwegen weer richting Stettin. Terwijl we op een 
pier een adulte Zeearend bekeken in een boom (Witte staart) hoorden we achter 
ons een nieuw gezang. In een struik zat een Roodmus te zingen! Eén van de 
soorten die we hier ook hoopten tegen te komen. 

Onze weg langs de Oder liep dood in het armoedige plaatse Kamieniska, met drie 
huizen, drie kinderen en drie honden. Vandaar weer richting Stettin gereden en 
de grens over. In Meschering gegeten waarna we vlakbij weer de grens 
overstaken. Hier liep een kasseienweg door de uiterwaarden. Deze uiterwaarden 
vormen de grens tussen Duitsland en Polen en er was aan dit gebied ruim vijftig 
jaar niets gebeurd. Hier onderweg gestopt en geluisterd naar de avondvogels. 
Snor, Krekelzanger, Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger, Blauwborst, Noordse 
nachtegaal en Zanglijster lieten zich horen. Ook werden we belaagd door 
muggen, maar de muggenolie hield deze gelukkig op afstand. 

Het bleek dat we nog twee vogelsoorten niet gezien hadden die op het 
“wensenlijstje”  stonden. Het doel van de donderdag was om deze te zien te 
krijgen. Allereerst ’s ochtends een bos bezocht ten noorden van Schwedt. 
Volgens onze informatie kon in dit bos de Kleine vliegenvanger voorkomen. 



Helaas kregen wij deze niet te zien of te horen, maar wel veel andere bosvogels 
en sporen van diverse zoogdieren.  

Na een lekkere boswandeling rond gaan rijden op zoek naar de tweede 
soort: De Schreeuwarend. Op diverse plaatsen gestopt omdat er iets te zien was. 
Hier twee Zeearenden in een boom, daar een Bruine Kiekendief aan het jagen, 
Kraanvogels etc.  

De lunch werd genuttigd bij de Peetsich See. Op dit meer waren weinig 
watervogels te vinden, maar wel veel zangvogels in de bossen rondom. In de 
kelder van een verlaten appartementencomplex broeden boerenzwaluwen.   

Na de lunch weer diverse binnenwegen langsgereden. Op een weggetje 
langs een veld Zonnebloemen viel weer een roofvogel in de lucht op. Gestopt en 
de telescopen erbij! Op dat moment werden er drie Schreeuwarenden en één 
Zeearend waargenomen vlak bij elkaar. Eén Schreeuwarend was druk aan het 
baltsen. Het hoogtepunt van de dag! Gekeken tot de vogels verdwenen en toe. 
de tocht weer vervolgd.  

 Na het avondeten nog een wandeling gemaakt in het park bij Crieuwen. 
Boven een vijver vloog de hele tijd een vleermuis, welke nog vastgelegd is op de 
foto. 

 De vrijdag was alweer de dag van vertrek. Besloten werd om eerst nog 
een stuk in Polen langs de Oder te rijden naar een moerasgebied bij Slonsk. Dit 
gebied was ons ook aangeraden, maar gezien de afstand te ver weg. Vanaf 
Slonsk was het moeilijk om het gebied in te komen, maar wat we gezien hebben 
beloofd veel! Mogelijk een doel voor een komende vogelreis. Om 13.00 uur werd 
bij Frankfurt a.d. Oder de grens weer gepasseerd en de reis naar Nederland 
begonnen. Deze verliep zeer voorspoedig en om 8 uur ’s avonds werd de reis 
afgesloten met een stevige Hollandse hap bij Deventer. 

 Het was weer een reis met veel indrukken. Ruim honderdveertig 
vogelsoorten zijn waargenomen. Het mooie van zo’n reis is het vergelijken van 
biotoop en te verwachten soorten. Soms komen deze uit en soms niet. Dan is het 
leuk gissen waar dit aan ligt, maar vaak blijft het giswerk. Het geeft wel leuke 
gesprekken tijdens het eten of bij de “nazit”. 

Heerde, september 2006 

Matthijs Bootsma 

m.a.bootsma@hetnet.nl 
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Dierenmanieren 2 
 

Ik liep over de Renderklippen en boven mijn hoofd 
hing de Torenvalk die in de buurt van de 
Schaapskooi resideert. Hij was niet alleen maar 

werd rondom op enige afstand omzwermd door een heleboel lawaaiige 
Huiszwaluwen.  

Ik zag er in eerste instantie niets vreemds in, totdat de Torenvalk stilhield om te 
bidden voor een mogelijke maaltijd. Op dat moment namelijk dromden de 
zwaluwen dichter om hem heen en deden in duikvlucht zelfs uitvallen naar hem 
toe. Zodra de grote vogel weer gewoon vloog verspreidden de belagers zich. Ik 
zag het in totaal vier keer gebeuren en toen had de Torenvalk er zijn bekomst 
van en verdween als een speer richting Schaapskooi. Hij werd nog even 
geëscorteerd door een groepje zwaluwen, maar dat keerde snel terug om zich 
weer bij de grote familie te voegen. Ze kwetterden nog een poosje opgewonden 
door. Waarschijnlijk vertelden ze elkaar gespierde Indianenverhalden. 

En opeens waren ze allemaal weg. Alleen af en toe kwam er nog een exemplaar 
langs scheren.  

Laag, want het was augustus dus akelig weer. 

 

Micky Marsman. 

 

VERSLAG ODERREIS 28 MEI T/M 2 JUNI 2006 
 

Vaassen, zondag 28 mei. Verzamelpunt van een nieuwe vogelreis van 
leden van de VOZOVAR werkgroep. Adrie Hottinga, Jan van Dijk, Erik Murris, 
Rudi Heideveld, Gert Prins en ondergetekende hadden een reis gepland naar de 
Oderdelta op de grens tussen Duitsland en Polen.  

Om 6.00u was het vertrek, met als einddoel het dorpje Crieuwen aan de Oder, 
waar in het pension Storchennest een onderkomen geregeld was. 

 De reis verliep voorspoedig. Om 14.00u waren we al aan de Oder bij het 
plaatsje Hohennauen, ca. 20 kilometer ten zuiden van Crieuwen. Omdat het nog 
vroeg was besloten we om eerst maar een stukje door Polen te rijden, om zo die 
kant van de Oder te verkennen. Nadat we de douane er van overtuigd hadden 
dat we echt geen wapens bij ons hadden, mochten we Polen in. Via binnenwegen 
langs de oostkant van de Oder gereden. Een gebied met veel bossen en enkele 



kleine dorpjes. Uiteindelijk bij Schwedt weer de grens overgestoken en koers 
gezet naar het pension. Dit bleek een voormalige bakkerij met op de 
schoorsteen, zoals de naam al deed vermoeden, een Ooievaarsnest met volgens 
de eigenaar twee jongen. 

Na de kamerverdeling en installatie in 
het pension het bezoekerscentrum in 
Crieuwen bezocht. Hier veel informatie 
gekregen over mooie vogellocaties e.d. 
Conclusie was al snel dat we waarschijnlijk 
tijd te kort zouden komen. 

 De avondhap werd genuttigd en 
daarna een bezoek gebracht aan de 
uiterwaarden van de Oder. Dit gebied is een 
overloopgebied langs de Oder van ca. drie kilometer breed, dat elke winter onder 
water gezet wordt. Via een brug liepen we het gebied in en werden meteen 
verwelkomd door een Noordse Nachtegaal. Uiteindelijk zouden we er die avond 
acht horen. Verder als bijzonderheden genoteerd: een Roerdomp (vliegend), 
Zwarte Ooievaar,  Grote Zaagbek, Boomvalk, zeven Zeearenden en Wielewaal.  

Opvallend was dat we ons allemaal vergisten in de schaalgrootte van het gebied. 
Twee zittende vogels werden door ons allemaal aangezien voor een paartje Wilde 
Eenden. Tot er één op de vleugels ging en toch een Zeearend was! 

