
Voorwoord 
 Een klein voorwoordje dit keer, en vermoedelijk is het de laatste maal dat 
u het in deze vorm ziet. Scheiden doet lijden en vooral dat laatste kan je maar 
beter zonder veel omhaal van woorden doen. Wie op de jaarvergadering was, 
weet dat dit de laatste Natuurklanken is die zijn eindbewerking bij Roel 
Pannekoek ondergaat. Roel heeft zo’n vijfentwintig jaar het drukwerk voor ons 
verzorgd en dat ging voor een fors deel ten koste van eigen hobby’s. Iedereen 
zal dus kunnen begrijpen dat hij ermee gaat stoppen, maar leuk vinden we het 
niet.  

 Aan mij de eer hem te bedanken voor zijn inzet door de jaren heen, niet 
alleen namens het bestuur en de redactie van nu, maar ook namens die van 
voorheen. De samenwerking was altijd even plezierig en ik persoonlijk heb ook 
nog een boel van hem geleerd, zelfs met betrekking tot het manipuleren van een 
computer. Zoals telefonische praktijklessen inzake lettertypes, waarvoor hij ooit 
zelfs een Harderwijker technisch team liet opdraven dat mij voor een moment de 
illusie bezorgde dat ik iets van m’n computer begon te begrijpen. We gaan je 
missen, Roel. 

 Hoe het blad er de volgende keer komt uit te zien wordt een verrassing. Ik 
hoop dat er  niet al te veel wijziging komt in de voorbereiding, want ik begon een 
en ander net een beetje onder de knie te krijgen. 

 Tot slot: dit blad kon zeer tot onze spijt niet in de eerste helft van de 
maand uitkomen. 

Volgende keer beter. Hopelijk.  

 Micky Marsman. 

 

 
De afgelopen winter staat te boek als de warmste winter ooit en dat 

voorspelt weer veel verras-singen voor het voorjaar. Na deze warme winter 
wordt ook een warme lente verwacht, maar of dat uitkomt, zullen we moeten 
afwachten. Gelukkig hebben we toch nog één keer een winters plaatje gehad, 
compleet met sneeuwalarm. 



Er waren veel minder ganzen dan andere jaren in de uiterwaarden en de 
ganzenweiden, maar Zilverreigers verrasten ons overal met hun sneeuwwitte 
gratie.  

Het ooievaarsnest in de Vorchterwaarden is in vol bedrijf en op sommige 
IJsselhoeven bloeit de zeld-zame Weidegeelster. 

Met de Jaarvergadering hebben we ons jubileumjaar afgesloten. In de 
notulen verderop in dit blad wordt u uitvoerig op de hoogte gebracht van alle 
plannen voor het nieuwe seizoen. 

De werkgroepen zijn al aan de slag gegaan, het Voorjaarskamp is volgeboekt en 
samen met andere verenigingen, waaronder Milieugroep Heerde, wordt er actie 
gevoerd tegen de grove kap bij het wes-telijk Heerderstrand, nota bene Natura 
2000 gebied! 

Het wordt bepaald geen rustig jaartje. De Eper Gemeentewoning zal 
worden verbouwd, wat betekent dat onze bibliotheek moet worden ingepakt en 
opgeslagen. Kunt u ons helpen door  op zolder of in een vrijstaande kamer een 
paar dozen op te slaan gedurende een jaar? Heel graag!  

Natura is een prachtig blad en zonde om weg te gooien, maar al die jaargangen 
nemen enorm veel plaats in. Iemand heeft ooit een lumineus idee gekregen om 
van alle jaargangen van het begin tot 2003 een fraaie DVD te maken. U kunt 
hem bestellen bij het secretariaat voor een zeer zacht prijsje, want ze gaan in de 
uitverkoop. 

Wilt u ook de Meerjarenplanning eens lezen en bekijken of u suggesties of 
wensen heeft? 

U kunt zich aansluiten bij de acties, waarvan het initiatief bij de werkgroepen 
ligt, maar die voor alle leden leuk zijn om aan mee te doen. Bijvoorbeeld met uw 
kinderen op 9 juni!  

Of aan het KNNV Libellenproject. De waarnemingskaarten worden u via Natura 
toegestuurd en speciaal de Insectenwerkgroep zal met u proberen zoveel 
mogelijk soorten van de kaart te noteren. 

Zo ziet u een vereniging volop in beweging….. met actieve leden waar we er 
nooit genoeg van hebben! Het stokje hopen we steeds maar weer te kunnen 
doorgeven. 

                                                                                                        Het 
bestuur 

 

 



VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 

 

 

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

PLAATSVINDT. 

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

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

 Tenzij anders vermeld kunt u voor inlichtingen en opgave altijd terecht  

    bij Francien Surink,     0578 613989,  

               of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

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

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

 

 

Donderdag  
26 april 

 

LIBELLEN AVOND  DOOR DE INSECTEN WERKGROEP 
Het centrale thema is de introductie van het  “KNNV Waarnemingsproject 
Libellen”. Er zal ook een dialezing vertoond  worden over de wondere wereld van 
deze  schitterende, maar o zo geduchte insecten. 
 Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 

 



Zaterdag 
21 april  
 

 

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING TE DRIEBERGEN 
De vergadering wordt gehouden in het gebouw van Antropia, landgoed de 
Reehorst, Hoofdstraat 8 te Driebergen. Antropia ligt naast station Driebergen-
Zeist. 
De (voorlopige) agenda staat in Natura 2007 nummer 1 op pagina 29. 
Maakt u eens kennis met andere KNNV-ers in den lande! 
Er wordt alleen ‘s morgens vergaderd; een aantal geledingen van de           
KNNV zal zich presenteren! 
                            Aanvang: 10.00 uur.    

Donderdag 
26 april 

 

VOORLICHTINGS- EN DIA-AVOND OVER LIBELLEN  
door Henk van Woerden en Hilary Jellema.  
 Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 

(Programmaonderdeel van de insectenwerkgroep.) 

  
Dinsdag 
8 mei  

 

VOGELEXCURSIE GORTEL (Programmaonderdeel van VOZOVAR) 
Avondexcursie o.l.v. Gert Prins.  
 Vertrek 19.30 uur  
 vanaf parkeerplaats nabij Boshuis, Boshuisweg te Gortel. 
 

 

 

 

Zaterdag 
2 juni 
 
 

 

GEWESTELIJKE THEMADAG IN APELDOORN 
Thema: “ De onverwachte natuur in de stad” 
De dag wordt gehouden in de Apeldoornse wijk Orden. 
 Tussen 10.00 uur en 10.30 uur ontvangst in wijkcentrum Orca.  

Kijkt u voor het volledige programma op  
de speciale aankondiging in dit blad. 

Opgeven bij Francien Surink vóór 25 mei noodzakelijk!  
Verzamelen in Heerde bij de Rabobank aan de Eperweg om 09.15 uur, 

 in Epe bij VVV, Pastoor van Somstraat om 09.30 uur,  
 in Vaassen, Julianalaan om 09.45 uur.   
  

Zaterdag 
9 juni 
 

 

BUYS BALLOT DAG 
Grote Dag tijdens Jubileum scouting Buys Ballot aan de Kooiweg in Heerde. 
 Aanvang 11.00 uur. Einde ongeveer 16.00 uur. 
In een baaierd van programmaonderdelen met o.a. typische scouting- 
activiteiten, straattheater en infostands van Scout Out en anderen zullen  
de KNNV Epe/ Heerde  en de Kerkuilenwerkgroep de natuur aan de man  
brengen. We doen dat met presentaties en korte excursies in de buurt  
van het terrein, voor de scouts en hun familie. 
 

Zaterdag 
16 juni 

 

DE LANDELIJKE “BIG DAY” VOOR LIBELLEN  
Libellenexcursie naar het Kievitsveld te Vaassen/Emst, o.a.op zoek naar de 
Weidebeekjuffer. 

Verzamelen:  11.00 uur 
Plaats: hoek van de Viskweekweg/ Kievitsweg, het Kievitsveld. 
 

Donderdag 
23 augustus   

EXCURSIE NAAR DE WIESSENBERGSE KOLK e.o. TE HATTEM 
Verzamelen: 10.30 u bij het VVVkantoor te Epe of 



 

 11.00 u op de parkeerplaats voor de begraafplaats bij  
 de Wiessenbergse Kolk. 

  
Vrijdag 
7 september 

 

NATONALE NACHTVLINDERNACHT  
 Locatie bij Louk Witkamp, Norelholtweg 3 te Epe. 

Details in volgend nummer. 
 

Zondag 
23 september 

 

LOPEN IN HET LANDSCHAP 
Plaats DE DELLEN - thema DOOD HOUT  
Onze afdeling is present met presentaties over het thema. 
(Deze dag wordt georganiseerd door o.m. Het Geldersch Landschap.) 
 

Donderdag 
27 september 

EERSTE LEZING VAN HET NAJAARSPROGRAMMA 
Nadere bijzonderheden in de volgende Natuurklanken. 
 
 
 

 

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 werkgroepen 

Plantenwerkgroep 

Inventarisaties beginnen op 7 mei. Als het weer het toelaat gaan we iedere 
maandag-vond. We verzamelen om 19.00 uur op het kleine parkeerplaatsje aan 
de Klimtuin in Epe of bij de Rabobank in Heerde. Afwijkende dagen en tijden 
staan vermeld in het programma. 

Soms verandert er wat in het programma Ben je de week ervoor niet geweest, 
neem dan even contact op. Zijn de weerberichten slecht, neem dan ook contact 
op of kijk even op je mail. 

Groot project dit jaar is Tongeren. In de verschillende weilanden worden 
meerdere meetpunten uitgezet. Hoeveel uur we hier mee bezig zullen zijn is 
moeilijk in te schatten. Daarom hebben we er ruimschoots plaats voor gemaakt 
in ons programma. 

Ook Jos Mölder heeft ons weer gevraagd zijn land te inventariseren. Dit is 
nog niet opgenomen in het programma. Vorig jaar waren we al uitgenodigd in de 
tuin van Louk Witkamp. Op boerderij de Blankemate gaan we een oud weiland 



inventariseren. Al jaren is er niets aan dit land gedaan. Er is een oude drinkkolk 
en een meer recentere poel. Het is een vochtig ter-rein en er horen ook een paar 
mooie sloten bij. 

7 mei Km. Hok 27-34-51, achter de Rozenhof in Epe. 195-485. Verzamelen in Epe, 
Klimtuin. 

14 mei Tongeren. Verzamelen 19.00 uur Klimtuin Epe en om 19.15 pad tegenover de 
Annahoeve. 

21 mei Blankemate Nijbroek. Kmhok 27.45.42. 201-481. Verzamelen in Epe. 
30 mei 
woensdag 

Tuin Louk Witkamp, 9.30 uur aldaar.  
Kmhok 27.34.42  196-486 ? 

4 juni Tongeren. Zie 14 mei 
9 juni 
zaterdag 

Grote dag, tevens deelname aan jubileum Scoutinggroep Heerde. Informatie komt 
nog. 

11 juni Km hok 27-33-35, achter hotel Dellenhove Epe. 194-487. Verzamelen in Epe, en om 
19.10 uur kiosk Hertenkamp. 

18 juni Tongeren 
25 juni Tongeren 
2 juli Km hok 27-42-55 Gortel, verzamelen in Epe. 189-480. 
9 juli Km. Hok 27-35-31 Kerkdijk Heerde. Verzamelen in Heerde. 200-487. 
16 juli Km. Hok 27-25-31 Groot Stokkert, Wapenveld, verzamelen in Heerde 200-492. 
23 juli Km. Hok 27-44-33 Zuuk, viaduct, verzamelen in Epe. 197-482. 
30 juli Zie 7 mei. Rozenhof. 
6 augustus Zie 16 juli. Groot Stokkert. 
13 augustus Km. Hok 27-22-45, station ’t Harde. Verzamelen in Heerde en om 19.15 uur 

parkeerplaats aan oost-zuid kant station. 200-487. 
20 augustus Zie 9 juli, Kerkdijk Heerde. 
27 augustus Zie 21 mei, Blankemate, Nijbroek 
3 september Reserve 
8 september 
zaterdag 

Excursie Kuinderbos, Noordoostpolder. Verzamelen 9.00 uur Rabobank Heerde. 
Lunchpakket etc. meenemen.  

24 september Determinatie-avond. Locatie is nog niet bekend. Eper Gemeentewoning wordt 
verbouwd.  

29 oktober Nogmaals determineren. 
26 november Inbreng eigen leden. 
 

Iedereen is welkom op onze excursie’s. Er verandert wel eens wat in ons 
programma,  

neem daarom voor de zekerheid even contact op met ons op. 

      Egbert de Boer tel. 0578-572292 

      Mariet van Gelder tel. 0578-693024 

 

 

VOZOVAR 



De werkgroep VoZoVAR ontplooit activiteiten op het gebied van vogels, 
zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen en vissen. Hieronder een greep van 
activiteiten die voor de deur staan.  

Neem geplande datums s.v.p. over in je agenda, zodat je ze niet kunt 
vergeten!! 

Zaterdag 31 maart 2007 

Zaterdag 21 april 2007 

Zaterdag 19 mei 2007 

Zaterdag 30 juni 2007 

Project Tongeren 

In 2007 levert onze werkgroep een bijdrage aan de inventarisatie van een 
deel van het landgoed Tongeren. Het betreft de natte graslanden, beeklopen en 
direct aangrenzend bos aan weers-zijden van de Beekallee (tegenover Anna´s 
Hoeve). 

In een 60 ha groot gebied worden de broedvogels geïnventariseerd door 
Adrie Hottinga. Wie eens met hem mee wil, kan contact opnemen met Adrie 
(0578-631459). 

 In hetzelfde gebied worden de zoogdieren geïnventariseerd door Frans 
Bosch. Wie eens met hem mee wil, kan contact opnemen met Frans (0578-
620313). 

 Voor de inventarisatie van vissen, amfibieën en reptielen is een viertal 
excursies gepland onder leiding van Gerrit-Jan van Dijk en/of Gert Prins. Laarzen 
meenemen. De datums zijn 31 maart, 21 april, 19 mei en 30 juni 2007. 

Vertrektijd: 11.00 uur, parkeren op het terrein vóór de Anna´s Hoeve. 

Mei 2007 

Brochure vogels van erf en tuin. Leden van de werkgroep zijn druk bezig om 
een brochure te maken over vogels van erf en tuin. Deze brochure wordt in 2007 
verspreid. Dit is tevens de voorbereiding op de inventarisatie van Steenuilen in 
2008. De werkwijze bespreken we nog op een nader te bepalen moment en 
plaats. De leden van de werkgroep worden hierover nog geïnformeerd. Bent u 
geen lid van de werkgroep maar heeft u wel belangstelling voor deelname aan 
het verspreiden van de brochure en de inventarisatie van Steenuilen? Neem dan 
contact op met Gert Prins (0578-627016). 

Dinsdag 8 mei 2007 



Vogelexcursie Gortel. Avondexcursie o.l.v. Gert Prins. Vertrek 19.30 uur 
parkeerplaats nabij Boshuis, Boshuisweg te Gortel. 

Maandag 21 mei tot en met zaterdag 26 mei 2007 

Oderreis. Net als in 2006 gaat de jaarlijkse buitenlandse vogelreis naar de Oder. 
Zowel gebieden op de Duitse als de Poolse kant worden bezocht.  

Juni 2007 

Kwartelkoningtellingen. In het eerste en (een na) laatste weekeinde van juni 
vindt de landelijke telling van kwartelkoningen plaats. Voor informatie: Adrie 
Hottinga. 

Mei-augustus 2007 

Huiszwaluwtellingen 

Gedurende de zomermaanden worden in het buitengebied de nesten van 
Huiszwaluwen geteld. Wilt u hier (zelfstandig) een bijdrage aan leveren? Dan 
kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Voor informatie: Frans Bosch. 

Kortom: de komende maanden is er weer genoeg te doen!  