De volgende dag een rondrit door Duitsland gemaakt. De eerste stop was 
de Oderdelta iets ten noorden van Schwedt. Uit informatie uit het 
bezoekerscentrum wisten we dat we hier de Witvleugelstern konden zien. Dit was 
inderdaad zo. Nabij een kolonie kokmeeuwen zagen wij deze ranke vogel 
geregeld langsvliegen. Verder o.a. vijftien witte Ooievaars overvliegend in 
formatie, één Zwarte ooievaar, een Wespendief, twee Zeearenden, Bruine 
Kiekendief, Zwarte Stern, Kleine Bonte Specht en nog veel andere soorten. 
Omdat het gebied zowel natte als droge plekken heeft, maar ook struikgewas/ 
bosjes, kun je hier veel soorten waarnemen. 

 Na hier een paar uur rondgelopen te hebben werd de tocht vervolgd het 
binnenland in. Onderweg op veel plaatsen gestopt om vogels te kijken of foto’s 
te maken. Bijzondere plekken waren Pingo- ruïnes in het landschap. Dit zijn oude 
overblijfselen van de ijstijd. In de ijstijd drukte bevroren grondwater de 
aardbodem op, zodat er een heuvel ontstond gevuld met ijs. Na het smelten van 
het ijs ontstond er een meer of krater, welke gevuld werd met water en/of 
langzaam dichtgroeide. De Pingo- ruïnes waar we langs kwamen verschilden erg 
voor wat betreft de vogelrijkdom. Op de ene zat niets en op de andere zat veel. 
In de Pingo in Blumenberg zagen we zelfs een zwemmende ringslang. 

 Als laatste werd de Felchower See bezocht. Dit is een groot en mooi meer 
met veel watervogels. Zo telden we alleen al tweehonderdtachtig Knobbelzwanen 



en verder nog Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Dodaars, Fuut, Wilde Eend, 
Wintertaling, Zomertaling, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend en Brilduiker. 

 Na het avondeten om ca. 22.00 uur bij Gartow (ten noorden van Schwedt) 
de uiterwaarden bezocht. Hier een wandeling van ca. zes kilometer gemaakt. 
Onderweg vier Kwartelkoningen gehoord (dat was ons doel deze avond.) Verder 
gehoord o.a. een Porseleinhoen, acht Noordse Nachtegalen, Oeverloper, 
Krekelzangers en gezien twee Bevers en op de terugweg twee jonge Vosjes.   

 De dinsdag was een frisse dag, half bewolkt met buien. Het doel van deze 
dag was om de Poolse kant van de Oder te bezoeken. Met name onder 
Hohennauen scheen een mooi gebied te liggen. Allereerst in Crieuwen nog het 
kantoor van de natuurbeschermingsdienst bezocht om wat lectuur te kopen over 
het gebied. In het park rond dit kantoor in korte tijd even veertig vogelsoorten 
geturfd! In het park waren veel bijzondere soorten bomen te zien, zodat onze 
liefhebbers op dat gebied ook aan hun trekken kwamen. 

 Bij Schwedt werd de grens met Polen overgestoken. Opnieuw moesten we 
de douane er van overtuigen dat we geen wapens mee hadden. In eerste 
instantie de route van zondag voor een deel in omgekeerde volgorde gereden. 
Dit was onder andere een kilometers lange lindelaan. In het bos gestopt om te 
luisteren, wat al snel Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Fluiter, 
Taigaboomkruiper en Boomkruiper opleverde, Omdat de verwante soorten bij 
elkaar waren, was het mooi om het onderscheid in geluid te horen. 

 Vanuit het bos een stuk vlakland ingereden richting Oder. Hier waren veel 
graanvelden. Opvallend was de aanwezigheid van veel Veldleeuweriken in het 
gebied, terwijl er toch duidelijk sporen waren dat er intensief gif gespoten werd.  

Vervolgens in zuidelijke richting langs de Oder gereden. Hier bij Stararudnika lag 
een groot moerasgebied langs de Oder. Door de regen en het ontbreken van 
parkeergelegenheid dit gebied helaas niet goed kunnen bekijken.  

Iets verder liep een weg door de uiterwaarden naar de Oder. Omdat het weer 
droog was hier geluncht en ondertussen o.a. vier Zeearenden, drie Zwarte 
ooievaars, één witte Ooievaar, twee paartjes Grauwe Klauwier en één paar Grote 
Zaagbek gezien. 

Na de lunch nog iets zuidelijker gereden. Voor een spoorweg die niet meer 
gebruikt werd rechtsaf een weggetje ingeslagen met een onbekend bord 
(“verboden in te rijden”). Dit weggetje liep naar een oude spoorbrug over een 
zijarm van de Oder. Een bijzonder gebied! Via de brug het gebied ingelopen. 
Vanaf de brug hadden we een mooi uitzicht op een kolonie Zwarte sterns en de 
zijarm van de Oder. Aan de andere kant van de spoorbrug was een landtong met 
een oud huisje en de volgende brug over de Oder. Deze was met hekken 
afgesloten. Vanaf de landtong o.a. de Kwartelkoning (overdag), Noordse 
nNachtegaal en Grote karekiet gehoord. Ook vlogen er twee Zwarte ooievaars 
over. 



 Vanaf de spoorbrug weer een stukje teruggereden naar een plek waar we 
in de regen Kraanvogels zagen. Het was weer droog en nu telden we er zeventig 
stuks. Ondertussen kwamen ook nog een Zwarte ooievaar en een Zeearend laag 
overvliegen. Daarna via het bos landinwaarts gereden. Bij een visvijver vlogen 
een Rode wouw, een Buizerd en een Wespendief vlak bij elkaar zodat we mooi de 
verschillen konden zien. 

 Omdat er magen begonnen te knorren maar weer richting Crieuwen 
gereden voor het avondeten. Daarna nog even bij de uiterwaarden geluisterd 
voor de Kwartelkoning, maar deze liet zich niet horen. Wel een 
Sprinkhaanrietzanger en de Noordse nachtgaal. Verder een Bever gezien en 
diverse vleermuizen (groot en klein). 

 De volgende ochtend begon nat en fris. Het plan was om dit keer naar de 
Poolse kant van de Oder Delta te rijden, ten noorden van Stettin. Opnieuw bij 
Schwedt de grens open (Waffens???) en daarna via de doorgaande wegen naar- 
en door Stettin. Voorbij Stettin werd het droog en de lunch werd genuttigd bij 

een veldje met bijenkasten en een 
bijenwagen. Het was geen 
succesvol veldje, aangezien er maar 
een paar kasten matig bezet waren.  
Dit kan natuurlijk ook door het 
slechte voorjaar komen. 

Via enkele armoedige dorpjes, 
langs veel braakliggende gronden 
met zegge bereikten we bij Siesta 
de Oder. Inmiddels begon het 
zonnetje door te breken. Bij de 
Oder veel Aalscholvers die laag over 

het water of hoog in de lucht vlogen. Ook drie Zeearenden lieten zich zien. 
Daarna langs de Oder via binnenwegen weer richting Stettin. Terwijl we op een 
pier een adulte Zeearend bekeken in een boom (Witte staart) hoorden we achter 
ons een nieuw gezang. In een struik zat een Roodmus te zingen! Eén van de 
soorten die we hier ook hoopten tegen te komen. 

Onze weg langs de Oder liep dood in het armoedige plaatse Kamieniska, met drie 
huizen, drie kinderen en drie honden. Vandaar weer richting Stettin gereden en 
de grens over. In Meschering gegeten waarna we vlakbij weer de grens 
overstaken. Hier liep een kasseienweg door de uiterwaarden. Deze uiterwaarden 
vormen de grens tussen Duitsland en Polen en er was aan dit gebied ruim vijftig 
jaar niets gebeurd. Hier onderweg gestopt en geluisterd naar de avondvogels. 
Snor, Krekelzanger, Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger, Blauwborst, Noordse 
nachtegaal en Zanglijster lieten zich horen. Ook werden we belaagd door 
muggen, maar de muggenolie hield deze gelukkig op afstand. 



Het bleek dat we nog twee vogelsoorten niet gezien hadden die op het 
“wensenlijstje”  stonden. Het doel van de donderdag was om deze te zien te 
krijgen. Allereerst ’s ochtends een bos bezocht ten noorden van Schwedt. 
Volgens onze informatie kon in dit bos de Kleine vliegenvanger voorkomen. 
Helaas kregen wij deze niet te zien of te horen, maar wel veel andere bosvogels 
en sporen van diverse zoogdieren.  

Na een lekkere boswandeling rond gaan rijden op zoek naar de tweede 
soort: De Schreeuwarend. Op diverse plaatsen gestopt omdat er iets te zien was. 
Hier twee Zeearenden in een boom, daar een Bruine Kiekendief aan het jagen, 
Kraanvogels etc.  

De lunch werd genuttigd bij de Peetsich See. Op dit meer waren weinig 
watervogels te vinden, maar wel veel zangvogels in de bossen rondom. In de 
kelder van een verlaten appartementencomplex broeden boerenzwaluwen.   

Na de lunch weer diverse binnenwegen langsgereden. Op een weggetje 
langs een veld Zonnebloemen viel weer een roofvogel in de lucht op. Gestopt en 
de telescopen erbij! Op dat moment werden er drie Schreeuwarenden en één 
Zeearend waargenomen vlak bij elkaar. Eén Schreeuwarend was druk aan het 
baltsen. Het hoogtepunt van de dag! Gekeken tot de vogels verdwenen en toe. 
de tocht weer vervolgd.  

 Na het avondeten nog een wandeling gemaakt in het park bij Crieuwen. 
Boven een vijver vloog de hele tijd een vleermuis, welke nog vastgelegd is op de 
foto. 

 De vrijdag was alweer de dag van vertrek. Besloten werd om eerst nog 
een stuk in Polen langs de Oder te rijden naar een moerasgebied bij Slonsk. Dit 
gebied was ons ook aangeraden, maar gezien de afstand te ver weg. Vanaf 
Slonsk was het moeilijk om het gebied in te komen, maar wat we gezien hebben 
beloofd veel! Mogelijk een doel voor een komende vogelreis. Om 13.00 uur werd 
bij Frankfurt a.d. Oder de grens weer gepasseerd en de reis naar Nederland 
begonnen. Deze verliep zeer voorspoedig en om 8 uur ’s avonds werd de reis 
afgesloten met een stevige Hollandse hap bij Deventer. 

 Het was weer een reis met veel indrukken. Ruim honderdveertig 
vogelsoorten zijn waargenomen. Het mooie van zo’n reis is het vergelijken van 
biotoop en te verwachten soorten. Soms komen deze uit en soms niet. Dan is het 
leuk gissen waar dit aan ligt, maar vaak blijft het giswerk. Het geeft wel leuke 
gesprekken tijdens het eten of bij de “nazit”. 

Heerde, september 2006 

Matthijs Bootsma 

m.a.bootsma@hetnet.nl 
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Dierenmanieren 2 
 

Ik liep over de Renderklippen en boven mijn hoofd 
hing de Torenvalk die in de buurt van de 
Schaapskooi resideert. Hij was niet alleen maar 

werd rondom op enige afstand omzwermd door een heleboel lawaaiige 
Huiszwaluwen.  

Ik zag er in eerste instantie niets vreemds in, totdat de Torenvalk stilhield om te 
bidden voor een mogelijke maaltijd. Op dat moment namelijk dromden de 
zwaluwen dichter om hem heen en deden in duikvlucht zelfs uitvallen naar hem 
toe. Zodra de grote vogel weer gewoon vloog verspreidden de belagers zich. Ik 
zag het in totaal vier keer gebeuren en toen had de Torenvalk er zijn bekomst 
van en verdween als een speer richting Schaapskooi. Hij werd nog even 
geëscorteerd door een groepje zwaluwen, maar dat keerde snel terug om zich 
weer bij de grote familie te voegen. Ze kwetterden nog een poosje opgewonden 
door. Waarschijnlijk vertelden ze elkaar gespierde Indianenverhalden. 

En opeens waren ze allemaal weg. Alleen af en toe kwam er nog een exemplaar 
langs scheren.  

Laag, want het was augustus dus akelig weer. 

 

Micky Marsman. 

 



 Mijn favoriete plek 
 

Niet bepaald een originele locatie, je eigen vijver 
als favoriete plek. 

Maar door het gedoe rondom de vijver kwam ik op 
plaatsen waar ik anders niet voor stil sta. De vijver 
had letterlijk uitstraling. 

Vorig jaar was t’ie lek. Jammer, want er groeide 
zelfs Kranswier in en Schede fonteinkruid. Deze 
planten zijn indicatoren voor een voedselrijk milieu. 
Dat was ook het geval want op de bodem lag een 
dikke laag blubber en de plantengroei was 
overweldigend. Zoals dat zo vaak gaat in een tuin 
zijn stekjes voorboden van rampen. In mijn vijver 
woekerde de vriendelijk gekregen Moeraswederik 
er vrolijk op los. In no time zaten alle andere 
planten er vol mee. Een  heel mooie plant 

overigens met gele pluizige bolletjes. 

Toen de nieuwe ondergrond gelegd was en de vijver op weer met water gevuld, 
moesten  zuurstofplanten zorgen voor een goed milieu. En waar vind je nu zo’n 
grote schat aan waterplanten als in de sloten van het Vorchter broek. Gewapend 
met een hark en vuilniszakken toog ik in de bloedhitte naar het broek. Ik maakte 
informeel gebruik van de ontheffing van de Flora- en Faunawet van het 
Waterschap die toch al dat schoons op de kant zou kieperen. Zaak was ze voor 
te zijn.  

De grote sloten zagen geel van de Watergentiaan en de kleine zagen wit 
van de Waterranonkel. Sommige sloten waren bijna opgedroogd en hadden veel 
te steile kanten. Van anderen waren de oevers dermate hoog en dicht begroeid, 
dat je niet in de buurt van het water kon komen. Kilometers sloot heb ik 
afgestroopt. In de leigraven stond het water hoog genoeg en er was één oever al 
gemaaid. Zakken met waterpest, kikkerbeet en glanzend fonteinkruid verhuisden 
naar een paar metselkuipen met kraanwater gemengd met slootwater. Want 
eerst moest de boel worden gespoeld en opgepot. Ik wilde perse geen Gedoornd 
hoornblad en Eendenkroos in de vijver.  

Zo leerde ik per ongeluk hoe je waterbeestjes moet vangen. De kuipen 
zaten er vol mee. Het waterbeestjesproject was een uitkomst. Door de 
waarnemingskaart en het boekje “Waterbeestjes in beeld” werd ik gebiologeerd 
door het waterleven.  

Onder in de kuip zaten Waterpissebedden. Nooit eerder gezien, terwijl er 
in mijn vorige vijver tientallen in de blubber moeten hebben gezeten. 

     

Hieribij de begeerde 
Waterschorpioen 



Bloedzuigers, allerlei larven, slakken, Bootsmannetjes, Schrijvertjes … te veel om 
op te noemen. Ze belandden uiteindelijk allemaal in de vijver.  

De imposante Geelgerande waterkever komt er zo wel in, is mijn ervaring. Die kan uitstekend vliegen. 
Ook de Groene kikker en de Kleine watersalamander hebben het water direct gevonden. De 
Waterschorpioen heb ik helaas niet gevangen.  