Voor opgave, aanmelding of vragen e.d. bel of e-mail!                                                             
Gert Prins 

Coördinator vogelwerkgroep 

De Wildkamp 21- 8162 GH EPE 

0578-627016 - gah.prins@wxs.nl 

 

 

Insectenwerkgroep 

Donderdag 
 12 april 
 

INVENTARISATIE LANDGOED TONGEREN 
Start: 1.00 uur.  Verzamelen 10.30 uur – parkeerplaats VVV-kantoor te Epe of 
   11.00 uur Bij Anna’s Hoeve, Molenweg, Tongeren. 

Donderdag 
26 april  

VOORLICHTINGS- EN DIA-AVOND OVER LIBELLEN 
door Henk van Woerden en Hilary Jellema. 
 Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe.  
 Aanvang 20.00 uur. 

Zaterdag 12 mei TUIN VLINDER TELLING 
Dinsdag 15 mei 
 

INVENTARISATIE LANDGOED TONGEREN  
 Start: 1.00 uur 
 Verzamelen 10.30 uur – parkeerplaats VVVkantoor te Epe of 
   11.00 uur Bij Anna’s Hoeve, Molenweg, Tongeren. 

Zaterdag SCOUTINGDAG TE HEERDE (Zie algemeen programma.) 

mailto:gah.prins@wxs.nl


9 juni  Aanvang 11.00 uur. Einde ongeveer 16.00 uur. 
Zaterdag 
16 juni 

DE LANDELIJKE “BIG DAY” VOOR LIBELLEN 
Libellenexcursie naar het Kievitsveld te Vaassen/Emst, o.a. op zoek naar 
Weidebeekjuffer. 
 Verzamelen: 11.00 uur hoek Viskweekweg/Kievitsweg op het  
    Kievitsveld. 

Dinsdag 3 juli 
 

INVENTARISATIE LANDGOED TONGEREN 
 Start: 1.00 uur 
 Verzamelen 10.30 uur – parkeerplaats VVVkantoor te Epe of 
   11.00 uur Bij Anna’s Hoeve, Molenweg, Tongeren. 

Donderdag 
2 augustus    

INVENTARISATIE LANDGOED TONGEREN 
 Start: 1.00 uur 
 Verzamelen 10.30 uur – parkeerplaats VVVkantoor te Epe of 
   11.00 uur Bij Anna’s Hoeve, Molenweg, Tongeren. 

Donderdag 
23 augustus   

EXCURSIE NAAR DE WIESSENBERGSE KOLK e.o., HATTEM 
 Verzamelen: 10.30 uur bij het VVVkantoor te Epe of 
  11.00 uur op de parkeerplaats voor de begraafplaats  
 bij de Wiessenbergse Kolk. 

Vrijdag 
7 september 

NATONALE NACHTVLINDERNACHT 
Locatie bij Louk Witkamp, Norelholtweg 3 te Epe. 

Dinsdag 
11 september 

INVENTARISATIE LANDGOED TONGEREN 
 Start: 1.00 uur 
 Verzamelen 10.30 uur – parkeerplaats VVVkantoor te Epe of 
   11.00 uur Bij Anna’s Hoeve, Molenweg, Tongeren. 

Zondag 
23 september 

LOPEN IN HET LANDSCHAP 
 Plaats De Dellen – Thema: Dood hout. 
Onze afdeling is present met presentaties over het thema. 
Deze dag wordt georganiseerd door o.m. Het Geldersche Landschap. 
 

             

Wie kent De Bolster? 
De redactie kreeg een schitterende catalogus toegestuurd, boordevol 

oogstrelende en eetlustopwekkende foto’s. Hierbij een stukje uit de begeleidende 
brief: 

 

“De Bolster was en blijft in meerdere opzichten een uniek bedrijf: 

1. Wij hebben een zeer uitgebreid assortiment aan biologische zaden. 
2. De hele keten van telen/zaadproductie, zaadschoning en verpakken 

gebeurt op eigen bedrijf en wel op professionele wijze. Vrijwel alle andere 
zaadhandelsbedrijven die zich op de parti-culiere markt richten houden 
zich puur met handel/verpakken bezig. 

3. Het ontwikkelen van nieuwe biologische rassen is eveneens een 
kernactiviteit van ons bedrijf, waarmee wij ons ook duidelijk onderscheiden 
van de andere handelsbedrijven. 

Met name in de zomer creëert het brede scala van bloeiende gewassen op ons 
bedrijf een fraai en bij-zonder landschap. Op ons bedrijf zijn alle elementen 
aanwezig voor een sfeervolle reportage.  



Vanzelfsprekend willen wij daaraan graag meewerken. 

Met vriendelijke groet: 

Dr. Ir. L. (Bart) Vosselman, 

namens de Bolster. 

Wie kent Bart en Elly Vosselman niet? 

Ze hebben ook een website: www.bolster.nl 

tel.0578 - 621433 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

gehouden op Donderdag, 22 februari 2007 in de Eper Gemeentewoning. Aanvang 
20.00 uur. 

Er zijn vierentwintig leden aanwezig en vijf bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Lous Heine, Jenny Sondorp en Henk Dekker.  

Jan Polman zit vanwege een wisselstoring gevangen op station Utrecht. 

1. Opening. 
De avondvoorzitter is Rob van de Burgt. Hij spreekt een welkomstwoord en 
memoreert dat deze vergadering de afsluiting is van een succesvol 
Jubileumjaar. 

Er is een agendawijziging: punt 8 zal behandeld worden na punt 5. 

2. Notulen. 

De notulen van de vorige Jaarvergadering worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken. 

Er zijn twee ingekomen stukken, die niet speciaal voor deze vergadering zijn 
ingediend, maar belangrijk genoeg om te behandelen: 

A. Van Waterschap Veluwe: mooie documentatie over beekherstel op 
Vosbergen in Heerde. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 15 maart.  

B.  Van Roel  Pannekoek: hij zal Natuurklanken met ingang van 1  juli niet 
meer drukken. 

http://www.bolster.nl/


De vergadering is buitengewoon dankbaar voor al die jaren dat Roel dat op 
zo’n accurate wijze heeft gedaan. 

4. Mededelingen. 

a. Meerjarenplanning en Jaarplan. De plannen zijn goed ontvangen. 

Achterin de zaal op de tafels liggen ze ter inzage voor wie nog niet op de 
hoogte is. Het zijn concepten, waarvan enkele onderdelen al vaststaan. 
Plannen zijn mooi, maar het komt uiteindelijk neer op de uitvoering daarvan. 
De werkgroepen hebben al veel activiteiten ingevuld. Ook de algemene leden 
zal via Natuurklanken worden verzocht te reageren en activiteiten in te 
vullen. Want het is de bedoeling dat er meer wisselwerking is tussen de 
werkgroepen, de algemene leden en het natuurminnende publiek uit onze 
omgeving. Dat moet ook tot uiting komen in het concreet gemaakte 
Jaarplan. 

Het landelijk waarnemingsproject van de KNNV krijgt een plaats in de 
Meerjarenplanning en het Jaarplan. Het is een laagdrempelig project, 
waarmee de KNNV wil laten zien dat het onderzoeken van de natuur leuk is 
om te doen en zinvol voor natuurbehoud en- bescherming. 

Vooral onze algemene leden, maar ook natuurliefhebbers van buiten de 
vereniging wordt gevraagd mee te doen. Via Natura krijgen onze leden niet 
alleen informatie, via de waar-nemingskaart kan men er ook wat mee doen! 

b. Promotie. 

 Janus Crum is bezig een website te ontwerpen. 

Onze Grote Dag houden wij tegelijkertijd met het 25-jarig jubileum van 
scouting Buys Ballot. Het wordt een publieksactiviteit. Alle werkgroepen 
hebben hun medewerking toegezegd. 

Ons Rapport Nijensteen verschijnt dit voorjaar. 

 De brochure van Vogels van erf en tuin is hopelijk in april gereed en zal 
persoonlijk worden uitgevent bij de vele inwoners, waarmee de 
vogelwerkgroep via huiszwaluw- en steenuilbescherming al een relatie heeft 
opgebouwd. 

c. Inventarisaties op Tongeren. 

Op 3 maart worden de coördinatoren bij mevrouw Rauwenhoff uitgenodigd 
en dan bezoeken ze de percelen waar het bij de  inventarisaties om draait. 

d. Kievitsveld.  

Er heeft een bespreking plaats gevonden van Gert Prins met de eigenaar van 
het Well-nesscentrum over mogelijkheden en  wenselijkheden van nieuwe 



natuur op het Kievits-veld ter compensatie van de bouw. Dit op verzoek van 
de gemeenteraad van Epe. 

Milieuzorg Epe is naar de Raad van State gestapt. 

e. Afdelingspluim 

De pluim is voor Mariet van Gelder en Egbert de Boer. Zij leiden al minstens 
vijftien jaar de succesvolle plantenwerkgroep met een goed voorbereid 
programma. Als men hun Jaarverslag in Natuurklanken nummer 1 leest, ziet 
men waar de plantenwerkgroep toe in staat is. Zij krijgen  beiden een boek 
cadeau van Maria Sybilla Merian en een bloemenarrangement. 

5. Jaarverslag 

Op blz 10 voegt de secretaris toe: contributie gaat naar Milieuzorg Epe. 

8. Bestuursvacatures. 

Er zijn geen kandidaten voor het invullen van de vacatures ingediend. 

Rob van de Burgt vervult de functie van penningmeester vanaf 1 oktober 
2006. 

We nemen afscheid van Jan Kuijper met dank voor zijn loyaliteit met de 
vereniging en zijn inzet voor een accuraat penningmeesterschap. Een bloemetje, 
een In Beeld boekje en applaus is het tastbaar bewijs van onze erkentelijkheid. 

6. Financiën 

Rob van de Burgt geeft een toelichting op het verslag. Er wordt op gewezen 
dat de subsidie van de Vogelbescherming/Postcode loterij voor de brochure “ 
Vogels van erf en tuin” (ten bedrage van € 4500,00) al geïncasseerd is in 
2006, terwijl de uitgaven voor het drukken nog niet zijn gedaan. Zie 
Projecten/Invent. 2006. 

Onze activa in de vorm van roerende goederen, bijvoorbeeld bibliotheek, 
gereedschappen voor snoeicursussen en audiovisuele apparatuur staan niet in 
een balans .  

De kascommissie bestaande uit Gerlof Luehof en Erik Murris hebben het 
verslag goedgekeurd. Bij monde van Erik Murris wordt beide penningmeesters, 
met applaus voor hun inzet, decharge verleend. 

De kascommissie oogst dank voor de bewezen diensten. Erik Murris treedt af 
na twee termijnen, maar Gerlof Luehof is bereid volgend jaar nogmaals tot de 
kascommissie toe te treden. Frans Bosch meldt zich aan als tweede lid. 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 



Voordat we Rob van de Burgt tot nieuwe penningmeester benoemen, wijst de 
secretaris op het feit dat hij een functiewisseling heeft ondergaan. Toen men 
hem drie jaar geleden vroeg voorzitter van onze afdeling te worden, heeft hij 
spontaan ja gezegd om ons uit de brand te helpen. Hij ambieerde de functie 
echter niet en voelt zich als penningmeester op bekend terrein. Ook hij krijgt 
als dank een In Beeld boekje, als handig zakgidsje voor als hij op pad is met 
zijn zoon. 

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende 
Vergadering. 

Hilary Jellema en Ed van Dalfsen zullen namens onze afdeling aanwezig zijn op 
21 april a.s. op landgoed de Reehorst te Driebergen. 

11. Werkgroepen en bibliotheek o.a. over de plannen voor 2007. 

Francien Surink: de Bibliotheek moet verhuizen, omdat de Eper 
Gemeentewoning verbouwd zal worden. Vrijwilligers wordt gevraagd om de 
boeken in te pakken en op te slaan. Mariet van Gelder, Gerlof Luehof en Henk 
Gremmer melden zich aan. Waar kunnen boeken (of een aantal) worden 
opgeslagen? Henk Gremmer heeft wel plaats voor een paar dozen. Bertus 
Hilberink doet het voorstel dat alle werkgroepen de boeken die zij op korte 
termijn nodig hebben voor studie en onderzoek zelf mee nemen en de titels 
doorgeven aan Francien. Het voorstel krijgt instemming. Per 1 juli gaat de 
Eper Gemeentewoning dicht. We kunnen voor lezingen en werkgroepavonden  
terecht in de Hammershoek, de oude LTS hoek Kweekweg/Oenerweg. 

Francien meldt dat er te veel leden zijn die zich niet opgeven voor de 
Nieuwjaarsreceptie en toch aanwezig zijn. Dat is alleen maar leuk, maar brengt 
de “keuken” van het ontvangende etablissement in verlegenheid. Dus graag 
opgeven in het vervolg. 

12. Natuurklanken. 

Els Koopmans dringt nogmaals aan op een redactie voor Natuurklanken. Het 
bestuur zal zich daarvoor inspannen. 

13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 

Janus Crum merkt op dat het bestuur, ondanks alle bestuurlijke perikelen en 
vacatures toch functioneert.  

Hij waardeert het feestelijke tintje van de Jaarvergadering, waarin de 
secretaris met speech en bloemen leden met een bijzonder taak of functie 
bedankt en in beeld brengt. De vergadering stemt in met applaus. 

14. Suggesties voor komend seizoen. 



 Wat betreft het Jaarplan betreurt Janus Crum de “ruis”die er is opgetreden  
in het Algemeen Programma t.a.v. de lezing van Menno Boomsluiter. Die 
moest naar later datum verhuizen vanwege het Libellenproject, terwijl de 
lezing in de volgende  Natuurklanken al is voorbereid.  

 Bauke Terpstra zou graag nog eens aan de slag gaan met 
belangstellenden in geologie, maar het onderwerp uitbreiden met 
landschap en bodem. Vooral op de Veluwe is er een schat aan interessant 
“materiaal”. Je zou de activiteiten kunnen samenvatten als “aardkundige 
projecten”. Er is zeker belangstelling blijkt uit de zaal. Hij zal suggesties in 
Natuurklanken publiceren. Janus Crum vindt ook dat een excursie of een 
wandeling meerwaarde krijgt als je ook naar landschap en 
cultuurhistorische aspecten kijkt.  

 Bauke Terpstra: het bestuur zou graag twee werkgroepleden per jaar bij 
toerbuurt laten meedraaien in het bestuur. Het bestuur zal zelf leden 
benaderen. 

 Hilary Jellema zint op een vervolg van de Natuur dichtbij. De zeer 
onregelmatige (soms zelfs maanden niet) publicatie van ingeleverde kopij, 
streeft zijn doel voorbij. Naar aanleiding van het succes van de 
Kolibrievlinder zal er tweewekelijks of wellicht  iedere week een natuurfoto 
met een kort bijschrift worden gestuurd naar de bladen. De foto moet 
actueel zijn en de soort moet voorkomen in onze omgeving. Leden worden 
opgeroepen een actuele digitale natuurfoto met kort bijschrift te sturen 
naar Hilary, die voor het contact met de bladen zal zorgen. We volgen met 
de foto’s ook de actie “soort van de maand” van de VOFF. Zie: www. 
telmee.nl. Scherpe foto’s kunnen worden gedigitaliseerd met een scanner. 
Egbert de Boer denkt dat het een goede promotie is van de KNNV 
Epe/Heerde. Misschien is  “Natuur van de Week” wel een goede titel. 

 De Veldbiologische Commissie van de KNNV organiseert op 10 maart 2007 
een dag over het onderwerp: Wat te doen met 
waarnemingen/inventarisaties. Verwerken en Opslaan. De dag zal in 
Apeldoorn worden gehouden voor enkele afdelingen van het Gewest 
IJsselstreek. Henk Gremmer, Bertus Hilberink, Hilary Jellema en Margriet 
Maan geven zich op voor deze dag. 

15. Rondvraag 

 Els Koopmans zou graag een Vogelzangexcursie in mei op het programma 
zien staan. 

 Mariet van Gelder vindt dat de werkgroepen en algemene leden zelf ook 
activiteiten voor promotie zouden moeten ontplooien en daartoe 
initiatieven nemen. Nodig eens een persman/vrouw uit voor een 
inventarisatie-excursie of een andere activiteit. 