In een oud kinderbadje had ik ook wat planten uitgespoeld. Het is ondiep 
en de waterbeestjes zijn er goed in te observeren. Tot mijn grote verrassing 
waren er twee spinnen langs de kanten onder water druk heen en weer aan het 
rennen. Dat is een vreemde gewaarwording. Je hebt de neiging ze te moeten 
redden van de verdrinkingsdood. In het boekje las ik dat het waterspinnen zijn. 
Ze waren bezig om onder een pluk waterpest een duikerklok te spinnen. Daarna 
kwamen ze telkens  met hun achterlijf boven water om lucht te verzamelen en 
met de luchtbel  langs de planten naar de klok te rennen. In de duikerklok kan 
de spin droog en met een voorraadje zuurstof rustig op een prooi zitten wachten. 

De spinnen waren ontzettend schuw. Met de minste trilling of schaduw die ik 
maakte verdwenen ze meteen. Ik had niet het geduld om zo lang als zij te 
wachten op een prooi. 

                                                                                           Margriet Maan 

 

 

Dia-lezing van leo knol op 28 september 

Wie’m gemist heeft, heeft werkelijk wat gemist, en beschrijving ervan verdient een grotere plek, maar 
daar ontbreekt de tijd voor. De kopij moet weg.  
Het was een fantastische avond met goed begrijpbare uitleg waar je een boel van kon opsteken. En die 
mij droef bewust maakte van het feit dat ik nog maar amper begin te begrijpen hoe weinig ik van 
paddestoelen afweet….. 

Micky Marsman. 
impActieten 

 

Het is algemeen bekend dat, voornamelijk het noordelijke 
gedeelte van het Nederlandse landschap tijdens het 
Pleistoceen verregaand is gevormd of beter gezegd 
vervormd. In die tijd heeft een in dikte variërend ijsdek 
vanuit Scandinavië heel Noord Europa in een ijzige greep 
gehouden. 

Gelijktijdig met dit ijs is er heel veel gebergtepuin aan de 
onderzijde van dit ijspakket als “kwartskorrels aan schuurpapier” meegevoerd in 
zuidelijke richtingen. Veel van dit materiaal vond hier de laatste rustplaats en 
heeft de naam “Noordelijk kristallijn gesteente” meegekregen. In hoofdlijnen 

 



gaat het om granieten, porfieren, gneizen enz. De geologische basis van dit 
gesteente ligt in Scandinavië en is nogal ingewikkeld, wat betekent dat het 
gebergtepuin in de vorm van de ons bekende zwerfstenen hier hetzelfde karakter 
vertoont: van alles wat en in wisselende samenstelling en hoeveelheden. Na 
jaren onderzoek en vele zwerfsteentellingen heeft men toch een heel goed beeld 
gekregen van deze situatie. Van veel materiaal is precies de locatie van 
herkomst bekend. Als deze herkomstgebieden niet al te groot zijn en goed af te 
bakenen, worden deze gesteenten ook wel “Gidsgesteenten” genoemd. Ze 
verwijzen dan vaak naar Zweedse plaatsnamen zoals bij Kinnediabaas naar de 
plaats Kinnekulle in Zuid-Zweden, Stockholmgraniet of Delleniet genoemd naar 
een meer in Hälsing-land. 

Over dit laatste gesteente is iets bijzonders te vermelden. Het is namelijk niet zo 
maar een kristallijn gesteente. Ons gesteentemateriaal wordt algemeen in drie 
hoofdgroepen verdeeld te weten: 

   Stollingsgesteente(granieten, porfieren, diorieten enz.) 

   Afzettingsgesteenten(zandsteen, steenkool, vuursteen enz.) 

   Omzettingsgesteenten(gneis uit graniet, kwartsiet uit 
zandsteen) 

Delleniet hoort in deze laatste groep thuis. Druk en hoge temperaturen die bij de 
vorming van dit omzettingsgesteenten een belangrijke rol speelden hadden bij de 
totstandkoming van dit materiaal wel een zeer explosief karakter. De invloed van 
deze explosie in het moedergesteente was buitengewoon groot, daarom werd 
“Impactiet” de algemene naam die aan dit gesteente is gegeven.  

Als we met een goede kijker de Maan observeren, zien we een heel 
pokdalig uiterlijk van diverse inslagkraters uit een grijs verleden die niet of 
nauwelijks zijn aangetast door erosie. 

Ook de Aarde heeft lang geleden een dergelijk uiterlijk gehad, maar door erosie 
zijn bij ons veel van deze insla resten grotendeels verdwenen. Toch is er nog een 
aantal herkenbaar, zij het meestal indirect. 

In Arizona, een staat in het zuidwesten van de VS, ligt de fraai bewaard 
gebleven Meteoorcrater met een diameter van 1200 meter, die nog maar zeer 
onlangs is ingeslagen, 25.000 jaar geleden. Canada heeft ook twee grotere 
inslag restanten van 35 en 70 km op Nova Scotia en bij Quebec. 

De Chicxulububkrater met een diameter van 300 km die nog niet zo lang geleden 
op de zeebodem bij het schiereiland Yucatan werd ontdekt wordt 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de wereldwijde rampspoed op de grens 
van Krijt en Tertiair 65 miljoen jaar geleden. 

Wat dichter bij huis kennen we de 24 km grote Nordlinger-Ries depressie in 
Beieren Zuid-Duitsland, 15 miljoen jaar oud.  



De geologisch jonge aarde lag regelmatig in een baan ruimtepuin van 
waaruit nog wel eens een flinke brok binnen het zwaartekrachtveld van de aarde 
kwam. Ook nu nog kruist de Aarde jaarlijks rond 13-15 november de Tauriden 
met veel gruis die ons dan de bekende meteorietenregen te zien geven. 

Zweden heeft in het verleden ook een zevental inslagen te verwerken 
gekregen. Van één van die inslagen is het huidige Dellenmeer overgebleven. Bij 
deze inslag is het impactgesteente Delleniet ontstaan. Zo’n binnendringend 
projectiel sloeg met een snelheid van 20-60 km/uur in onze aardkorst. Bij de 
inslag van zo’n brok ruimtepuin werd binnen enkele seconden  alle kinetische 
energie omgezet in thermische energie en was de druk in het omringende 
gesteente immens. Hierbij werd het omliggende gesteente volledig uiteen 
geslagen. Toen na de inslag de rust weerkeerde bleek er een nieuw gesteente te 
zijn gevormd, een breccie van scherpkantige brokjes oorspronkelijk materiaal. 

Lang na deze inslag ondergaat Noord-Europa  grote veranderingen, door 
invloeden van buitenaf  er ontstond  een grote ijskap die onder het eigen gewicht 
ging vloeien, ook richting Nederland. 

Halverwege Zweden bij het Dellenmeer werd een stukje steen opgenomen dat na 
een lange reis van ±1400 km in zzw richting iets boven Zwolle z’n op één na 
laatste rustplaats zou vinden. 

 

Bauke Terpstra. 

EEN FLAT VOOR METSELBIJTJES 
 

Toen Margriet Maan dit jaar van de Landelijke 
jaarvergadering terugkwam, nam ze een flatgebouw 
mee. Dat paste gemakkelijk in haar bagage, 
aangezien de flat geen maten had, die hem voor 
mensen bewoonbaar maakte. Het was een (naar ik 
meen door de familie Marbus uit Hoorn gemaakte)  
houten kastje, vrij plat, met opzij een aantal 
gaatjes van verschillende diameter: een woonflat 
voor metselbijtjes heette het te zijn. Het kon aan de 
voorzijde worden opengeklapt en dan zag je waar 
die gaatje toe dienden. Binnen waren buisjes 
aangebracht, uitmondend in die gaatjes; 
doorzichtige plastic buisjes in verschillende 

diameter. 

Het verzoek van Margriet was om deze metselbijenflat bij mij thuis in de zon op te hangen, in de hoop 
dat er zich vóór ons jubileumweekend metselbijtjes in zouden vestigen. Leuk voor bezoekers en voor 
ons ook trouwens. En zowaar, toen wij na enkele vakantiedagen terugkwamen, was het bovenste, 

 



dikste buisje opgevuld met grauw vulmateriaal, afgewisseld met kleine ruimtes (celletjes) met wat 
voer (stuifmeel zo te zien.) De voorste ruimte, ongeveer één centimeter, was leeg gebleven, maar de 
invliegopening had de bijen (wespen?)-moeder keurig afgesloten.  
We vonden het echt een belevenis, nu eens in zo'n nestholte te kunnen kijken, iets wat nooit lukt, als je 
alleen de nestingang ziet en verder niets. Nu konden we eitjes en later larfjes goed bekijken, als we het 
afsluitdeurje openden. 
   Maar het bleef niet bij dat ene nestgangetje. In de loop van juni en juli 
werden ook de onderste drie gangetjes met stuifmeel en ander materiaal 
opgevuld. Elk compartimentje werd keurig afgesloten. Eenmaal zagen we een 
paar piepkleine zwart glanzende bijtjes in zo'n buisje vliegen. Voor ons waren ze 
niet op naam te brengen. We volgen met spanning af of en wanneer de nu ijverig 
stuifmeel etende larfjes zich zullen verpoppen …. 

Komen ze dit seizoen nog uit of gebeurt dat pas volgend voorjaar? Dat laatste 
zou duiden op maar één generatie per jaar, die overwintert. Als ze eerder 
uitvliegen kunnen we dan nog nieuwe nestjes verwachten? 

   De kleur van het stuifmeel in de onderste drie nestgangetjes is goudgeel. 
Geen wonder: er vlak bij stonden al die tijd forse planten van het 
Jacobskruiskruid te bloeien. Daar haalden de bijtjes het stuifmeel vandaan! We 
zagen op die planten ook heel kleine bijtjes. Toen de bloemen uitgebloeid 
raakten, waren de nestgangetjes gesloten en de larfjes ijverig aan het stuifmeel 
(+ honing?) eten. 

   Dat alles kun je volgen in zo'n voor de KNNV gemaakt nestkastje voor 
Metselbijtjes. Het is te koop bij de KNNV voor € 10.- + verzendkosten via tel.nr. 
0229 23 15 68. Als je volgend jaar naar de landelijke vergadering gaat, kun je 
misschien er van te voren één bestellen. Of, voor de doe-het zelvers, je maakt er 
een  in de koude wintermaanden. Het probleem is de verschillende dikte van de 
plastic buisjes. Succes! 

         Els Koopmans-Grommé 

                   10-08-2006 

 

 

 

 

 

 

Weet u de sluitingsdatum 



voor de kopij nog? 

wat zou Dat mooi wezen! 

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. 

Literatuur: 

- Nie, H.W de, 1997. Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing, Doetinchem. 
- Otten, M., 2005. Water: bron van leven. Het belang van water voor de dieren van Zodiac Zoos.  

Wildlife Magazine (1): 38-41. 

- Soes, D.M., EJJ. Sieben & H.W Waardenburg, 2002. Inventarisatie en advisering betreffende 
Flora- en Faunawetsoorten in en langs de Eper beken. Bureau Waardenburg bv, Culemborg 

  D.M. Soes 



 

 

 

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.) 
 

 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer:  
CW.=Cintia Wedemeijer, EKG.=Els Koopmans-Grommé,  EvDT.= Evelien van Dalfsen-Tukker, 
HvD.=Harry van Diepen, MB=Menno Boomsluiter, MvG.=Mariet van Gelder, ML.=Mia Leurs, 
MM.=Micky Marsman,  
En verder:  Alexander Haselhoff, Bennie Logeman, Jeaan Felix, WvA.=Wietske van 
Apeldoorn,Will Millenaar, 

 



Vogels 
Baardmannetje 
26/06 In de 

struiken 
rond de vogelhut 
op Polsmaten bij 
Nunspeet. EKG.  

Boerenzwaluw 
30/06 12 exx. boven 

Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Boomklever 
aug. Hele zomer in Epe-

C. te horen. EKG.  
Boompieper 
28/06 1 ex. Welna, Epe. EvDT.  

29/06 Wisselsche veen-Tongerense 
Heide, Epe. EKG.  

Bosuil   
09/09 De roep 

klinkt over 
de 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

29/06 Wisselsche veen bij 
Boerweg. EKG.  

17/07 1 ex. op de 
Tongerens
e Heide, 
Epe. EvDT.  

Fitis 
06/08 Zingt zachtjes. 

Centrum Epe. 
EKG.  

Canadese gans 
07/07 Meer dan 30 exx. 

in de Weerriben bij 
Doosjen. 
EKG.  

Dodaars 
21/07 + jong. 

Vogelkijkhut bij 
Pols- 
maten, Nunspeet. 
EKG.  

Gaai 
19/07 Heel broederlijk 

samen met Zwarte 
specht op een 
boomtak. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Geelgors 
27/06 Een prachtig 

paartje op 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Gekraagde roodstaart 
16/07 ♀ in d e Bud d leja 

waar het krioelde 
van de vlinders. 
Snackbar! Ze 
hoefde haar bekje 
maar open te 
zetten en de 
vlinders vlogen 
bijna vanzelf naar 
binnen. Heel slim. 
Voor de vlinders 
triest! Tuin Van 
Manenspad, Emst. 
EvDT.  

Gierzwaluw 
19/07 9 exx. Zinderend 

heet!  Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Goudvink 
25/07 Prachtig span. 

Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Grauwe gans 
03/07 Grote vluchten 

(honderden exx.) 
tussen Terwolde 
en Welsum. EKG.  

17/08 Grote vluchten 
(honderden exx.) 
tussen Terwolde 
en Welsum. EKG. 

 

 

 

 



Groenling 
18/06 Veel te horen in 

centrum Epe. 
EKG.  

Grote bonte specht 
26/06 Een schitterend 

jong met rode 
kruin. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

juli/aug. Voortdurend te horen. 
Epe-C. EKG.  

Grote lijster 
01/08 8 exx. bij elkaar op 

landgoed Welna. 
EvDT.  

04/09  Ca. 50 exx. foeragerend op 
weitje nabij 
Schaapskooi, 
Heerde. Els en Dik 
Koopmans. 

Heggenmus 
28/08 2 exx. Tongerense 

Heide, Epe. EvDT.  
Houtsnip 
11/06 Tongerense Heide, 

Epe. EvDT.  
Huismus 
aug. Groepje zwervend 

door de tuinen. 
Epe-C. EKG.  

Keep 
27/07 Totaal uitgerafelde ♂ d ronk 

uit de vijver. 
Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

30/07 Koppeltje de hele middag bij 
de vijver. Wel 
drinkend, niet 
badend. 
Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

Kievit 
15/08 Meer dan 50 exx. 

op stukje grasland. 

Uiterwaarden, 
Vorchten. EKG.  

Kleine plevier 
26/07 Plasjes bij 

natuurontwi
kkelingsproj
ecten ten 
zuiden van de 
Tongerense weg, 
Epe. EKG.  

Koekoek 
18/07 Zit heel 

stil in 
een 
boom. Landgoed 
Welna, Epe. EvDT.  

Kraanvogel 
18/09 4 exx. rond het 

middaguur onder 
luid geschal en 
geschetter 
overvliegend boven 
de Renderklippen 
richting 
Norelbosweg, Epe. 
MM. 

Kruisbek 
26/06 Troepje 

trekt door de 
tuinen in Epe-
Centrum. Ze eten 
van o.a. bessen van 
de krentenbomen. 
EKG.  

29/09 Heel grote 
lawaaiige groep 
struint door de 
boomtoppen, de 
hele middag lang. 
Belvédèreweg, Epe. 
mm  

Merel 
07/08 Verschillende exx. 

doen zich te goed 

 

 

 



aan lijsterbessen. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Roodborst 
27/09 Al een 

paar 
dagen 
komt het 
vertrouw
de 
vriendje 
geen havermout 
meer vragen. 
Vertrokken. 
Vandaag is de 
wintervervanger 
aangekomen. Oogt 
chic en 
weldoorvoed! 
Belvédèreweg, Epe. 
MM.  