 De DVD van Natura gaat in de uitverkoop. Hij is heel mooi, en wordt nu 
voor € 15,00 verkocht. Te bestellen via Margriet Maan. 

 Rob van de Burgt verzoekt iedereen zijn contributie snel te storten: € 
24,00/ € 9,00. 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn aandacht en 
aanwezigheid.  



Na de vergadering zal Gerard Plat verslag doen van zijn bijzondere reis naar 
een Indianen-reservaat in West-Canada en dat gelegen is in een rijk 
natuurgebied. 

Margriet Maan 

 

 

 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging orga-niseert 
al vanaf 1994 ieder jaar een landelijk waarnemings-project.  Zo waren dat in 
het verleden onder andere het Vliegen-zwam-, het hommel- en  het 
lieveheersbeestjesproject. 

 In 2006 is er een vierjarig programma met het centrale thema “Natuur in en om het water” gestart met 
als eerste onderwerp waterbeestjes.  

Dit jaar wordt het onderwerp van het project gevormd door libellen. 

Bijna iedereen in Nederland herkent een libel, maar weinigen kennen de 
namen van deze uiterlijk fraaie en behendig vliegende insecten. Ook de leefwijze 
van deze dieren, waaronder een tijd als roofzuchtige larve onder water, is vrijwel 
onbekend. 

 Tijdens het project wordt de aandacht gevestigd op zes soorten, waarvan 
een aantal ook regelmatig bij tuinvijvers is waar te nemen. Deze soorten zijn op 
een zoekkaart opgenomen, die onder andere bij natuur- en milieucentra en bij 
bezoekerscentra in onze regio verkrijgbaar is. 

 De Werkgroep Waterleven van de afdeling Noordwest Veluwe heeft voor 
de komende periode verschillende libellenactiviteiten ontwikkeld. Zo nodigt de 
werkgroep onder andere bezitters van een tuinvijver uit dit voorjaar en de 
komende zomer in de gaten te houden te houden en gesignaleerde libellen van 
de waarnemingenkaart met zo nauwkeurig mogelijke opgaven van de plaats te 
melden het gastenboek van de website www.knnv.nl/noordwestveluwe. 

RESULTATENREKENING 2006 

ONTVANGSTEN  

Omschrijving Realisatie 2005 Begroting 2006 Realisatie 2006 Begroting 2007  
Contributie 3017 3251 3183 3420 1) 
Rente 250 240 212 240  
Krant (Natuur dichtbij) 400 250 400 250 2) 
Boekjes 196 160 126 130   
Subsidies/Giften 0 0 475 0   
Advertenties 275 220 450 220 3) 
Cursus./Lezingen 84 20 30 25   
WLN 650 400 135 300 4) 
Natuurkalender 118 50 0 0   

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe


Projecten/Inventarisaties 129 120 4560 120 5) 
Zwaluwwand 150 150 150 150   
Vossebroek. 1696 30 0 0   
Jubileumweekeinde Vlieland 0 0 1190 0                 
Diversen 7 0 0 0   
Kapitaalafname 0 994   826 6) 
  6973 5885 10911 5681   

 

UITGAVEN 

Omschrijving Realisatie 2005 Begroting 2006 Realisatie 2006 Begroting 2007   
Afdrachten 2613 2535 2518 2511 7) 
Lezingen/excursies 578 800 449 500   
Natuurklanken 1355 1200 882 1200 8) 
Algemene  Kosten 195 300 508 500   
Abonnementen/giften 107 200 193 200   
Bibliotheek./Invent. 25 40 0 40   
Boekjes 157 40 0 40   
Insectenwerkgroep 36 120 124 120   
Vogelwerkgroep                ^                    ^         
Zoogdierenwerkgroep 144 200 145 150   
VAR werkgroep                 ^                  ^        
Plantenwerkgroep 59 80 113 120   
Paddenstoel  werkgroep 132 40 8 40   
WLN 104 200 203 200   
Natuur Dichtbij 0 0 0 0   
Project/ Natuurgidspad 36 60 185 60 9) 
De Nijensteen      375 0 10) 
Vossebroek 1046        0   
Jubileumweekeinde Vlieland     1197 0   
24 uur natuur                         384 0   
Diversen                    - 70 0 0   
Kapitaaltoename 386                 - 3626   11) 
  6.973 5.885 10911 5681   
 

Saldi per  1-1-2006 31-12-2006    
Postbank Zakelijk 1832 6003    
Postbank Zakelijk Plusrekening 3202 3228    
ABN/AMRO Kapitaalrekening 7077 7263    
Kas 20 30    
Totaal 12131 16524    
      
Nog te betalen 701     
Reeds ontvangen 66     
 
Kapitaaltoename in 2006 3626  

   

      
 

 

Toelichting:  

1)   Minder leden → minder contributie. 

2)   Natuur dichtbij → veel moeite ieder jaar weer. 



3)   € 450 van IJsselzicht is voor drie jaar. 

4)   Minder begroot dan voorheen → minder activiteiten. 

5)   Subsidie Vogelbescherming voor Tuin en Erf project van € 4500 wordt in 2007 
volledig uitgegeven. 

6)   Kapitaalafname als gevolg van stijging kosten → daling inkomsten. 

7)   Afdracht stijgt ieder jaar met het prijsindexcijfer. 

8)   Eerste uitgave van 2006 viel in het boekjaar 2005. 

9)   Ten behoeve van het Natuurpad extra onkosten gemaakt. 

10)   Bijdrage rapport De Nijensteen is éénmalig geweest. 

11)  In 2006 kapitaaltoename van € 3626 → zonder subsidie Vogelbescherming → 

kapitaalafname van € 874. 

Aantal leden aanvang boekjaar 2004: 142 leden, 32 huisgenootleden, 4 KNNV leden 
(incl. ereleden.)    

Aantal leden aanvang boekjaar 2005: 143 leden, 32 huisgenootleden, 3 KNNV leden 
(incl. ereleden.)  

Aantal leden aanvang boekjaar 2006: 138 leden, 29 huisgenootleden, 7 KNNV leden 
(incl. ereleden.)  

Aantal leden aanvang boekjaar 2007: 132 leden, 28 huisgenootleden, 7 KNNV leden 
(incl. ereleden.)  

     

   

Jaarverslag VoZoVAR 2006 

In 2006 is door de leden van de werkgroep Vogels, Zoogdieren, Vissen, 
Amfibieën en Reptielen weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Dit verslag 
geeft daarvan een indruk. 

 In januari 2006 is in de snijdende koude op de IJsseldijk een interview 
afgegeven aan een jour-nalist van het Veluws Nieuws. Dit resulteerde in een 
uitgebreid artikel over vogels van Epe en Heerde en de vogelwerkgroep. De 
roofvogelwintertelling heeft voor de zesde keer plaats gevonden (21 t/m 26 
januari). Er werden behalve de algemene soorten tien grote Zilverreigers gezien, 
drie Blauwe kieken-dieven, één zeer zeldzame Ruigpootbuizerd en één 
Slechtvalk. 

 Op 22 februari vond de vogelwerkgroepavond plaats, waarin het 
programma voor dit jaar is voorbereid en resultaten van onderzoeken zijn 



gepresenteerd. Meermalen zijn er in het winterhalfjaar ´s avonds onder leiding 
van Frans Bosch braakballen gepluisd. Dit vindt plaats in het kader van de 
braakbalmonitoring van VZZ. 

 De medewerker projecten van Het Geldersch Landschap heeft de KNNV 
verzocht een reactie te geven op de door hen gemaakte doeltypenkaart van het 
Vossenbroek. In maart 2006 is deze reactie  vanuit onze werkgroep voorbereid 
voor het bestuur. 

 Adrie Hottinga heeft het voortouw genomen om van de Heerdersprengen 
het inventarisatie-project te maken. Vijf inventarisatiedatums stonden gepland 
als werkgroepactiviteit. Wekenlang zat er een Roodhalsfuut op het 
Heerderstrand. Het bosgebied is rijk aan Kleine bonte spechten, Boom-klevers, 
Goudvinken e.d. Ook van Sijs en Kruisbek zijn territoria vastgesteld. Aan de 
oever van het Heerderstrand broedden Dodaarzen. De sprengen staan bijna 
droog. De plantenwerkgroep heeft ook geïnventariseerd. Een rapport wordt nog 
voorbereid. 

 Het opknappen van de oeverzwaluwenwand bij Wapenveld o.l.v. Rudie 
Heideveld is afhan-kelijk van de waterstand. Het is in 2006 niet goed gelukt de 
wand aan te vullen met grond, vanwege te hoog water. Er hebben ook in 2006 
weer veel oeverzwaluwen gebroed.  

De werkdag (22 april) is verder benut voor de voorbereiding van een excursie en 
de jubileumdag. 

 De materialen van het padden overzetten (emmers, verkeersborden e.d.) 
zijn eind april in aller-ijl bij G.J. van Dijk ondergebracht, omdat de schuur waarin 
de spullen opgeslagen lagen plotseling van eigenaar veranderde.  

 Op 6 mei zijn door A. Hottinga en R. Heideveld excursies geleid bij 
Klooster Hulsbergen on-der het mom “Wapenvelder broek als (bijna) mooiste 
plekje van Nederland”. Na de excursie is een vogelkijkpunt met telescopen 
ingericht bij de dijkstoel in Wapenveld, waarbij leden in toerbeurt voor-lichting 
hebben gegeven aan het publiek. Op deze wijze is de KNNV gepromoot. Er zijn 
eenenzestig soorten vogels gezien. Op 6 mei was er ook een 
instructiebijeenkomst van de heggeninventarisatie waaraan vanuit onze 
werkgroep weinig belangstelling was. 

 Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2006 is het 60-jarig jubileum van 
de KNNV gevierd. De VoZoVAR heeft een stand bemenst, een 
vleermuizenexcursie en vier vogelexcursies georganiseerd en het mogelijk 
gemaakt om braakballen te pluizen en vlierfluitjes te snijden. Ondanks het 
slechte weer was de deelname aan de activiteiten nog best goed: tientallen 
mensen namen deel aan de excursies, sommigen vaker dan eens. In 
Natuurklanken is al eerder uitgebreid verslag gedaan van deze dag. 



 Eind mei 2006 zijn ten behoeve van ontwikkelingen bij het Kievitsveld 
adviezen gegeven over de mogelijkheid om een oeverzwaluwenwand en-of een 
ijsvogelwand aan te leggen en het gebruik van genetisch autochtoon 
plantmateriaal van bomen en struiken bij de terreininrichting. Het is afwachten  
wat er met het advies wordt gedaan. 

 Een reis naar de Oder vond plaats van 28 mei tot 2 juni 2006. Er gingen 
ook diverse niet-werkgroepleden mee. Een uitgebreid verslag is gemaakt door 
Adrie Hottinga. Een korte impressie van de hand van Matthijs Bootsma is eerder 
opgenomen in Natuurklanken. De reis heeft op de deelnemers veel indruk 
gemaakt, alleen al door de schaal van het landschap. 

 Ook aan de gangbare projecten als Huiszwaluw, Steenuil, Kerkuil, 
Kwartelkoning is weer een bijdrage geleverd. De Kwartelkoningen zijn geteld in 
juni. Hoewel we maar enkele vogels hoorden, behoort het IJsselgebied nog 
steeds tot de belangrijkste voorkomens van de “Kwako” in Nederland! Telling van 
de Huiszwaluw levert de laatste jaren steeds grotere aantallen op. Wat te denken 
van 71 nesten bij het gemaal in Wapenveld en 64 nesten bij een boerderij aan de 
IJsseldijk bij Veessen. In totaal zijn er 620 nesten geteld tegenover 569 in 2005. 
In de nazomer verscheen in de pers een artikeltje over de Huiszwaluw, waarmee 
de KNNV wéér flink in de publiciteit gezet is. Alle gegevens gaan naar SOVON. De 
Steenuilinventarisatie krijgt in 2008 hopelijk een grotere impuls. 

 Vogelbescherming Nederland heeft in samenwerking met de Postcode 
Loterij Nederland de mogelijkheid geboden om een project in te dienen ter 
bescherming van vogels. In mei hebben we vanuit de VoZoVAR een project 
ingediend om een brochure te maken over vogels van erf en tuin (uilen, mussen, 
zwaluwen). In juli 2006 kregen wij bericht: landelijk zijn er tien 
projectvoorstellen gehonoreerd en het onze is er daar één van, goed voor 4500 
euro! Uitvoering staat gepland voor 2007. Dan geven we hieraan veel publiciteit. 

Matthijs Bootsma heeft in 2006 opnieuw een verslag het licht doen zien 
over de inventarisatie van nestkastjes in het Heerderbos. De nestkasten zijn 
buiten het seizoen gecontroleerd, toch geeft dit informatie over het gebruik en de 
staat van de kasten. 

 SOVON heeft een nieuwe districtscoördinator voor de LSB-projecten in de 
persoon van Ria Winters. Zij probeert de contacten met de werkgroep aan te 
halen. Wij leveren echter nauwelijks een bijdrage aan dit LSB-project. Vanuit de 
werkgroep zijn vragen van Vogelbescherming Nederland beantwoord m.b.t. 
Boerenzwaluw en ervaringen geleverd voor de evaluatie van de gedragscode 
zorgvuldig bosbeheer. 

 In de nazomer hebben leden van de werkgroep meegedaan aan drie 
RAVON-excursies in het teken van de ´Inhaalslag´ op de Noord-Veluwe 
(Kroondomein, Hierdense beek). In oktober is enkele keren vogeltrek geteld op 
de heide bij Gortel. 



 Op 25 oktober is er een werkgroepavond gehouden waarbij de diverse 
activiteiten de revue passeerden. 

 Op 28 oktober hebben leden van de werkgroep een stand bemand op een 
fruitdag in Nijbroek. Er is voorlichting gegeven over het belang van landschap 
voor Steenuilen, onder meer met informatie van Stone. Er was een grote 
belangstelling voor onze stand. 

 Voor de tweede keer is een reis naar Lac du Der georganiseerd door Adrie 
Hottinga (4 t/m 7 november). Tien vogelaars gingen mee om kraanvogels te 
zien. Op 6 november telden zij er 36.112 (!). Volgens de officiële cijfers waren er 
toen 40.000 kraanvogels aanwezig. 

 Op 1 november hield Stef van Rijn een leuke lezing met als titel “Hoe het 
landschap zijn sperwers kneedt”. De lezing was in de pers aangekondigd, wat ca. 
vijfentwintig belangstellenden opleverde, ook van buiten de KNNV. 

 Van 20 t/m 26 november is wederom een Klapekstertelling georganiseerd. 
Er zijn wat minder Klapeksters gezien dan anders. Mogelijk komt dit door het 
zachte najaarsweer. 

 Net als voorgaande jaren is het jaar afgesloten met een vogel-
punttransecttelling (PTT) op 17 december 2006. De gezamenlijke lunch was weer 
een echt stamppottenbuffet in restaurant IJsselzicht (adverteerder 
Natuurklanken). En nog steeds heeft deze activiteit traditiegetrouw (met tegen 
de twintig deelnemers) de grootste opkomst! 

 Wat opvalt is dat er door de werkgroep VoZoVAR verhoudingsgewijs veel 
tijd besteed is aan promotie van de KNNV in brede zin. De werkgroep VoZoVar 
telde eind 2006 in totaal 31 leden (2005: 32; 2004: 31), waarvan er 20 ook 
daadwerkelijk één of meer keren actief hebben deelgenomen in het programma. 
Daarnaast haken ook niet-leden van de werkgroep wel eens aan bij de 
activiteiten. 

 

Gert A.H. Prins 

   

Jaarverslag VoZoVAR 2006 

In 2006 is door de leden van de werkgroep Vogels, Zoogdieren, Vissen, 
Amfibieën en Reptielen weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Dit verslag 
geeft daarvan een indruk. 