Staartmees 
12/06 ± 15 exx. bungelend 

door de dennen. 
Tongerense Heide, 
Epe EvDT.  

Tjiftjaf 
19/07 Late zang in Epe-C. 

EKG.  
Torenvalk 
30/06 1 ex. vliegt boven 

Tongerense  
Heide, Epe. EvDT.  

Tureluur 
02/07 Veel exx. met jongen in 

vogelkijkhut bij 
Polsmaten, 
Nunspeet. EKG.  

Veldleeuwerik 
12/08 Nog steeds enkele 

exx. aanwezig. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Wespendief 

11/08 2 exx. boven Epe 
C. Luid roepend. 
EKG.  

Winterkoninkje 
19/07 Een mooi 

gezinnetje op de 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT. 

10/07 Volop kleintjes aan het 
voeren. Tweede 
leg? Van een 
eventuele eerste 
niets gemerkt – 
misschien mislukt 
door 
voedselschaarste. 
Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

aug. Één van de ouders 
heeft een 
horizontaal 
gestrekt staartje 
en één jong heeft 
dat overgekregen. 
Belvédèreweg, Epe. 
MM.  

Witte kwikstaart 
01/07 Druk met jongen 

voeren. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT. 

Zwarte specht 
19/07 Samen met Gaai, 

heel rustig naast 
elkaar. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT. 

Zwartkop 
22/08 Steeds in lijsterbes 

aan het smullen. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

 
Vlinders 
Atalanta  Vanessa atalanta 

 

 

 



05/09 19 exx. op 
Buddleja. EvDT.  

Bont zandoogje  Pararge aegeria 

24/08 Zwaar gehavend maar toch 
vliegen. Van Manenspad, Emst. EvDT. 

11/09 Op oud fruit. Tuin 
Belvédèreweg, Epe. MM.  

16/09 Nog steeds zijn territorium 
verdedigend. Norelbos, Epe. MM.  

26/09 2 exx. Baltsgedrag of 
territoriumgevecht? Bosrand fietspad 
onverharde Belvédèreweg, Epe. MM.  
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 

03/07 De hele zomer enkele exx. Van 
Manenspad, Emst. EvDT. 
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 

24/07 Op Buddleja. Allereerste keer hier 
in de tuin. Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

25/07 21 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Bruine bosbessenspanner  Semiothisa 
brunneata 

01/07 Nieuw voor ons. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Bruine vuurvlinder  Lycaena tityrus 

06/08 ♂ en ♀ op d e 

Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

23/08 7 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Dagpauwoog  Inachis io  

31/07 3 exx. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Dennenpijlstaart  Hyloicus pinastri 

13/06 1 ex. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

07/09 Rups. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Dennenspanner  Bupalus piniaria 

03/07 ♂ en ♀ op d e 

Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Dennenspinner  Dendrolimus pini 

03/07 3 exx. waarvan 1 ♀.  Tong erense 
Heide, Epe. EvDT.  

Distelvlinder  Vanessa 
cardui 

24/08 7 
exx. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Donsvlinder  Euproctis similis 

17/07 1 ♀ Tong eren      

Gammauil  Autographa gamma 

10/07 In huis. Bijna zwart exemplaar. 
Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

20/07 ±  20 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Gedekte winteruil  Conistra rubiginea 

28/08 Tongerense Heide, Epe. EvDT. 

Geelpurperen spanner  Idaea muricata 

11/07 In boeken staat vermeld dat hij 
alleen  in Limburg en Brabant 
voorkomt. Foto opgestuurd naar 
Vlinderstichting en de determinatie 
is bevestigd. Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 

12/07 en de dagen daarna 1 ex. op fruit. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

09/09 9 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

16/09 Opnieuw 1 ex. aanwezig. Tuin 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Gewone heispanner  Ematurga 
atomaria  

29/06 1 ex. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

 



Het enige vlindertje dat 
deze zomer royaal 
tegenwoordig was op de 
hei bij de Renderklippen, 
Epe/Heerde. MM.  

Gewone netelmot  Pleuroptya ruralis 

11/08 op Bosbessen. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Goudhaaruil  Acronicta auricoma 
18/07 Rups. Tongerense 

Heide, Epe. EvDT.  
Groentje  Callophrys rubi 

30/06 1 ex. en verder niet meer gezien. 
Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Groot avondrood  Deilephila elpenor 

26/07] 

    +   ] Rups. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT. 

03/08] 

Groot dikkopje  Ochlodes venata 

15/07 18 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Hageheld  Lasiocampa Quercus 

21/07 Niet te tellen. ±  100 exx. bijna 
allemaal ♂,  een  paa r ♀♀.  

Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Heideblauwtje  Plebejus argus  

12/07 9 exx. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Heivlinder  Hipparchia semele 

21/07 In eigen tuin 
Heerde,  
Sprengenweg.  
Twee stuks, 
vermaakten zich 
een paar uur op de 
plantenbak met 
lobelia’s.  MvG.       

21/07 Op uitgeholde watermeloen, tuin 
Belvédèreweg Epe. MM.  

26/07] Steeds 1 ex. op de 

27/07] locaties Tongerense  

30/07] Heide en landgoed  

29/08]   Welna, Epe. EvDT. 

Herculesje  Selenia dentaria  

01/07 1 ex. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Huismoeder  Noctua pronuba 

27/07 Rups. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

10/08 1 ex. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

27/06 2 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

17/08 ± 25 exx. vooral op 
Moerasrolklaver. Wisselsche veen bij 
Boerweg, Epe. Vaste populatie. EKG.  

Klein geaderd witje  Pieris napi 

24/08 2 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  
Klein koolwitje  Pieris rapae 

16/09 ±  25 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Kleine huismoeder  Noctua interjecta 

29/08 Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Kleine vierstip  Cybosia mesomella 

01/07  1 ex. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  
Kleine vos Aglais urticae 

23/08 8 exx. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

09/09  Op oud fruit en de praktisch 
uitggebloeide Buddleja. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

 



Keizersmantel  Argynnis paphia 

20/07 Op Buddleja tuin Kanaaldijk, 
Wapenveld. 

B ennie Logeman. 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

05/08 1 ex. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Kolibrievlinder  Macroglossum 
stellatarum 

17+18/07 1  ex. in tuin Catharinaweg, 
Epe. ML. 

31/07  Rond 12 uur aan de Buddleja – 
tuin Belvédèreweg, Epe. MM.  

05/08 1 ex. op Buddleja. 
Voor het eerst. 
Van Manenspad, 
Emst. EvDT.  

13/08 16.00 aan de Buddleja – tuin 
Belvédèreweg, Epe. Sedertdien 
praktisch dagelijks aanwezig 
geweest, soms tot ver in de 
schemering en ook met slecht weer. 
Laatst gezien op    MM.  

17/08 1 ex. op Buddleja. 
Van Manenspad, 
Emst. EvDT. 

Kommavlinder  Hesperia comma 

06/08 1 ♂.  T ongerense 

Heide, Epe. EvDT.  
Lieveling Timandra griseata  

20/07] 

23/08]Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

29/08] 

Mendicabeer Diaphora mendica 

11/08 Tongerense Heide, 
Epe. Bevestigd 
door 
Vlinderstichting. 
EvDT.  

Metaalvlinder  Adscita statices 

03/07 Renderklippen. Omgeving 
eerste trappen 
vanaf  
Hertenkamp, Epe. 
MM.  

09/07 3 exx. zelfde 
locatie maar op 
verschillende 
plekken. MM. 

12/07 3 of 4 exx. op 
Jacobskruiskruid 
langs de eerste 
trappen op de 
Renderklippen Epe, 
vanaf Hertenkamp. 
MM. 