 In januari 2006 is in de snijdende koude op de IJsseldijk een interview 
afgegeven aan een journalist van het Veluws Nieuws. Dit resulteerde in een 
uitgebreid artikel over vogels van Epe en Heerde en de vogelwerkgroep. De 



roofvogelwintertelling heeft voor de zesde keer plaats gevonden (21 t/m 26 
januari). Er werden behalve de algemene soorten tien grote Zilverreigers gezien, 
drie Blauwe kiekendieven, één zeer zeldzame Ruigpootbuizerd en één Slechtvalk. 

 Op 22 februari vond de vogelwerkgroepavond plaats, waarin het 
programma voor dit jaar is voorbereid en resultaten van onderzoeken zijn 
gepresenteerd. Meermalen zijn er in het winterhalfjaar ´s avonds onder leiding 
van Frans Bosch braakballen gepluisd. Dit vindt plaats in het kader van de 
braakbalmonitoring van VZZ. 

 De medewerker projecten van Het Geldersch Landschap heeft de KNNV 
verzocht een reactie te geven op de door hen gemaakte doeltypenkaart van het 
Vossenbroek. In maart 2006 is deze reactie  vanuit onze werkgroep voorbereid 
voor het bestuur. 

 Adrie Hottinga heeft het voortouw genomen om van de Heerdersprengen 
het inventarisatie-project te maken. Vijf inventarisatiedatums stonden gepland 
als werkgroepactiviteit. Wekenlang zat er een Roodhalsfuut op het 
Heerderstrand. Het bosgebied is rijk aan Lleine bonte spechten, Boomklevers, 
Goudvinken e.d. Ook van Sijs en Kruisbek zijn territoria vastgesteld. Aan de 
oever van het Heerder-trand broedden Dodaarzen.  

De sprengen staan bijna droog. De plantenwerkgroep heeft ook geïnventariseerd. 
Een rapport wordt nog voorbereid. 

 Het opknappen van de oeverzwaluwenwand bij Wapenveld o.l.v. Rudie 
Heideveld is afhan-kelijk van de waterstand. Het is in 2006 niet goed gelukt de 
wand aan te vullen met grond, vanwege te hoog water. Er hebben ook in 2006 
weer veel oeverzwaluwen gebroed.  

De werkdag (22 april) is verder benut voor de voorbereiding van een excursie en 
de jubileumdag. 

 De materialen van het padden overzetten (emmers, verkeersborden e.d.) 
zijn eind april in allerijl bij G.J. van Dijk ondergebracht, omdat de schuur waarin 
de spullen opgeslagen lagen plotseling van eigenaar veranderde.  

 Op 6 mei zijn door A. Hottinga en R. Heideveld excursies geleid bij 
Kloosterbos Hulsbergen onder het mom “Wapenvelder broek als (bijna) mooiste 
plekje van Nederland”. Na de excursie is een vogelkijkpunt met telescopen 
ingericht bij de dijkstoel in Wapenveld, waarbij leden in toerbeurt voorlichting 
hebben gegeven aan het publiek. Op deze wijze is de KNNV gepromoot. Er zijn 
eenen-zestig soorten vogels gezien.  

Op 6 mei was er ook een instructiebijeenkomst van de heggeninventarisatie 
waaraan vanuit onze werkgroep weinig belangstelling was. 

 Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2006 is het 60-jarig jubileum van 
de KNNV gevierd. De VoZoVAR heeft een stand bemenst, een 



vleermuizenexcursie en vier vogelexcursies georganiseerd en het mogelijk 
gemaakt om braakballen te pluizen en vlierfluitjes te snijden. Ondanks het 
slechte weer was de deelname aan de activiteiten nog best goed: tientallen 
mensen namen deel aan de excursies, sommigen vaker dan eens. In 
Natuurklanken is al eerder uitgebreid verslag gedaan van deze dag. 

 Eind mei 2006 zijn ten behoeve van ontwikkelingen bij het Kievitsveld 
adviezen gegeven over de mogelijkheid om een oeverzwaluwenwand en-of een 
ijsvogelwand aan te leggen en het gebruik van genetisch autochtoon 
plantmateriaal van bomen en struiken bij de terreininrichting. Het is afwachten  
wat er met het advies wordt gedaan. 

 Een reis naar de Oder vond plaats van 28 mei tot 2 juni 2006. Er gingen 
ook diverse niet-werkgroepleden mee. Een uitgebreid verslag is gemaakt door 
Adrie Hottinga. Een korte impressie van de hand van Matthijs Bootsma is eerder 
opgenomen in Natuurklanken. De reis heeft op de deelnemers veel indruk 
gemaakt, alleen al door de schaal van het landschap. 

 Ook aan de gangbare projecten als Huiszwaluw, Steenuil, Kerkuil, 
Kwartelkoning is weer een bijdrage geleverd. De Kwartelkoningen zijn geteld in 
juni. Hoewel we maar enkele vogels hoorden, behoort het IJsselgebied nog 
steeds tot de belangrijkste voorkomens van de “Kwako” in Nederland! Telling van 
de Huiszwaluw levert de laatste jaren steeds grotere aantallen op. Wat te denken 
van 71 nesten bij het gemaal in Wapenveld en 64 nesten bij een boerderij aan de 
IJsseldijk bij Veessen. In totaal zijn er 620 nesten geteld tegenover 569 in 2005. 
In de nazomer verscheen in de pers een artikeltje over de Huiszwaluw, waarmee 
de KNNV wéér flink in de publiciteit gezet is. Alle gegevens gaan naar SOVON. De 
Steenuilinventarisatie krijgt in 2008 hopelijk een grotere impuls. 

 Vogelbescherming Nederland heeft in samenwerking met de Postcode 
Loterij Nederland de mogelijkheid geboden om een project in te dienen ter 
bescherming van vogels. In mei hebben we vanuit de VoZoVAR een project 
ingediend om een brochure te maken over vogels van erf en tuin (uilen, mussen, 
zwaluwen). In juli 2006 kregen wij bericht: landelijk zijn er tien 
projectvoorstellen gehonoreerd en het onze is er daar één van, goed voor 4500 
euro! Uitvoering staat gepland voor 2007. Dan geven we hieraan veel publiciteit. 

Matthijs Bootsma heeft in 2006 opnieuw een verslag het licht doen zien 
over de inventarisatie van nestkastjes in het Heerderbos. De nestkasten zijn 
buiten het seizoen gecontroleerd, toch geeft dit informatie over het gebruik en de 
staat van de kasten. 

 SOVON heeft een nieuwe districtscoördinator voor de LSB-projecten in de 
persoon van Ria Winters. Zij probeert de contacten met de werkgroep aan te 
halen. Wij leveren echter nauwelijks een bijdrage aan dit LSB-project. Vanuit de 
werkgroep zijn vragen van Vogelbescherming Nederland beantwoord m.b.t. 



Boerenzwaluw en ervaringen geleverd voor de evaluatie van de gedragscode 
zorgvuldig bosbeheer. 

 In de nazomer hebben leden van de werkgroep meegedaan aan drie 
RAVON-excursies in het teken van de ´Inhaalslag´ op de Noord-Veluwe 
(Kroondomein, Hierdense beek). In oktober is enkele keren vogeltrek geteld op 
de heide bij Gortel. 

 Op 25 oktober is er een werkgroepavond gehouden waarbij de diverse 
activiteiten de revue passeerden. 

 Op 28 oktober hebben leden van de werkgroep een stand bemand op een 
fruitdag in Nijbroek. Er is voorlichting gegeven over het belang van landschap 
voor Steenuilen, onder meer met informatie van Stone. Er was een grote 
belangstelling voor onze stand. 

 Voor de tweede keer is een reis naar Lac du Der georganiseerd door Adrie 
Hottinga (4 t/m 7 november). Tien vogelaars gingen mee om kraanvogels te 
zien. Op 6 november telden zij er 36.112 (!). Volgens de officiële cijfers waren er 
toen 40.000 kraanvogels aanwezig. 

 Op 1 november hield Stef van Rijn een leuke lezing met als titel “Hoe het 
landschap zijn sperwers kneedt”. De lezing was in de pers aangekondigd, wat ca. 
vijfentwintig belangstellenden opleverde, ook van buiten de KNNV. 

 Van 20 t/m 26 november is wederom een Klapekstertelling georganiseerd. 
Er zijn wat minder Klapeksters gezien dan anders. Mogelijk komt dit door het 
zachte najaarsweer. 

 Net als voorgaande jaren is het jaar afgesloten met een vogel-
punttransecttelling (PTT) op 17 december 2006. De gezamenlijke lunch was weer 
een echt stamppottenbuffet in restaurant IJsselzicht (adverteerder 
Natuurklanken). En nog steeds heeft deze activiteit traditiegetrouw (met tegen 
de twintig deelnemers) de grootste opkomst! 

 Wat opvalt is dat er door de werkgroep VoZoVAR verhoudingsgewijs veel 
tijd besteed is aan promotie van de KNNV in brede zin. De werkgroep VoZoVar 
telde eind 2006 in totaal 31 leden (2005: 32; 2004: 31), waarvan er 20 ook 
daadwerkelijk één of meer keren actief hebben deelgenomen  

in het programma. Daarnaast haken ook niet-leden van de werkgroep wel eens 

aan bij de activiteiten. 

Gert A.H. Prins 

 

 



12 april 2007. Vanwege tijdgebrek gisteren één dagje Renderklippen 
overgeslagen. Wat een wereld van verschil! De berken waren ineens groen en de 
krenten wit.  Alleen de afgeplagde lappen hei lagen nog even terneergeslagen en 
saai te wezen onder de stralende hemel. 

Maar vreugde bracht het vaag verwijtende stemmetje van “mijn” eerste Fits dat 
me toe klonk vanuit de bosrand waar hij elk jaar te beluisteren is. Later hoorde 
ik er nog meer op drie locaties langs de route. 

Ook iets leuks uit de tuin: twee jaar geleden vond ik twee 
exemplaren van een vreemd geraniumpje dat Margriet voor me 
determineerde als de Geranium lucidum, 

een plantje dat hier niet thuis zou horen. Blijkbaar zijn er die zich 
daar niets van aantrekken: ze komen nu overal op – meest tussen de tegels en 
ze hebben een penwortel, dus als ik ze wil houden moet ik ze daar maar laten 
zitten.  

Op hetzelfde plekje kwamen vorig jaar twee Zwolse anjers op. Ik ben benieuwd 
of 

die zich ook zo goed uitbreiden. Misschien moet ik de terrastegels maar 

weghalen. 

Micky Marsman.  
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Vermeend uitgestorven mossoort ontdekt op Veluwe 

Onderzoekers van de universiteiten van Amsterdam, Wageningen en Nijmegen hebben een 
korstmossoort weergevonden, waarvan werd aangenomen dat die was uitgestorven. Het betreft het 
zogenoemde Rijstkorrelmos (Pycnothelia papillaria.) 

De wetenschappers zijn bezig met een onderzoek naar het stuifzand in Nederland. Ergens in het 
uitgestrekte zandgebied van het nationaal park De Hoge Veluwe heeft Laurens Sparrius van de de 
Universiteit Amsterdam dit mos ontdekt, een klein exemplaar van krap een vierkante decimeter. 

De Hoge Veluwe is extreem rijk aan korstmossoorten. In het grote en deels nog vrijwel ongerepte gebied 
komen korstmossteppes voor, die in West-Europa uiterst zeldzaam zijn. 

Rijstkorrelmos komt van nature voor in bergachtige streken. Het mos heeft het in het warmer wordende 
klimaat ook in Nederland moeilijk. Daarnaast heeft verzuring en bemesting de soort een flinke slag 
toegebracht en vermoedelijk zal deze vondst op De Hoge Veluwe geen lang leven beschoren zijn. 

Maar dat maakt het niet minder spectaculair. 



(Bron: “Vroege Vogels”) 
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    Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 

 

 



 Als je deze winter aan de 
tuinvogel telling   hebt meege-
daan, heb je mogelijk ook de 
Koolmees gezien. Vooral als er 
een vetbol hing. Zijn er 
Koolmezen in de tuin dan moet 
je wel even kijken. Zij voeren 
allerlei acrobatische toeren uit. 
Hij is 14½ cm. ziet er kleurig 

uit.  

De Koolmees heeft een koolzwart petje en zijn wangen zijn wit. 
De onderkant is geel met een zwarte stropdas. De bovenkant is 
blauwachtig grijs. Hij zingt veel en heeft een heel repertoire aan 
liedjes. Op elke hoek van zijn territorium ( leefgebied) zingt hij een 
ander wijsje.  Daar begint hij ’s morgens al vroeg mee. Alle 
Koolmezen in de buurt wil hij wijsmaken, dat de tuin al helemaal 
vol mezen is en dat er echt geen mees meer bij kan. Blijft hij op 
een plekje hetzelfde deuntje herhalen, dan nemen andere mezen 
onmiddellijk bezit van zijn gebied. 

Die pientere Koolmees heeft nog meer slimme trucjes.  Iemand 
stak eens een zwarte katoenen draad door een walnoot en hing 
dat aan boomtak . Koolmezen probeerden vergeefs die zwaaiende 
noot open te hakken.   Op zekere dag stond er een Koolmees 
boven op de tak, pakte de draad met zijn snavel beet en haalde 
die stukje voor stukje binnen. Net zo lang tot hij de noot beet 
had. Die drukte hij stevig vast onder zijn poot en deed zich 
uitgebreid te goed.  

Hoe behendig hij ook  is, toch eet hij liever van de voedertafel. 
Ook van de grond wordt er allerlei voedsel opgepikt zoals kleine 

 

Koolmees 



slakjes, die kalk bevatten wat nodig is voor de vorming van de 
eierschalen.  

Koolmezen bouwen een slordig nest, dat gemaakt wordt van 
plantendelen en gevoerd met een laag van haren en veertjes. Dat 
nest maken ze op de gekste plaatsen. Ook nestkasten zijn erg in 
trek bij de Koolmees. Het idee om nestkasten op te hangen is niet 
van deze tijd. Rond 1900 werden er al nestkasten opgehangen om 
insectenplagen in de uitgestrekte bossen te bestrijden. Tuinders 
doen nu hetzelfde.   

Zo bewijzen vogel en mens elkaar een wederdienst. 

Een nestkast moet van hout zijn. Alleen de buitenkant mag 
geschilderd worden. De beste tijd om een nestkast op te hangen is 
van de late herfst tot eind februari, De vogels zullen de kast vóór 
het broeden van de eieren al gebruiken als veilige en warme 
slaapplaats. De opening van de kast moet op het oosten gericht 
zijn. Ten eerste omdat het meestal vanuit het Zuidwesten regent 
en natte jongen onderkoeld kunnen raken. Ten tweede, de warmte 
in een groot nest kan behoorlijk oplopen. Staat zo’n kast in de 
volle zon dan is het gauw gedaan met de vogels. De opening voor 
een koolmees mag niet meer dan 32 mm. zijn.  

De eieren worden vroeg in de ochtend, om de dag, gelegd. Het 
aantal eieren varieert van zes tot wel twaalf stuks. Ze zijn wit met 
roodbruine stippels en vlekken. Na veertien dagen broeden komen 
de jongen uit het ei en dan wordt het een drukke tijd voor de 
ouders. In het begin blijft het vrouwtje bij de jongen en komt het 
mannetje met het voedsel. Die kondigt zijn komst al vanuit de 
verte aan en dan roept het vrouwtje terug. Al snel wordt het krap 
in het nest en nu gaat moeder ook op voedseljacht. Dat voedsel 
bestaat behalve uit rupsen, ook uit spinneneieren, wespen, 
vlinders, libellen en nog veel meer. Onderzoek heeft uitgewezen 



dat een paartje Koolmezen in de weken dat zij hun jongen voeren, 
zo’n vijfhonderd keer per dag af en aan vliegen. In totaal ruimen 
ze dan zo’n tienduizend  rupsen op. Na twintig dagen zijn de 
jongen groot genoeg om uit te vliegen. 

Natuurlijk ben je nieuwsgierig naar het verloop van het 
broedproces en wil je wel eens in zo’n nestje 
kijken. Dat kan, maar doe het niet vaker dan 
eens per week. Het kan je dan gebeuren dat 
je opeens schrikt van een sissend geluid. Dat 
is oók het geluid van de Koolmees, die 
indringers wil afschrikken.  