21/08 1 ex. Bevestigd door 
Vlinderstichting. Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Oranje bruinbandspanner Cidaria 
fulvata  

29/06 1 ex. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Porseleinvlinder  Abraxas sylvata 

12/07 2 exx. in de (droge) 
Middelste 
Heerderbeek, 
Heerde. MvG.  

Roodbandbeer  Diacrisia sannio  

02/07 1 ♂ en   

Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Roodbont heideuiltje  Anarta myrtilli 

09/06 Rups. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Rouwmantel  Nymphalis antiopa 

05/08 15.30 u. Na het 
grasmaaien in de 
boomgaard op de 
“appelmoes” van de 
gevallen 

 



Gravesteinappels. Oenerweg, 
Heerde. WvA. 

17 en 18/08  Tuin Epe. Zonnend op 
tuintafel. Jeaan Felix. 

19/08 1 ex. op schaaltje fruit. Van 
Manenspad, Emst, 

23/08 waarschijnlijk 
hetzelfde dier: zie 
boven. EvDT.  

11/09 In tuin Troelstrastraat, Epe. Voor 
de tweede keer deze zomer. HvD. 

Rozenblaadje  Miltochrista miniata 

05/07] 

09/07]1ex. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

02/08] 

Sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae 

03/07 Heel grote rupsenfamilie verdeeld 
over Sint-vijf, zes 
Jacobskruiskruidplanten langs 
wandelpad (eerste trap) 
Renderklippen, Epe. MM. 

Speerpuntspanner  Rheumaptera 
hastata 

13/06 1 ex. Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

St. Jansvlinder  Zygaena filipendulae 

10/07 5 exx. vooral op 
Moerasrolklaver. 
Landje van Jonker 
Wisselsche veen, 
Epe. Nooit eerder 
daar gezien. ML.  

Tienuursvlinder  Spilosoma lubricipeda 

19/06 1 ♀ en 1 ♂. N ieuw  

voor ons. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Variabele spikkelspanner  Alcis 
repandata 

23/06 1 ex. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Veelvraat  Macrothylasia rubi 

11/07 Rups (jonge variant) Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Witte grijsbandspanner  Cabera 
pusaria 

16/07 1 ex op landgoed 
Feithenhof. EvDT.  

Zuringuil  Acronicta rumicis 

26/06 Rups. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

 
Andere Insecten en een 

spin 
Bandheidelibel   Sympetrum pedemontanum 

24/07 Algemeen Veen 
Hattem. Een 
vrouwelijk 
exemplaar. Fraai 
geelgekleurd met 
zwarte banden 
over de vleugels. 
MvG.  

Gewone glimworm  Lampyris noctiluca 

04/07 Mooi lichtpuntje 
op landgoed Welna. 
EvDT.  

Grote keizerlibel  Anax imperator 

11/06 Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.  

Kleine klokjesbij  Chelostoma 
campunularum                

21/06 Te vinden in de 
bloemen van allerlei 
klokjes. Tuin Epe 
C. EKG.  

Meikever  Melolontha melolontha 

20/06 1e ex. dit jaar. Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Rododendroncicade  Graphocefala 

 



fennahi 

12/06 Op rododendron, 
Epe C. EKG.  

Stinkende kortschildkever  Staphylinus 
olens 

26/08 Met omgekruld achterlijf. Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Vliegend hert  Lucanus cervus 

23/07 Dood exemplaar. Vierhouten. ML. 
Violette loopkever  Carabus violaceus 

(ook genoemd Paarse schallebijter) 

30/06 Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Wormkruidbijtje Colletes daviesanus. 

29/07 Op bloemen van 
Boerenwormkruid. Tuin Epe C. EKG. 

Wespspin Argiope bruennichi. 
20/09 Tuin Oranjeweg, 

Emst. Will 
Millenaar. 

 

Planten 

Bleekgele droogbloem  Gnaphalium 
luteo-album 

06/08 Pollense veen, Epe. Deze 
plant hoort hier eigenlijk niet thuis. 
Wellicht meegekomen met 
maaiactiviteiten van Het Geldersch 
Landschap. MB. 

Dwergzegge  Carex oederi ssp. oederi 

06/08 Waterretentie Or        

Groot warkruid  Cuscuta  
europaea 
17/07 Grote Voorn bij Oene. 

MvG.  

14/08 Vorchterwaarden. MvG.  

06/09 Wervenwaarden. 
Groeiden op de 3 
locaties in de 
IJsselheggen op 
brandnetel en 
distel. MvG.  

Gebogen driehoeksvaren  
Gymnocarpium dryopteris  

11-09 in de Middelste Heerderbeek 
in Heerde. MvG.  

Juncus alipina-articulatus (Zomprus?) 

06/08 Waterretentie 
Oranjeweg, Emst. 
Nieuwe soort in 
Epe? MB. 

Gewone agrimonie  Agrimonia 
eupatoria 

09/08 Gortelseweg, Epe. 
Breidt zich uit. 
EvDT.   

Keizerskaars  Verbascum-phlomoides 

10/07   Wapenveld. Hoek Grote weg 
– Kloosterweg. 
MvG.  

Klein kaasjeskruid  Malva neglecta   

09/08 Bloeit langs Gortelseweg, Epe. 
EvDT.  

Klein warkruid  Cuscuta epithymum   

24/07 Algemeen veen 
Hattem.  
Goed aanwezig. 
MvG.  

07/08                  

Klein wintergroen  Pyrola minor 

12/07                 

Klokjesgentiaan  Gentiana 
pneumonanthe   

28/08 Bloeit op Tongerense Heide, Epe. 
EvDT.     

 

Komijn  Cuminum cyminum 

10/07 Wapenveld. Heel toepasselijk 
in de buurt van de 
kruidenfabriek 
Euroma. MvG. 

 

 



Koningskaars Verbascum thapsus 

10/07 Wapenveld. Vlak bij de andere 
toorts gevonden (hoek Grote weg – 
Kloosterweg, Wapenveld.) Als ik me 
goed herinner was hier eerder een 
opslagplaats van grind e.d. MvG.  

Koprus  Juncus capitatus 

06/08 Pollense veen, Epe. MB. 
Moeraskartelblad  Pedicularis palustris 

03/07 Wisselsche veen, 
op terrein naast 
landje van Jonker. 
Groeiplaats van 
enkele vierkante 
meters. Hoe is het 
hier terecht 
gekomen? Niet 
eerder in omgeving 
gevonden, daarom 
vragen we ons af 
of het wel 
spontaan gekomen 
is. MvG. 

Rode naaldaar  ???? 
(misschien Geelrode naaldaar 

Setaria pumilla?) 
17/08 Veel exx. schoolterrein Epe C. EKG. 
Tripmadam  Sedum rupestre 
11/09  Een meters lang lint in de berm van de 

Kerkdijk in Heerde.  
 km hok 27 -35 –31. MvG.   
Uitstaande vetmuur  Sagina 
micropetala 

06/08 Pollense veen, Epe. Deze plant 
hoort hier eigenlijk niet thuis. Wellicht 
meegekomen met maaiactiviteiten van Het 
Geldersch Landschap. MB. Pollense veen, Epe       
Wit vetkruid  Sedum album  

11/09 Van deze soort ston                          
Zevenster  Trientalis europaea   

27/06 Uitgebloeid. Tong      

Zilverschoon  Potentilla Anserina 

09/08 Hoek Gortelsweg      

Zwolse anjer  Dianthus deltoides   

05/07 2 planten spontaan 
opgekomen tussen 
terrastegels. Belvédèreweg 
3, Epe. Det. Margriet Maan. MM.  

Zacht vetkruid  Sedum sexangulare 

14/08 Vorchterwaarden. MvG.  
 

Paddestoelen 

Beukwortelzwam  Xerula radicata 

13/08 Beukenlaan nabij Norelholtweg, 
Epe. MM.  

Biefstukzwam  Fistulina hepatica 

12/08 Begin Beukenlaan v.a. 
Belvédèreweg, Epe. Alexander Haselhoff. 
Blauwplaatstropharia Psilocybe ferrei 

17/08 Na de eerste regens meteen 
aanwezig in plantsoenen Epe C. 
EKG.  
Elzenvlag Taphrina alni 

17/08 Een uitgegroeide 
schubbe  
van een elzenprop  veroorzaakt door een 
schimmel,verwant aan die welke de bekende 
Heksenbezem veroorzaakt. Komt vrij zelden 
voor. Mia Leurs/ Loes  
Jansen. 
 
Gekraagde aardster  Geastrum 
triplex  

02/09 Tuin Parkenbuurt, Apeldoorn. 
CW. 
Geschubde inktzwam  Coprinus 
comatus 

03/09 3 exx. langs Van Manenspad, 
Emst. Volgende dag weg. EvDT.  

Gezoneerde stekelzwam Hydnellum 
concrescens 

06/08 Vaassen in het gebied van de km 
hokken 196/480 en 197/481. MB. 

Oranje russula   Russula aurantiaca 

 

 

 



06/08 Vaassen in het 
gebied van de km 
hokken 196/480 en 
197/481. Wordt zeer 
zelden gevonden. 
MB. 

Porseleinzwam  Oudemansiella mucida 

15/08 Op afgevallen beukentakken langs 
de Beukenlaan, Epe. MM.  

Rode boleet  Boletus rubellus 

06/08 Vaassen op diverse plaatsen in het 
gebied van de km hokken 196/480 
en 197/481. MB.  

Roodsteelfluweelboleet  Boletus 
chrysenteron  

18/08 Tuin Epe C. EKG.  

Spikkelplooiparasol  Leucocoprinus brebissonii 
29/08 1 ex. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. 

MM. 

Spitsschubbige parasolzwam  Lepiota aspera 
27/08 3 exx. oprit Belvédèreweg 3, Epe. 

MM.  

Wijnrode boleet  Xerocomus ripariellus 

06/08 Vaassen in het gebied van de km 
hokken 196/480 en 197/481. MB. 

Vliegenzwam  Amanita muscaria 

03/09 Langs Van 
Manenspad, Emst. 
EvDT.  

10/09 Ik zag de eerste pas een week 
later, tussen de grote hoeveelheden 
Parelamanieten. Norelbos, Epe. MM.  

Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 

27/08 1 ex. Beukenlaan, 
Epe. MM.  

 
Zoogdieren 
Haas 

22/06 2 exx. spelend bij 
rotonde Heerde N. 
EKG. 

21/08 Een mooi jong 
diertje. Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.   

Wezel 
28/07 Tuin Wapenveld. 

Bennie Logeman. 
Wild zwijn 
11/06 Rotte van 30 exx.: 

15 grote en 15 jonge 
gestreepte diertjes 
op Welna. EvDT. 

  
Amfibieën en reptielen 
Adder  Vipera berus  

29/06 ±  50 cm, doornsnee 2 à 2½ cm. Tongerense 
Heide, Epe EvDT.  

26/07 ±  40 cm. Siste heel agressief voordat hij 
verdween. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Bruine kikker  Rana temporaria  
02/07 Leeft in piepklein 

tuinvijvertje. Epe 
C. EKG.  

Groene kikker Rana ribunda 
13/08 Een enorm groot 

exemplaar in de 
vogeldrinkbak, met 
de kop net boven 
water. Toen de 
hond uit de bak 
dronk bleef hij 
eerst nog zitten. 

 Van Manenspad, 
Emst. EvDT. 

Hazelworm  Anguis fragilis 
30/06] 
08/07] Steeds 1 ex. Tongerense 

Heide, Epe. EvDT.  
25/08] 
Moorse beekschildpad  Mauremys 

leprosa  
20/07 Ligt in de beek langs de 

Elburgerweg, 
Vaassen, t.h.v. de 



wasserij. Amelia 
van de Mars en 
MB.  

Rugstreeppad  Bufo calamita  
23/08 3 exx. in hun 

element na veel 
regen en vocht. 
Tongerense Heide, 
Epe. EvDT.  

Zandhagedis  Lacerta agilis  

11/06 ♂ op d e Tongerense 

Heide, Epe. EvDT.  
 
Slakken 
Grote aardslak  Limax maximus 

21/07 In deze droge tijd 1 
ex. dat N.B. 
kroepoek eet in de 
avond. Epe C. 
EKG.  

 



 

 

 

 

KOLIBRIEVLINDER 
De foto van de kolibrievlinder die de KNNV stuurde 
aan de Weekkranten, hebben veel enthousiaste 
reacties losgemaakt. Enkele inwoners van Vaassen 
berichtten reuze blij te zijn met de foto, omdat ze nu 
eindelijk de naam van deze bijzondere vlinder wisten.  

In de tuinen van paleis Het Loo wemelde het er van. 
Ze zaten voornamelijk op flox.  

Navraag bij de tuinlieden hielp niet, want die hadden de vlinder nooit eerder gezien.  

Ook in tuinen in Vaassen werd hij veel gezien, zowel op flox als op de vlinderstruik. Waarnemingen 
werden gemeld uit Wapenveld, Veessen en Emst, waar hij de hele zomer gezien is. Zelfs in de koude 
maand augustus. Omdat het een (dagactieve) nachtvlinder is, kan de Kolibrievlinder goed tegen de kou. 

 

                                                                                              Margriet Maan 

 KNNV afd. Epe-Heerde 

 Insectenwerkgroep 

 e-mail : vandissel@chello.nl 

  

 Winterprogramma 2006-2007 

  

 Onderstaande activiteiten vinden plaats in de Eper Gemeente 
woning. 

 

Maandag  9 oktober 14.30u in de alkoof 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
2. Verkiezing nieuwe coördinator 
3. Verslag over bijzondere waarnemingen van het afgelopen seizoen 
4. Leden die een monitoringroute lopen ,brengen verslag uit 
5. Discussie over invulling van het programma van jan. t/m mrt. 

2007 

 

mailto:vandissel@chello.nl


6. Discussie over voorstel bestuur m.b.t. eventuele inventarisatie 
Landgoed Tongeren in 2007 

7. Rondvraag en sluiting 
 

Maandag 13 november 20.00u. in de alkoof 

 1,    Huishoudelijke mededelingen 

2. Diapresentatie over nachtvlinders door  Henk van Woerden en 
Hilary Jellema 

 

 

De programma’s voor  Maandag 15 januari 20.00 in de alkoof,  

            Maandag  12 februari 20.00u. in de suite  en 

          Maandag  12 maart  14.30u. in de alkoof moeten op 9 
okt. besproken en  

          vastgesteld  worden.                                       . 

 

 

De nachtvlindernacht op  Zaterdag 23 september 2006 wordt weer 
gehouden op het terrein van Louk Witkamp , Norelholtweg 3 te Epe.  
Aanvang 19.30u. 

Vergeet niet om een zaklantaarn mee te nemen !!!   

KOLIBRIEVLINDER 
 

De foto van de kolibrievlinder die de 
KNNV stuurde aan de Weekkranten, 
hebben veel enthousiaste reacties 
losgemaakt. Enkele inwoners van 
Vaassen berichtten reuze blij te zijn 
met de foto, omdat ze nu eindelijk de 
naam van deze bijzondere vlinder 

wisten.  

In de tuinen van paleis Het Loo wemelde het er van. Ze zaten voornamelijk op 
phlox. Navraag bij de tuinlieden hielp niet, want die hadden de vlinder nooit 
eerder gezien. 

 



Ook in tuinen in Vaassen werd hij veel gezien, zowel op phlox als op de 
vlinderstruik.  

Waarnemingen werden gemeld uit Wapenveld, Veessen en Emst, waar hij de 
hele zomer gezien is. Zelfs in de koude maand augustus. Omdat het een 
(dagactieve) nachtvlinder is, kan de Kolibrievlinder goed tegen de kou. 

 

                                                                                              Margriet Maan 
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