De Pimpelmees is kleiner 11½ cm., heeft een helderblauwe kop met 
witte wangen en een zwart streepje door zijn oog.                 

O.Slot. 

 

Insectenexcursie 

naar de “Kraaigraaf”of “Blinde Beek” ten zuidoosten van Twello Op dinsdag 5 september 
2006. Aantal deelnemers 6 

 

In december van het vorig jaar crashte de computer waar alle kopij voor het 
januarinummer in zat en het was heel moeilijk te achterhalen waar die kopij 
precies uit bestond. 

Zo kon het gebeuren dat onderstaand verslag te laat boven water kwam – het 
blad was al verschenen. 

Het blijft interessant te lezen wat er toen in het beschreven gebied aangetroffen 
werd en – voor de derde keer in successie – kan het in de komende zomer weer 
dienen als vergelijkingsmateriaal. 

 



Vorig jaar (=2005) heb ik in 
Natuurklanken nummer 4 een artikeltje 
geschreven over een excursie naar 
bovenvermeld gebied. Toen waren we daar 
op 9 juli, nu dus op 5 september. Destijds 
met ook een aantal leden van de 
insectenwerkgroep Apeldoorn; nu waren 
we “onder ons”.  

Vorig jaar was het terrein drassig en toen 
moesten we wel laarzen aantrekken, dit 
keer was het er zo nat, dat je letterlijk 

door het water kon waden! In juli 2005 was het een bewolkte dag en viel er af en 
toe een buitje. In september 2006  viel er vanaf het begin van de excursie een 
druilerige regen en werd het eerst aan het eind  ervan droog.  

Mijn eerste reactie was dan ook, wat doen we hier eigenlijk, er valt toch geen 
insect te zien! Maar dat viel gelukkig toch nog wel mee. Al ploeterend door het 
water werd  er een aantal libellensoorten, vlindersoorten en andere insecten 
waargenomen. 

 Van de libellensoorten zagen we o.a. de Geelvlekheidelibel, de 
Bloedrode heidelibel, de Blauwe Glazenmaker, de Vuurjuffer en het 
Lantaarntje.   

De beide laatste soorten behoren tot de zogenaamde Juffers en wel tot de familie 
van de Waterjuffers. De beide Heidelibelsoorten  behoren tot de familie van de 
Korenbouten.  

 Soorten als de Geelvlekheidelibel, de Bloedrode heidelibel, de Steenrode 
heidelibel en de Bruinrode heidelibel  zijn niet zo eenvoudig uit elkaar te houden. 
Je kunt ze echter vaak goed observeren, omdat ze langdurig op uitkijkposten 
zoals grashalmen, twijgen en takken van bomen en struiken uitkijken naar 
prooidieren. En dan in de voor deze familie kenmerkende horizontale zithouding. 
Zo zagen we bij de Geelvlekheidelibel duidelijk de opvallend grote oranje 
basisvlek in de achtervleugel en bij de Bloedrode heidelibel de zwartgekleurde 
poten. De andere hierboven vermelde soorten Heidelibellen  hebben alle zwarte 
poten met gele lengtestrepen. 

 De Blauwe glazenmaker is een in Nederland algemene soort en behoort tot 
de familie van de Glazenmakers. Hij jaagt altijd solitair, heen en weer, nu eens 
laag dan weer hoog, langs vochtige bosranden en wateroevers. 

 Van de dagvlinders signaleerden we het Klein koolwitje, het Klein 
geaderd witje, het Landkaartje en de Kleine vuurvlinder.  Van de 
nachtvlinders o.a. de Gammauil, de Lieveling, het Huismoedertje en de 
Hopsnuituil. 

Juffer   



 Van de sprinkhanen de Doornsprinkhaan en het Gewone spitskopje. 

 Nog andere waargenomen insectensoorten  waren de Blinde bij, een 
zweefvliegsoort, een Akkerhommel, een Aardhommel, een Dambordvlieg, 
een Langpootmug en een Schildwants. 

Een paar soorten konden we niet direct op naam brengen.  

Henk van Woerden nam de taak op zich het thuis nog eens uit te zoeken. Een 
weekje later kreeg ik een  mailtje van hem met als bijlagen enkele prachtige 
foto´s van een Snuitvlieg  en een Groene cicade. Uitvergroot zijn het werkelijk 
juweeltjes! 

Al met al was het ondanks het miezerige weer toch een geslaagde 
excursiemiddag. 

 

Bertus Hilberink 

 

Nieuwjaars wandeling 2007 

De nieuwjaarsbijeenkomst werd dit 
jaar vooraf gegaan door een 
wandeling in Niersen en omgeving. 
Het accent lag op de sprengen in 
deze omgeving.  

We wandelden in een aangenaam 
winterzon-netje; het was dus heerlijk 
toeven tussen de kale 
winterbomen,  waarover desondanks 
altijd wel iets te vertellen is.  

Niersen ligt – hoewel dit door de begroeiing niet goed te zien is – in een 
dalachtig land-schap, tussen de Galgenberg en de Valkenberg met 
hoogteverschillen tussen de twintig en dertig meter boven NAP. Meer naar het 
westen lopen de hoogten nog verder op, naar de vijfenzeventig meter in het 
Elspeter bos.  

In deze kom hebben de vroege bewoners van deze streek al snel handig gebruik 
gemaakt van mogelijk natuurlijke 
watergangen die later gedurende 
eeuwen vele malen werden aangepast 
en/of vergraven en waaruit de huidige 
Motketel is overgebleven. Een boeiend 



wat ouder landschap met vele interessante natuurelementen. 

De resten van een Clundermolentje langs de Hartense molenbeek, waarvan het 
gebruik nooit helemaal helder geworden is, maakt toch duide-lijk dat dit 
landschap al intensief werd gebruikt.  

Het maakt ook duidelijk dat de vele bewoners van de Cannenburch erg veel 
invloed hadden op de vele  ambachtelijke en financiële activiteiten in deze 
streek. Echter de natuur heeft zich niet onbetuigd gelaten en liet ons veel moois 
na, waar we deze prachtige middag van genoten.  

Samen met de gemoedelijke gesprekken die horen bij een 
nieuwjaarsbijeenkomst sloten we deze middag af in de toepasselijk omgeving 
van het koetshuis voor de Cannenburch. 

                                                                              

Bauke Terpstra .   
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EEN PIMPELMEES SPRAK: “ PIMPELEN 

DOET MENSEN VAAK VERSIMPELEN,  

HETGEEN, ALS IK MIJ NIET VERGIS.” 

DES MENSEN GEEST ONWAARDIG IS. 

 
 

 

 

            
 

BIJ PIMPELMEZEN ECHTER HOORT  

HET PIMPELEN BIJ ’T BEHOUD DER SOORT  

WIJ ZOUDEN ZONDER GIN OF WIJN 

GEWOON MAAR SIMPEL MEZEN ZIJN . 
 
 

ALEXANDER POLA 
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Een pimpelmees sprak: “ pimpelen 

doet mensen vaak versimpelen,  

hetgeen, als ik mij niet vergis.” 

Des mensen geest onwaardig is.  
 

Bij pimpelmezen echter hoort  



e 
e 
s 

 

het pimpelen bij ’t behoud der soort  

wij zouden zonder gin of wijn 

gewoon maar simpel mezen zijn . 

Alexander Pola 

 

 

PLANTEN OP DE IJSSELDIJKEN 

na dertig jaar nieuwe inventarisatie 

 

Omstreeks 1975 werd de IJSSELDIJK tussen het Kloosterbos bij Wapenveld en 
Terwolde geïnven-tariseerd door de Floristische Werkgroep IJsselstreek. Eén van 
de deelnemers van toen was Henk Menke. Hij heeft er nogal eens op 
aangedrongen om die inventarisatie te herhalen.  

 

En dus heb ik in 2005 en 2006 het hele traject van Deventer tot aan het 
Kloosterbos nog eens gelopen. Dit dijkstuk – dertig kilometer lang – ligt in 
zevenendertig verschillende kilometerhokken. In alle hokken is het talud aan 
weerszijden van de dijk bekeken. Elk gedeelte werd driemaal bezocht (april, 
begin juni, begin september).  

 Vond men in 1975 driehonderdzestien verschillende soorten, ik ben best 
tevreden met vier-honderdnegenenzestig soorten in 2005 en 2006.  

Die enorme toename is echter niet helemaal reëel. Een paar oorzaken:  

1. In 1975 werd het deel ten zuiden van ‘t Dykhus (vier hokken) niet 
bezocht. Daar lag toen nog de Lage Steendijk. Die dijk is inmiddels 
opgehoogd. Verder is aan het dijkstuk tegenover De Hoven duidelijk te 
merken dat je in de bebouwde kom zit en dat geeft nogal wat extra 
soorten. 

2. Achteraf blijkt de dijk in 2005/2006 breder te zijn geïnventariseerd dan in 
1975. Daarom komen er nu meer oever- en waterplanten op de lijst voor. 

3. Ook langs de IJssel zijn de afgelopen dertig jaar soorten verschenen die in 
1975 in ons land niet, of nauwelijks werden gevonden (bijvoorbeeld 
Reuzenberenklauw, Straatliefdegras.) 

4. Bij de inventarisatie van 1975 zijn enkele kortere dijkvakken 
samengevoegd met een naastliggend hok.  

De mensen van 1975 zullen minder tevreden zijn over mijn resultaten als ze 
merken dat van de Rode Lijstsoorten van toen, er inmiddels elf zijn verdwenen, 
terwijl er maar drie nieuwe zijn verschenen. 

 



IN 1975 WEL GENOEMD, IN 2005 / 2006 NIET MEER: 

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL 1975 KFK 
0031 Allium oleraceum Moeslook KW 2   6  5  5 
0271 Carum carvi  Karwij GE 3   7  7  6 
0279 Centaurea cyanus Korenbloem  GE 1   9  8  7 
0307 Chenopodium bonus-h  Brave hendrik EB  1   5  4  2 
0604 Helictotrichon pubescens

  
Zachte haver GE 10   7  6  6 

0845 Myosotis stricta Stijf vergeet-mij-nietje BE  2   4  4  4 
0857 Nardus stricta Borstelgras  GE 1   8  8  7 
0901 Orobanche minor Klavervreter  BE  1   2  4  3 
1180 Sedum rupestre  Tripmadam BE  2   6  5  5 
1258 Succisa pratensis Blauwe knoop GE 1   9  8  7 
1312 Trifolium medium Bochtige klaver KW 1   5  5  6 

Na de Wetenschappelijke naam en de Nederlandse naam volgen de Rode Lijst 
categorie (GE = gevoelig; KW = Kwetsbaar; BE = Bedreigd; EB = Ernstig 
bedreigd.) Het aantal kilometerhokken in 1975; en de Kilometer Frequentie 
Klasse (het aantal kilometerhokken op een schaal van 0 tot 9, waarin een 
bepaalde soort in de periode 1902-1950, 1975-1988, 1988-2000 voorkwam in 
Nederland.) 

 

Hierbij is vooral de achteruitgang van Zachte haver (van 10 naar 0 hokken) zo 
opvallend, dat ik mezelf afvraag of hij niet over het hoofd gezien is. 

Er zijn er maar drie nieuwe Rode Lijstsoorten voor in de plaats gekomen: 

 

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL  ‘05/’06 KFK 
0386 Cynosurus cristatus Kamgras  GE 14 9  9  8 
0692 Knautia arvensis Beemdkroon KW 5 7  7  6 
0906 Orobanche reticulata?  Distelbremraap GE 1 2  3  4 
 

 

 

 

 

Aantallen soorten per kilometerhok Aantallen Rode Lijstsoorten per kilometerhok 



 
 

 

             
 

 

   

  
 

 



 

 De meeste soorten worden gevonden in kilometerhok 27.25.13 (Gemaal – 
Kloosterbos).  

Aan de westzijde staan 195 soorten, aan de oostzijde 194 soorten, in totaal 244 
verschillende soorten. 

Het is een gevarieerd hok, dankzij Kloosterbos, sluisje, brede taluds langs de 
Werverdijk en de omgeving van Gemaal Pouwel Bakhuis. Maar van de negen 
Rode Lijstsoorten die in 1975 in dit hok voorkwamen, is alleen Goudhaver 
teruggevonden.  

 In 2005 / 2006 worden de meeste Rode Lijstsoorten gevonden in de twee 
hokken ten noorden van Terwolde. De dijk in kilometerhok 27.55.24 (Hof te 
Waarde) telt twaalf Rode Lijstsoorten en de dijk in 27.55.14 (Scherpenhof) 
veertien. In 1975 werden uit deze hokken resp. veertien en tien Rode 
Lijstsoorten gemeld. Voor deze hokken kan worden gesteld dat ze in de loop der 
jaren redelijk constant zijn gebleven. 

 De afgelopen dertig jaar zijn Zachte haver, Ruige weegbree en Tripmadam 
hier verdwenen. 

Maar Voorjaarszegge, Kamgras, Beemdkroon, Veldsalie, Goudhaver kunnen 
worden toegevoegd aan de lijst. 

 Op de volgende bladzijde volgt een overzicht van alle Aandachtsoorten, 
Doelsoorten en Rode Lijstsoorten, en het aantal hokken waarin ze in 1975 en in 
2005 / 2006 voorkwamen. De aantallen zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat 
er in 1975 minder hokken werden onderzocht. 

 Dat de IJsselflora bedreigd is, mag blijken uit het feit dat er van de twee 
zeldzaamste cate-gorieën van de Rode Lijst (BEDREIGD en ERNSTIG BEDREIGD) 
van de vijf soorten uit 1975 nog maar één over is: Duifkruid. En daar moeten we 
zuinig op zijn. Op landelijk niveau was deze soort in de jaren ’90 nog uit een 
kleine honderd kilometerhokken bekend; dit aantal is inmiddels gedaald tot 
negentien kilometerhokken in de periode 2001-2005 (met de aantekening dat 
nog niet alle bekende plaatsen herbezocht zijn, maar toch.)  

Op het onderzochte traject zijn nog drie kilometerhokken met vier populaties te 
vinden!!  

  

(De bibliotheek van de KNNV heeft een exemplaar van het onderzoek met een 
totaallijst). 

 



            
       Egbert de Boer 

 

 

OVERZICHT VAN  ALLE AANDACHTSOORTEN, DOELSOORTEN, RODE LIJSTSOORTEN 

LANGS DE IJSSELDIJK 

 ’75      05/06 ’75     
05/06 

0717 Aardaker AA 4 - 0167 Heggenrank AA 2 1 
0969 Adderwortel AA - 1 2358 Hemelsleutel AA 2 1 
1349 Beekpunge AA - 1 0804 Hengel   AA 1 - 
0357 Bont kroonkruid AA - 3 0463 Holpijp AA 1 1 
5490 Brede wespenorchis AA - 1 0658 Hulst AA 1 3 
0388 Bruin cypergras AA - 1 0640 Kikkerbeet  AA - 1 
0393 Doornappel AA - 1 0941 Kleine bevernel AA 20 18 
0938 Echt bitterkruid AA 9 9 1030 Klein vlooienkruid AA - 2 
0772 Echte 
koekoeksbloem 

AA - 4 0209 Knikkende distel AA 1 - 

0485 Echte kruisdistel  AA 17 15 2469 Late stekelnoot  AA - 2 
0662 Engelse alant  AA -  1 1384 Maarts viooltje AA 3 3 
0557 Geel walstro AA 16

  
    9 1155 Mattenbies AA - 7 

0865 Gele plomp AA - 3 1189 Moeraskruiskruid AA - 3 
0103 Gevlekte aronskelk
  

AA - 1 0526 Moerasspirea  AA 2 4 

0651 Gevleugeld 
hertshooi 

AA 1 - 0112 Muurvaren  AA 1 1 

0187 Gewone 
dotterbloem 

AA 1 - 1275 Poelruit AA - 9 

0198 Grasklokje AA 2 - 1114 Pijlkruid  AA - 1 
0329 Groot heksenkruid
  

AA - 1 1862 Reuzenbalsemien AA 1 1 

0380 Groot warkruid  AA - 1 0606 Reuzenberenklauw AA - 10 
0785 Grote kattenstaart  AA 2 12 0052 Rood guichelheil AA 2 2 
0784 Grote wederik  AA 1 8 1382 Ruig viooltje  AA 1 - 
1296 Hazenpootje  AA 1 1 0798 Sikkelklaver  AA 23 16 
1029 Heelblaadjes  AA 4 8 0113 Steenbreekvaren  AA 1 1 
  

 ’75      05/06 ’75     
05/06 

0129 Stinkende ballote AA 1 1 0866 Waterlelie   AA - 3 
0186 Struikhei  AA 2 - 0005 Wilde bertram    AA 6 20 
0788 Vijfdelig kaasjeskruid
  

AA 1 - 0894 Wilde marjolein  AA 1 1 

0365 Vingerhelmbloem AA - 3 0171 Zwanenbloem AA - 3 
0867 Watergentiaan AA - 1 1340 Zwarte toorts  AA - 2 
 



0575 Bermooievaarsbek D - 4 1013 Voorjaarsganzerik D 1 - 
0492 Cipreswolfsmelk D 1 - 1183 Waterkruiskruid  D 1 1 
0937 Dubbelkelk D - 1 0535 Weidegeelster D 7 3 
0092 Mierikswortel D - 4 1181 Zacht vetkruid D 4 1 
 

0692 Beemdkroon  GE - 5 0386 Kamgras GE - 14 
1258 Blauwe knoop GE 1 - 0271 Karwij  GE 3 - 
0857 Borstelgras  GE 1 - 0877 Kattendoorn GE 20 7 
0906 Distelbremraap?  GE - 1 0279 Korenbloem GE 1 - 
0013 Gewone agrimonie GE 20 10 0604 Zachte haver  GE 10 - 
1312 Goudhaver GE 5 29  GE   
 

0153 Bevertjes  KW 3 7 0548 Kruisbladwalstro KW 22 5 
1312 Bochtige klaver KW 1 - 0031 Moeslook KW 2 - 
1283 Grote tijm  KW 11 1 0196 Rapunzelklokje KW 7 3 
0928 Karwijvarkenskervel KW 12 13 0949 Ruige weegbree KW 22 4 
5450 Kleine pimpernel KW 18 13 1128 Veldsalie  KW 5 7 
1953 Kleine ruit KW 5 4 0218 Voorjaarszegge KW 1 1 
 

1147 Duifkruid BE 11 3 0845 Stijf vergeet-mij-nietje
  

BE 2 - 

0901 Klavervreter BE 1 - 1180 Tripmadam BE 2 - 
 

0307 Brave hendrik EB 1 -     
    

 

 

 

 

PROVINCIALE BLOEM 

 

Als u lezer bent van GRASDUINEN, dan vindt u in het meinummer een 
verkiezing voor een provinciale bloem. FLORON heeft in samenwerking met 
Grasduinen voor elke provincie drie planten geselecteerd die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor de titel PROVINCIALE BLOEM. 

Het geheel wordt gepresenteerd in een reportage waarbij elke provincie één 
bladzijde krijgt met drie bloemenfoto’s en enige informatie over die planten. 

 In Gelderland gaat het om:  

 Weidegeelster   (hier en daar nog langs de IJssel.) 



 Kleine schorseneer (zeldzaam op droge heide en in militaire 
terreinen.) 

 Gelderse roos (met de aantekening dat in Gelderland met Gelderse 
roos eigenlijk de Mispel wordt bedoeld.) 

Zit uw favoriet er niet bij, of vindt u dat een andere bloem “provinciale bloem” 
moet worden, dan kunt u een alternatief invullen. Er komt een stemkaartje en er 
wordt ook een website geopend, waar u kunt stemmen.  

Als u er belangstellig voor hebt, vindt u alle nodige informatie in het mei-
nummer van Grasduinen.  

MEEDOEN DUS! 

 

Egbert de Boer 
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Ik zie, ik zie. 
 

Het begin van mijn vogelkennis. 

Wij zijn in 1989 op de Veluwe komen wonen. 
Om ons huis hebben wij een heel grote tuin. Het huis 
ligt helemaal buitenaf aan de rand van het bos. Er 
staan schitterende, heel oude Eiken en veel Dennen, 
coniferen en struiken. Een eldorado voor vogels, en 
die zijn er dus veel. Zij vliegen rond het huis en ieder 
voorjaar nestelen ze in bomen en struiken. Daar het 
huis van hout is nestelen ze ook in het huis. Zij hebben 
namelijk een knoestgat in het hout gevonden en zo 
komen ze heerlijk in de spouw terecht.  
Om de vogels nog meer naar ons toe te halen, plaatste 
ik een voederhuis bij de erker. Nu kon ik de vogels 
lokken met lekkere hapjes en ze wat beter bekijken. 
Dit lukte geweldig. Daar kwam een Koolmees. Die 
kende ik bij naam. Daar kwamen er nog een paar aanvliegen. Jeetje wat leuk. Maar wat was dat een 
ráre Koolmees die daar tussen zat. Hij/zij was net iets anders van kleur en wat kleiner. Die was zeker 
vreemdgegaan. Hij/zij had geen zwarte kop maar een blauwe. Een beetje vreemd dus.  

Voor mijn eerste verjaardag in dit huis kreeg ik een vogelboekje cadeau. Wat een geweldig 
nuttig cadeau bleek dit te zijn!!! Natuurlijk zocht ik eerst de vermeende vreemdganger op. Tja,  toen 
bleek het gewoon een ander soort mees te zijn. Wist ik veel!!! Waren er nog meer soorten mezen 
dan??? Het bleek een Pimpelmees te zijn met een prachtig blauw petje op zijn kop. Tjeetje, wat had ik 
dit vogeltje verkeerd beoordeeld.  
Zo bleek al heel vlug dat wat meer lezen in het vogelboekje hard nodig was. Nu kon ik met behulp 
hiervan naar de vogeltjes kijken en ik kwam tot de conclusie dat er heel veel verschillende 
vogelsoorten in onze tuin en mijn voederhuis kwamen. Het was enorm leuk om iedere keer weer een 
andere vogelsoort te ontdekken.  
Ik ben een lijst gaan maken van alle soorten die bij ons voorkwamen en die ik met behulp van het 
vogelboekje op naam bracht. Dit was enorm leuk om te doen omdat er iedere keer een nieuwe 
vogelsoort aan de lijst werd toegevoegd. 

    



 Door mijn voeren en verwennen van de vogels kwamen er steeds meer naar ons huis toe. 
Hartstikke leuk!!! Helaas kregen de katten van de buren dat ook in de gaten. U begrijpt wel wat er gaat 
komen. De katten vonden onze vogeltoename ook zeer interessant. Die kwamen dus op onze vogeltjes 
af. Daar heb ik mij maar wat vaak heel kwaad om gemaakt. Het is dan wel de natuur, maar tja, daar 
had ik toch wel moeite mee. Hele slierten prikkeldraad had ik in de bomen hangen rondom de 
nestkasten. Ook de poot van het voederhuis was met draad omwonden.  
Door mijn enthousiasme aangestoken zijn wij een cursus vogelherkenning gaan volgen in Apeldoorn. 
Ook de vervolgcursus hebben wij gevolgd. Er waren leuke excursies aan verbonden. Dit was enorm 
leuk en voor ons bijzonder leerzaam. Het was een geweldige opsteker voor onze vogelkennis. De lijst 
met vogels die bij ons voorkwamen was intussen uitgegroeid tot heel wat verschillende soorten. Het 
herkennen van de vogels ging nu steeds gemakkelijker. Het is wel zo, dat ieder voorjaar weer 
geoefend moet worden. Eerst het geluid horen, dan de vogel benoemen en dan zoeken waar hij/zij zit. 
Dan checken of het juiste geluid bij de goede vogel is gevonden. Zo moeten de eerste 
voorjaarsgeluiden toch ieder jaar weer opnieuw opgenomen worden in het brein. Het geluid van 
verschillende vogels is best vlug te herkennen, maar van sommigen is en blijft het ontzettend moeilijk. 
Door de jaren heen gaat het wel steeds gemakkelijker, maar ik moet best nog heel veel leren. Maar al 
doende wordt de kennis steeds groter. Het plezier in vogels herkennen werd en is voor mij steeds 
leuker geworden. Verschillende vogelboeken zijn inmiddels gekocht. Zo is mijn vogelkennis 
begonnen en is in de jaren gegroeid en groeit nog steeds, want uitgeleerd raak je hierbij nooit!!!        
         

Evelien van Dalfsen-Tukker. 
 

Linnaeusjaar. 
 

In het kader van het Linnaeusjaar heeft het Centrum voor Natuur en Milieu, de 
Hortus , in Harderwijk een bijzondere tentoonstelling samengesteld.  

Er is duidelijk een link naar de activiteiten van de KNNV. Ook is er aandacht voor 
het Libellenproject van de KNNV. 

De officiële opening is op vrijdag, 20 april, maar de expositie is het hele jaar in 
de Hortus te zien. 

 

Adres: de Hortus, Academiestraat 7, 3841 ES Harderwijk.  

tel. 0341 427406 - www.hortusharderwijk.nl 

 

 

 

http://www.hortusharderwijk.nl/


    

Nieuw nationaal stadsvogelproject van start: 

meldt u aan! 

Dit voorjaar starten SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming 
Nederland met een nieuw meetnet voor vogels in bebouwd gebied: MUS 
(Meetnet Urbane Soorten.) Het richt zich op alle soorten broedvogels in steden, 
dorpen, bedrijventerreinen, parken, volkstuinen en sportterreinen.  

We weten namelijk te weinig van vogels in het stedelijk gebied, en dat terwijl er 
steeds meer bebou-wing komt en voor steeds meer vogels de stad of het dorp 
het natuurlijke leefgebied is geworden. Om toch wat meer zicht te krijgen op die 
stadsvogels hebben we nu een eenvoudig telprogramma opgezet.  

Meedoen is eenvoudig, mits u de stadsvogels en hun geluiden kent. Wij 
hopen dat er veel mensen mee gaan doen; ook mensen die nog nooit aan 
SOVON-tellingen hebben meegedaan. MUS is geen eenmalige telling, maar een 
meetnet. We zoeken mensen die liefst meerdere jaren hun gebied willen blijven 
tellen. Voor mensen die al eerder aan SOVON-projecten meededen: MUS is 
enigszins vergelijkbaar met het PTT-project en maakt gebruik van telpunten. 

 In elk postcodegebied in Nederland hebben we een aantal telpunten 
geselecteerd en de bedoeling is dat iemand die zo’n postcodegebied wil tellen 
daar per telpunt vijf minuten lang alle vogels noteert. Dat doen we drie keer in 
het seizoen en per keer bent u daar in totaal zo’n anderhalf uur mee bezig. U 
kunt het bij wijze van spreken voor u naar school of werk gaat doen. 

 MUS zal geheel digitaal worden uitgevoerd, er zal dus geen papierwinkel 
meer aan te pas komen. U kunt de telgebieden bekijken en er één voor uzelf 
reserveren via de aanmeldpagina’s op de SOVON-website. Vanaf april gaat er 
daadwerkelijk geteld worden en dan kunt u ook uw telresultaten via de site 
invoeren en mooie overzichtjes krijgen. 

Bent u geïnteresseerd, of wilt u zich aanmelden voor MUS, surf dan naar: 
http://www.sovon.nl/ 

of neem contact op met de coördinatoren MUS: 

Bram Aarts en Jan Schoppers (MUS@sovon.nl, 024-6848111) 

 



SOVON Vogelonderzoek Nederland 

Rijksstraatweg 178 

6573 DG Beek-Ubbergen 

Tel: 024-6848111 

Fax: 024-6848122 

Email: info@sovon.nl 

Internet: www.sovon.nl 
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"UILTJE" 

De oude appelboom was als het ware geschapen voor een 
uilenkast. Gegeven dat een Steenuiltje voorliefde heeft 
voor oude boerenerven met hoogstamboomgaarden leek 
deze plek aan alle voorwaarden te voldoen. Ook de 
rustige bewoonster van de boerderij zou alles doen om 
het eventuele bewoners van de nestkast naar de zin te 
maken. Eerder hadden er ook wel Steenuilen gebroed, 
maar de laatste jaren niet.  

In het struikgewas, de boomsingel en het hoge gras rond 
de boerderij was het een komen en gaan van zangvogels 
(spreeuwen!) hazen, fazanten, dus dat zat wel goed. 

Het was intussen al april geworden toen ik uit wat plankjes een mooie 
uilenwoning fabriceerde. Op 8 april kwam die op een vanuit het huis zichtbare 
plek in de boom te hangen met de ingang naar voren. En boven verwachting, op 
15 april zat er een uiltje ("Uiltje") voor de kast.  

In de week erop volgend werd hij/zij regelmatig gezien, al of niet verwikkeld in 
scheldpartijen met de naaste buren: kraaien, die in een andere fruitboom een 
nest hadden en de onvermijdelijke Merels en kleine vogels die Athene noctua op 
de huid pleegden te zitten als die in de avondschemer op een uitkijkpost zat of 
gewoon overdag “een uiltje wilde knappen” in het zonnetje.  

Slechts bij één gelegenheid waren er twee uiltjes tegelijk en het vermoeden werd 
steeds sterker dat er serieuze bedoelingen aan het kastbezoek ten grondslag 
lagen. De burenruzieperikelen werden kennelijk voor lief genomen.  

In de periode, die nu volgde, gedurende de hele maand mei, was er niet veel 
activiteit te bemerken. Af en toe wat vogelkabaal, af en toe een uiltje op een tak 
in de zon. Ja, zou er nu een paartje zijn – zouden er eieren zijn? 

Ten ik al dacht dat we geen verrassingen meer konden verwachten, zag ik op 
een warme zonnige junimiddag, toen het gemaaide gras en alles de geur van 
zomer ademde, iets bewegen achter de stam. Het waren wapperende vleugels, 
gevat in het tegenlicht van de zon. Door de kijker turend, kreeg ik bevestiging 
van m’n vermoeden: het was een uilskuiken dat op zijn eerste (?) wandeling 
buiten het hok meteen  gedurfde capriolen uithaalde. Even later was het oude 
uiltje ook daar. 

De hele voorstelling kreeg nu extra glans. Vanaf de deel en een stoel in de 
tuin werd de bewuste boom 

 



nauwkeurig gevolgd en het gedrag werd door de vrouw des huizes vastgelegd 
met de videocamera. Ze slaagde er zelfs in met zangimprovisaties kreten te 
ontlokken aan de vogels.  

Zo speelde zich gedurende de volgende weken van juni het drukke huiselijke 
bestaan van drie (!) onder-emende uilskuikens voor de ogen van betrokkenen af. 
Het werden zo'n beetje “onze” kinderen, al hoefden we ze niet te voeren.  

Terwijl wij toekeken bracht “Uiltje” (waarschijnlijk steeds dezelfde uil) hapjes 
voor de jongen. Muizen werden zorgvuldig bij stukje gevoerd. De jongen waren 
al gauw zo bijdehand en opdringerig dat de ouder  liever een eindje verderop 
ging zitten uitrusten van de vermoeienissen. De jongen klauterden en fladderden 
intussen wat af maar verdwenen ook vaak weer door de kastopening naar 
binnen, alsof ze verstoppertje aan het spelen waren. Mooie filmbeelden zijn dat, 
waar ze op en in (rond) de kast tuimelen.....                                 

Ik was zelf niet zo vaak getuige van deze voorvallen; kreeg de jongen soms 
helemaal met te zien.  

En  toen het juli was geworden, bleef het bij wat schimmig gedoe in de dichte 
kruin van de appelboom, die intussen ook vruchten droeg. Ik kon ook niet meer 
uitmaken of het een jong ofwel een oude betrof. Maar zo is het ook een heel 
verhaal al weet ik niet of er wel materiaal uit valt te distilleren voor de 
geïnteresseerde vogelonderzoeker. 

Ik lees in een onderzoekerverslag (M.Vlottes) dat de hele broedperiode zo'n 
twee maanden en nog wat in beslag neemt: drie weken broeden, waar natuurlijk 
de ei-leg nog aan voorafgaat. Ze kunnen drie tot zes eieren leggen en gemiddeld 
drie à vier jongen krijgen. De verzorging duurt vijf à zes weken en dan blijven de 
jongen nog geruime tijd (circa twee maanden) in de buurt van het nest.  

Steenuilen doen niet aan een tweede broed, zoals Kerkuilen! 

                                                                    Corné Claringbold. 

 

UITNODIGING VOOR ANDERE AFDELINGEN GEWESTELIJKE THEMADAG 

 

Themadag op zaterdag 2 juni 2007 

De afdeling Apeldoorn organiseert dit jaar de gewestelijke themadag met als 
titel: 

DE ONVERWACHTE NATUUR IN DE STAD. 

De locatie is Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn. 



In de ochtendlezingen zal aandacht gegeven worden aan een aantal 
aspecten van de natuur in de stad in het algemeen en in Apeldoorn in het 
bijzonder. Ter voorbereiding op de middagexcursie zal worden ingegaan op de 
geschiedenis en de groenstructuur van de wijk Orden. In de wijk ligt een 
prehistorische grafheuvel, in de middeleeuwen was er ijzerindustrie en in de 
zeventiende eeuw zijn er sprengen gegraven en papiermolens gebouwd, maar op 
het eerste gezicht is het nu een kleurloze jaren zestig wijk. 

 Het programma ziet er als volgt uit: 

Van 10.00 uur tot 10.30 uur ontvangst met koffie. 

Het ochtendprogramma, dat van 10.30 uur tot 12.35 uur duurt, omvat lezingen 
over de stadse natuur: 

• Trends in het voorkomen van stadsvogels en  introductie van de nieuwe 
SOVON methode voor broedvogelmonitoring in de stad door Arend van 
Dijk van SOVON 

• De Groene mal van Apeldoorn en ecologisch groenbeheer in de stad door 
Drs. Annemarie Post-de Mots 

• Waterbeheer in de stad en de rol en betekenis daarbij van het 
griftenstelsel door het Waterschap Veluwe. 
Na een korte koffiepauze volgt 

• Een inleiding op de middagexcursie door Marchien van Looij van Afdeling 

Apeldoorn 

Na de lezingen is er gelegenheid om de eventueel zelf meegebrachte lunch 
te gebruiken.  

Voor soep en drinken zullen wij zorgen. 

Van 13.00 af vertrekken we in kleine groepen voor een wandeling door de buurt. 
Elke groep wordt begeleid door een lid van de Afdeling. We hopen op die tochten 
het thema van de dag waar te maken. De excursie zal ruim twee uur duren. 

 Voor meer informatie kunt u terecht bij Paul Vermeulen, telefoon 055- 
5789978 en Marchien van Looij, 055-3550149. 

 Opgave voor deze themadag dienen de afdelingen vóór 25 mei te doen bij 
Marchien van Looij (e-mail m-vanlooij@hetnet.nl) . 

Voor bereikbaarheid van Buurtcentrum Orca wordt verwezen naar de 
routebeschrijving en de detailkaart op de bladzijde hiernaast. Op het terrein van 
het centrum en achter het gebouw is ruime parkeergelegenheid. 

 

mailto:m-vanlooij@hetnet.nl
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De stationsuilen 

 Toen onze dochter Wanda in de avond van zaterdag 10 maart op het 
station van Amersfoort op haar treinaansluiting stond te wachten hoorde ze een 
haar bekend geluid. Het was dat van jonge uilen. In haar tuin in Baarn had ze die 
een paar jaar geleden ook gehoord en goed gezien. Dat waren toen Bosuilen. 

Maar wat deden die uilen nu op zo’n druk station? 

De oplossing was al gauw gevonden: er liepen talloze muizen tussen de rails! Ze 
profiteerden kennelijk van restjes patat en brood, daar door reizigers 
weggegooid! De uilen ken dat verschijnsel. 

 Van campings hoor je wel verhalen over “patatvossen” die de 
vuilnisbakken van de campings ’s nachts afzoeken naar resten patat e.d. Daar 
kunnen we nu “stationsuilen”bijvoegen. Dan wel met een schakel ertussen: de 
stationsmuizen!. 

Els Koopmans-Grommé. 

 

 

 

 

Routebeschrijving 

Locatie Gebouw Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn 

Coördinaten 52°12'8.43"N,  5°55'51.18"E 

Openbaar vervoer 

Van Station Apeldoorn buslijn 6 of 7 richting Orden, Halte Ordermolenweg 

Zie onderstaand detailkaart 

 



 

 

 

 

 

Auto 

Vanaf A1 afslag Hoenderloo, Europaweg richting Apeldoorn Centrum 

Bij stoplichten links Laan van Spitsbergen 

Bij volgende stoplichten rechts Laan van Orden 

Eerste links Germanenlaan, gebouw Orca direct links 

 

bushalt
 



PARKEERPLAATS achter gebouw Orca 

De stationsuilen 

 Toen onze dochter Wanda in de avond van zaterdag 10 maart op het 
station van Amersfoort op haar treinaansluiting stond te wachten hoorde ze een 
haar bekend geluid. Het was dat van jonge uilen. In haar tuin in Baarn had ze die 
een paar jaar geleden ook gehoord en goed gezien. Dat waren toen Bosuilen. 

Maar wat deden die uilen nu op zo’n druk station? 

De oplossing was al gauw gevonden: er liepen talloze muizen tussen de rails! Ze 
profiteerden kennelijk van restjes patat en brood, daar door reizigers 
weggegooid! De uilen ken dat verschijnsel. 

 Van campings hoor je wel verhalen over “patatvossen” die de 
vuilnisbakken van de campings ’s nachts afzoeken naar resten patat e.d. Daar 
kunnen we nu “stationsuilen”bijvoegen. Dan wel met een schakel ertussen: de 
stationsmuizen!. 

Els Koopmans-Grommé. 

 

 

Vacatures en Oproepen 
VACATURES: 

Voorzitter m/v 

 De voorzitter geeft richting aan het beleid van het bestuur en geeft leiding 
aan de verga-deringen van het bestuur( zes stuks), de Jaarvergadering en 
de Coördinatorenvergadering en ziet toe dat genomen besluiten ook 
worden uitgevoerd. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar Natuurklanken 2007 nummer1 

blz.19. 

Secretaris m/v 

 De secretaris maakt de agenda’s voor de vergaderingen en is 
verantwoordelijk voor het bij-houden en beantwoorden van in- en 
uitgaande post. Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij naar 
bovengenoemde Natuurklanken. 

Tweede secretaris m/v 

 De tweede secretaris houdt zich op de hoogte van het beleid van 
gemeente en provincie m.b.t. Natuur en Milieu en Ruimtelijke Ordening. 



Hij/zij onderneemt namens leden en bestuur actie tegen ongewenste 
ontwikkelingen.  
Voor meer informatie verwijzen wij weer naar bovengenoemde 

Natuurklanken. 

Oproepen 

Redactie Natuurklanken. 

We zouden heel graag weer een voltallige redactie van Natuurklanken 
hebben. 

Een redactielid hoeft niet per se zelf voor Natuurklanken te schrijven, maar 
er voor zorg te dragen dat algemene leden en werkgroepen aan hun trekken 
komen en afwisselende kopij inleveren over hun activiteiten en 
natuurbelevenissen. Omdat veel algemene leden zeer belangstellend zijn, 
hebben we in het Jaarplan afgesproken dat werkgroepen beter verslag zullen 
doen van waar ze mee bezig zijn. Niet alleen in hun Jaarverslag, maar gedurende 
het lopende jaar. U mag ze daar als redactielid op aan spreken. Het is natuurlijk 
helemaal mooi als redactieleden zelf ook eens zouden schrijven over iets actueels 
bijvoorbeeld, zoals dit jaar de Linnaeusherdenking. 

Meldt u zich alstublieft aan bij het secretariaat. 

Promotiestand 

Er hebben zich nog geen leden aangemeld om af en toe onze 
promotiestand te bemannen. 

De Evenementencommissie kan het niet alleen af nu we meer aan promotie voor 
de KNV gaan doen. We zouden graag op de bijenmarkt in Epe staan op de eerste 
Woensdagmorgen in augustus, te weten  1 augustus 2007 van 8.30- 12.30 uur. 
We kunnen elkaar afwisselen. 

Ook de Eiermarkt in juli in Veessen is een optie. 

De werkgroepen en het bestuur kunnen hulp van algemene leden heel goed 
gebruiken op de Grote Dag op 9 juni a.s. tijdens het jubileum van scouting Buys 
Ballot in Heerde. 

Aanmelden kunt u zich bij Jeaan Felix tel.0578 613043. Gewoon doén!! 

Wens vervuld! Met dank aan: 

De heer Geert Kuper uit Heerde wordt onze nieuwe Natuurpadmanager! 
Net met pensioen, kan hij met hoofd èn handen tijd aan het Natuurpad 
besteden. In de volgende Natuurklanken zullen we de heer Kuper uitgebreider 
aan u voorstellen. Interessant voor onze bijenhouders: hij is imker. 



De heer Henk Gremmer, groot natuurliefhebber, met een brede kennis van 
de natuur en actief op de digitale snelweg  zal t.z.t. de taak van Webmaster van 
www.knnv.nl/epe-heerde op zich nemen. We zullen ons allemaal moeten 
inwerken met dit nieuwe medium!  

Het bestuur 

 

 

Dubbele verrassing! 

 Vorig najaar verraste de Paddestoelenwerkgroep me met een verzameling 
narcisbollen, waarvan de bloei op dit ogenblik mijn gezichtsveld verfraait in hel 
lichtend geel. De witte exemplaren heb ik op een andere plek gepoot, en nu 
komt het! 

Al jaren loop ik te leuren om het aardige plantje Vogeltje op een kruk. Zonder 
succes. Laat nu toch daar waar ik de witte narcissen in de grond had gestopt drie 
van die plantjes opkomen! En geen gewone, in dat ordinaire roze, maar 
hagelwitte! 

 Om het nog mooier te maken: de narcissen zijn ook nog opgekomen en 

staan bol in knop. 

Micky Marsman.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Allenteratie 

 

ogen en oren 

vragen voorjaarsberichten 

nog bladloze bomen 

vol kwebbelende kauwtjes 

merelman in modern zwart 

flirt luid fluitend met 

wijfjes vier tuinen verder 

zacht knorren kikkers hun 

verlangen naar liefde 

verrassend vroeg staat 

goudgeel geklede 



 
 
 
 

kornoelje te kijk 

rimpelig rabarberblad 

ontvouwt zich in zonlicht 

spreeuwen sprokkelen takken 

duiken onder dakpannen 

maken het nieuwe nest op 

 

strelend strijkt even een 

vermetele vlinder langs 

de warmte van mijn wang 

 

lenny stelwagen  2007 

 

 

 



ONDERHOUD NATUURPAD 

 Zomer 2006 

 Het is een feest vandaag, heerlijk weer en dan lopen in een schitterend 
stuk natuur, rond de schaapskooi. De informatiebordjes moeten weer eens 
nagekeken. Gelukkig, de meesten hebben alleen een borstel nodig, sommigen 
moeten uitgekleed en krijgen een badbeurt.  Een enkele is het er niet mee eens 
en protesteert door de schroeven muurvast te houden. Gelukkig word ik begeleid 
door iemand met mankracht en geduld. Na veel vijven en zessen lukt het mede 
door gebruik te maken van een soort wonderolie uit een spuitje. 

Meer tegenstand ondervinden we van een grote soort mieren die ons maar 
indringers vinden, en nieuwe scheuten bramen, die zelfs het zicht op de N-
paaltjes belemmeren. Onze snoeischaar komt meerdere malen van pas. 

  Letterlijk hoogtepunt, het uitzichtpunt over de hei, waar de schaapskudde 
op dat moment het gras tussen de hei, maar ook de jonge scheuten hei, 
oppeuzelen. Deze informatie staat trouwens op één van de bordjes. Figuurlijk 
hoogtepunt is het Pluizenmeer, waar moedereend haar zes jongen komt showen. 
Afgelopen winter konden we hier lange tijd een IJsvogeltje observeren. 

 Meestal zoeken we momenten dat er weinig mensen wandelen en daardoor 
kunnen we tussen onze bezigheden genieten van uitzichten, rust en alles om ons 
heen. We beseffen dat we gezegend zijn met een schitterend stuk natuur en 
ervaren de controle beurten niet als opgave, maar als genieten. 

 Het Natuurpad is educatief bedoeld, heel goed, maar tevens kan ik iedereen 
aanraden, dit pad regelmatig te bewandelen om zomaar te genieten!  

Herfst 2006 

  Na enkele maanden afwezigheid lopen we het Natuurpad, om te kijken of 
er dringende schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden. Net als het 
weer zien de bordjes er wat vochtig uit, met af en toe een groenige uitslag. We 
besluiten te wachten met schonen tot het voorjaar, zodat we ons kunnen 
concentreren op de omgeving. Ook nu weer geweldig om te ervaren.  

We gaan huiswaarts in het volste vertrouwen dat alle informatie deze 
winter goed door zal komen en verheugen ons alweer op het voorjaar om alles 
weer eens grondig aan te pakken. 

Mochten er toch bordjes zijn die, volgens u een tussentijdse schoonmaak nodig 
hebben, dan dit graag doorgeven: telefoonnummer 038-4470520 

 Marchien te Velde (en partner) 



 Dit enthousiaste verslag kon tot onze spijt niet in de vorige 
Natuurklanken geplaatst worden. Maar verouderd is het absoluut niet! 
Marchien te Velde is één van onze actieve Natuurpad-beheerders. Zij 
controleert met haar partner de padkastjes van het Heerder Natuurpad 
en ook hier is het een heel karwei om ze open te krijgen en van binnen 
schoon te maken. 

Verhuizing 
 

Al bijna twintig jaar hebben we een 
Steenuilenechtpaar in een oude perenboom, 
alleraardigste vogels, zeer attente dieren, scherp van 
gezicht, waakzaam, trouw aan elkaar, honkvast maar 
vaak ook erg luidruchtig. Vele jongen werden er groot 
gebracht, maar door tegenslagen leden ze ook grote 
verliezen. Verkeer, te diepe schoorstenen, zware 
regenbuien die vooral de jonge dieren buiten de kast 
noodlottig werden, decimeerden nogal wat 
nakomelingen en een gevecht met een bosmaaier 
bleek ook een ongelijke strijd. Lief en leed wisselden 
zich veelvuldig af waarbij diverse dieren op zoek 
moesten naar een nieuwe partner maar desondanks 
bleven ze hun stekkie trouw. 
Vorig jaar werd hun vriendelijk verzocht 
hun woning voor enkele uren te verlaten. 
Groot onderhoud bleek niet meer mogelijk, 
een complete vervanging van hun 
onderkomen was dringend noodzakelijk. 

De oorspron-kelijke vloerbedekking van turf en fijne houtkrullen was volledig 
vervangen door een stevig pakket uilen-mest met een ongelooflijke hoeveelheid 
keverschilden. De culinaire voorkeur van onze buurtjes werd meteen duidelijk.  

De nieuwe woning werd gretig aanvaard en ook het verlengde zonwerend 
dak voorzag in een behoefte. Niets leek een jarenlang plezierig verblijf nog in de 
weg te staan, maar toen pakten zich op 18 januari 2007 zeer donkere wolken 
samen in het noordwesten. Het was die hele dag al onrustig in de lucht, maar 
niet meer dan normaal gebruikelijk is in Nederland op dergelijke stormachtige 
dagen. 

 Vergezeld van een alles verzadigende regensluier geselden orkaanachtige 
winden het land-schap en toen voltrok zich het noodlot aan de perenboom. Het 
venijn zat ook deze keer in de staart. Alles boog, kreunde en kraakte, bomen 
knapten af als luciferhoutjes of gingen als geheel gestrekt.  

Zo ook onze oude perenboom. De wortels hadden geen enkele houvast in de 
door de vele regenval, doordrenkte grond. Een doffe plof bezegelde het lot van 
onze boom en de verweerde kruin werd aan de aarde toevertrouwd.  

 



Tijdens de welkome stilte na de storm werd een snelle inspectie 
uitgevoerd. Achter in de met zorg gebouwde nieuwe woning die behoorlijk slagzij 
maakte zaten twee doodsbange steenuiltjes. Snel werden plannen gemaakt voor 
een heuse reddingsoperatie. 

 De volgende dag bleek nog één uiltje aanwezig, de ander was mogelijk op 
jacht want er moet natuurlijk wel gegeten worden. Op een nieuwe plek werd snel 
een ladder tegen een forse appelboom geplaatst, de kastopening werd met een 
prop afgesloten en met een accuboormachine werd de woning losgeschroefd, dit 
alles onder luid gepiep van de angstige inwoner. 

Voorzichtig werd de kast in de oorspronkelijke stand gedraaid en naar de nieuwe 
woonwijk gebracht. Na een stevige verankering en het nodige tuiwerk keerde de 
rust terug om de kast terug. Na het verwijderen van de prop waren de 
verwachtingen hoog gespannen. 

Twee dagen na de storm zette een ondergaande zon rond 18.00 uur tegen 
de naderende schemering de westelijke hemel in een prachtige geelrode gloed. 
Op een hoge tak in de appelboom werden in de prachtige avondkleuren de 
contouren zichtbaar van een recht opstaand knotje wol.  

Ook in het door hen verkozen cultuurlandschap geven onze uiltjes blijk van 
aanpassingsvermogen en 

de de drang om door te gaan. 

Bauke Terpstra 

 

 

Als je pad niet over rozen gaat 

kijk dan eens hoe mooi de paardenbloemen bloeien 

 

 



In China kent men het jaar van het Paard of het jaar van de Hond of de 
Aap, enzovoort. Ik zou 2006 het jaar van de dieren willen noemen. Het begon 
met de Vos op 1 februari. Zelden zichtbaar, maar toen een verrassing: hij kwam 
in een drafje voorbij. 

In het voorjaar was daar de Haas. Heel dikwijls in het bosweitje te zien, terwijl 
dat andere jaren een heel zeldzaam verschijnsel was. Haas ziet er toch heel 
anders uit dan Konijn. Die vreemde grote lepel-oren, een gele ring om het oog 
en heel lange achterpoten. Leuk om het dier in alle rust lekker te zien grazen. 

Toen kwamen de Boommarters onder het schuurdak. Daarover is al uitvoerig 
bericht. Het was een geweldige belevenis.  

Intussen ging het in mei verder met “het kalfje”.  Elk jaar zie ik reekalfjes, soms 
twee soms één, maar altijd pas als ze een paar maanden oud zijn. De kleur is 
dan roestbruin, maar wel een paar tinten donkerder dan dat van de moeder. Nu, 
in 2006, eindelijk weer eens een klein kalfje, zoals het hoort donkerbruin met 
wittige vlekjes. Prachtig om te zien hoe het diertje bij de moeder drinkt en hoe 
het schoongelikt wordt. De moeder laat het wel vrij maar ik denk dat ze deksels 
goed oplet. Op hoge poten stapt het kalfje parmantig rond of maakt 
bokkensprongetjes om de geit heen. Ik zag dit stel heel dikwijls. Een week lang 
zelfs dagelijks, daarna regelmatig tot ongeveer het einde van de zomer. 

Een grote verrassing was de waarneming van de Kleine 
parelmoervlinder op de Buddleija. Midzomer. Prachtig!  

Helaas moest er ook een vlinder van het lijstje worden 
weggestreept: de Argusvlinder. Al verschillende jaren niet 
meer gezien. 

Ook in de volle zomer een uitgehaald nest van kleine 
wespen gevonden. Wie had dat gedaan? Een Wespendief of 
een Das? Volgens iemand die beide mogelijkheden wel 
eens gezien heeft moet het een Das geweest zijn. 

De nachtvlindernachtwaarnemingen (wat een woord hè?) leverden echt wat op. 
Leerzaam en gezellig. Meer doen! Iets voor begin zomer èn nazomer?  

 En dan de winterervaring. ’s morgens is de routine opstaan, naar beneden 
in ochtendjas, kijken of er buiten iets te zien is, ontbijt maken. 

Met Sinterklaas wás er wat te zien. Het grasveld achter de keuken totaal 
omgewoeld: zwijnenwerk. Mijn eigen-uitgevonden wildroosters hebben ongeveer 
anderhalf jaar goed gewerkt; nu is het grondig mis. Dichtleggen is het enige wat 
erop zit. Dit kost dagen tijd – de ene keer een half uur, dan weer anderhalf of 
twee uur. 

Onverwacht krijg ik een geweldige stimulans/beloning voor dit werk. Op 
mijn hurken zittend tracht ik de puzzel weer in elkaar te krijgen.  Rrrrrrt! een 

 

 

 

 

 

Kleine 
parelmoervlinder 



Roodborstje strijkt neer op een meter afstand. Intussen ga ik wel verder. Het 
vogeltje komt dichterbij. Dan zo dichtbij dat ik mijn handen niet meer op durf 
tillen. Tenslotte zit het diertje tien centimeter van mijn rechterhand af, tussen 
mijn handen in. Wat een wonder! Op tien of twintig centimeter afstand scherp 
opletten of er iets eetbaars onder de plag vandaan komt. Ik praat tegen het 
vogeltje, roep ook als ik buiten kom, maar dat heeft waarschijnlijk geen enkel 
effect. Kijken met de kleine kraaloogjes is veel betrouwbaarder. 

En dan waren er nog wat tussendoortjes: de paddenstoelenwandelingen. 
Niets met dieren te maken? Wat te denken van het Gestreepte 
(vogel)nestzwammetje?  

 

Louk Witkamp 

 

 

 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. 
Ze zijn gedeeltelijk nog van vorig jaar en voor verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende waarnemers. Dat waren deze keer: 

BH.=Bertus Hilberink, DK.=Dik Koopmans, EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, EKG.=Els 
Koopmans-Grommé, HM.=Henk Menke, MF.=Marianne Faber, 

En verder: Gerard Koops, A. Stolmeyer, 

 

Vogels 
Bonte kraai 

27/1  Aan de Hertenkampseweg te 
Vaassen tussen  

       groep zwarte kraaien. BH. 

Boomklever 

06/02 Roept luid om 08.00 u. Tongerense 
heide, Epe. EvDT. 

Bosuil 

14/12 Mooi exemplaar op 
Tonge- 

rense heide, Epe. EvDT.  

Brandgans 

12/01 3 exx. De Zande. EKG.  

Dodaars 

20/01 2 exx. Plasje, Zalk. EKG.  

Fuut 

 



Geelgors 

07/03 1e maal gezien dit jaar in berk op de 
Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Grote gele kwikstaart 

16-12-06,26-01-07,17-02-07. 
in de  

tuin: Mussenbroekseweg, Heerde. HJ. 

Grote zaagbek 

26/02 20 exx. kanaal bij Hezenberger 
Sluis. DK. 

Grote zilvermeeuw 

13/01 Uiterwaarden, Zalk. EKG.  

Grote zilverreiger 

In dec.’06/jan./feb./mrt.’07, o.a. in 
Vorchten, Nijbroek, Lierderholthuis, 
Oene, Oosterwolde, Polsmaten, 
telkens 1 ex. EKG.  

Huismus 

26/01 14 exx. tuin Epe, de hele winter. 
EKG.  

Indische gans 

22/02 ♂ en  ♀ I Jsse l, Vorchten. 
EKG.  

Kievit 

19/01 Meer dan 50 exx. 
Wisselsche  

veen, Epe. EKG.  

Klapekster 

13/12 1 ex. heide Gortelseweg, Epe. 

14/12 1 ex. hoek Bosweg/Tepelbergweg, 
Tongerense heide, Epe. EvDT.  

24/01 1 ex. in kleine Den. Tonge- 

rense heide, Epe. EvDT.  

Kleine zwaan 

13/01 6 exx. boven Smitsveen, Epe. EvDT.  

Kraanvogel 

03/03 Vlucht bij Kootwijk. Gerard Koops. 

Krakeend 

27/10 (2006) Enkele exx. Zalk. EKG.  

Kruisbek 

19/12 ‘06 Troepje in Sparen, Hertenkamp, 
Epe. EKG.  

 

Kuifmees 

26/02 6 exx. op voer. Tongerense heide, 
Epe. EvDT.  

Matkopmees                                    

09/02 3 exx. smullen van de 
vetbollen.  

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Merel 

16//01 Eerste voorzichtige poging tot 
zingen. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Nijlgans 

13/02 Paartje bouwt nest in knotwilg. 
Vorchten. EKG. 

Ooievaar 

24/02 Hele winter te zien bij IJssel. Nu 
copulerend op nest, Vorchten. 
EKG.  

Pimpelmees 

24/02 Een mooi spannetje inspecteert 
nestkast.Tongerense heide, Epe. 
EvDT.  

Putter 

Febr. Elke morgen heel eventjes te zien in 
de tuin. Jagtlustweg, Epe. Schuw. MF. 

Raaf 

04/02 2 exx. Balts. Elspeter heide. EKG.  

 

 

 

 



08/03 5 exx. boven landgoed Tongeren. 
EvDT.  

Ringmus 

26/01 e.v. 3 exx. in de tuin tussen  

Huismussen op voer. EKG.  

Roodborst 

10/03  Het tweede exemplaar is 
gearriveerd en zit uitvoerig te baden. 
Middenin de vijver en niet in het 
hoekje waar de vaste bewoner zich 
altijd verfrist. Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

13/03 Volgens mij zit het ♀ a l te b roeden !  

Ik zie haar nauwelijks meer en het ♂ 

verdwijnt regelmatig met voer onder 
de rododendron. Belvédèreweg, Epe. 
MM.  

26/03 ♀ w eer volop  aanw ezig .  Kij k t zich  

de ogen uit naar de baltsfratsen van 
♂ en  zw ich t ervoor.  Tu in 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Slobeend 

27/10 (2006) Verscheide exx. Zalk. EKG.  

Smient 

27/10 (2006) Enkele exx. Zalk. EKG.  

07/11 (2006) Verscheide exx. Zalk en 
Vorchten. EKG.  

Sperwer 

04/10 Epe-C. EKG.  

27/01 De Zande. EKG.  

Staartmees 

02/01 ± 12 exx. in Dennen op Tongerense 
heide, Epe. EvDT.  

Tjiftjaf 

01/04 “Mijn eigen vogel” terug in de tuin.   
Belvédèreweg, Epe. MM. 

Veldleeuwerik 

31/01 2 exx. hoog in de lucht. Tonge- 

rense heide, Epe. EvDT.  

Velduil 

09/02 Overdag vliegend, Griseeweg, Epe. 
HM. 

Witte kwikstaart 

27/01 ± 20 exx. uiterwaarden, Vorchten. 
EKG.  

05/03 2 exx. op Tongerense heide, Epe. 
EvDT.  

Zanglijster 

02/03 Begin van zang. Tongerense heide, 
Epe. EvDT.  

Zwarte mees 

26/02 Gaat neskastje in en uit.  

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Zwarte specht 

08/03 2 exx. roepend naar elkaar. 
Tongerense  

 heide, Epe. EvDT.   

Vlinders 

Atalanta  Vanessa atalanta 

06/02 Vroeg ex. Tuin Vaasssen. A. 
Stolmeyer. 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  

31/03  1e maal. Norelbos v.a. Beukenlaan 
→ Renderklippen, Epe. MM.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

11/03 ♂ 1 e maal op drie verschillende 
plekken: 

 Tuin Belvédèreweg 3, 
Norelbos en Dellenweg, Epe. 
MM.  

 

 

 



12/03 1e ex. tuin Epe-C. EKG.  

11/03 2 exx. (loc.?)  MF.   

26/03 ♀ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM. 

Dagpauwoog  Inachis io  

18/03 1e ex. vloog over de Tongerense 
heide, Epe. EvDT.  

30/03 Eerst ex. in de tuin. Belvédèreweg, 
Epe. MM. 

Zoogdieren 

Damhert 

08/02 ♂ en ♀ Bijsterbosweg bij de 
Groene Zee.  

 Aan jachtopziener gevraagd of het 
ontsnapte dieren konden zijn, maar 
volgens hem komen ze in Elspeet ook 
in het wild voor en ze trekken onze 
richting op. MF. 

Das 

10/02 Prenten in de sneeuw. Tongerense 
heide, Epe. EvDT.  

Edelhert 

22/01 3 exx. Jong gewei. Tongerense hei, 
Epe. EvDT.  

 

Eekhoorn 

04/03 Verzamelt nestmateriaal 
(boomschors) in de oude 
coniferenhaag en rept zich dan met 
grote sprongen door de boomtoppen 
naar de achtertuin. Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

07/03 Klein ex. Van Manenspad, 
Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Haas 

Feb. 1 ex.in Tongeren, 1 aan de 
Jagtlustweg, Epe, 1 in 
Oene en 1 aan de IJssel. 
MF. 

29/02 Nabij het Wijhese veer, Epe. (dier 
van de maand!) EKG.  

06/03 Rende voor ons weg. Tonge- 

rense heide, Epe. EvDT.  

Ree 

21/02 Twee veegboompjes achter nieuwe 
vijver, Epe. EKG.  

11/03 2 ex. Vermoedelijk opgejaagd, 
staken de Heerderweg, Epe over in de 
Norelbocht. Eén slaagde erin over het 
hek te springen, de andere keerde 
terug naar de zuidkant van de weg. 
MF.  

Vos 

22/02 Prachtexemplaar met volle 
pluimstaart. EvDT. 

Amfibieën 

28/02 5 exx. Heel mager uit de 
winterslaap. Tongerense heide, Epe. 
EvDT.  

Vissen 

Beekprik Lampetra planeri 

december 2006 (vroeg!) actief in 
Koppelsprengen, Apeldoorm. Gerard 
Koops. 

Paddestoel
en 

Gewoon donsvoetje Tubaria  furfuracea 

11/02 Plantsoen Epe-C. EKG.  

Gewoon fuweelpootje  Flammulina 
velutipes 

10/01 Tuin Epe.-C. EKG.  

Planten 

Beuk  Fagus sylvatica 

 



18/02 De “dikke boom” in het Kloosterbos, 
Wapenveld, is bij de storm 
omgewaaid. EKG.  

Gaspeldoorn  Ulex europaeus 

01/03 1 ex. in bloei in de berm aan de 
heiderand, naast de weg Weg Asselt-
Apeldoorn. EKG.  

Vogellijm   Viscum album 

jan. Bloeit volop. In 2005 spontaan op 
appel-boompje in onze tuin 
verschenen. Epe-C. EKG.  



 

AVONDUUR-AVONTUUR van Harry en Ineke van Diepen (verkorte versie.) 

Maandag 2 april. Schitterend weer.  Even rond Winterswijk voor o.a. de Bosanemonen 
langs de Slinge vanaf Bekendelle, Brinkheurne, Kotten, Ratum. Vanaf 20.00 uur ook bij 
de ingang van de afgraving 3mw gestaan. Geen Oehoe gezien/gehoord tot 20.45 uur. 
Nogal wat mensen in de groeve, spelende kinderen, honden die uitge-laten werden, 
ruiters in groten (paardenschuur vlakbij), vrij veel verkeer over de 3mw en zo’n 30 Witte 
kwikken zochten er een slaapplaats.  

Juist toen ik in de auto wilde stappen kwam vanaf de bosrand op hooguit 4 m hoogte een 
Oehoe gevlogen. Ineke zat al in de auto en zag hem door het linker zijraam aankomen. 
Volgens haar scheerde hij vlak over mijn hoofd, fel achterna gezeten door twee Zwarte 
kraaien. Ik stond met mijn rug naar de aanvliegende Oehoe mijn jas uit te trekken en 
zag hem pas toen hij mij al voorbij was. Hij (ik neem aan dat het de man was) ging 
vlakbij (afstand ca. 10 m) in de top van een Lariks zitten, nog steeds belaagd door de 
kraaien. Na enige tijd vertrokken die. De Oehoe bleef nog geruime tijd zitten, misschien 
wel langer dan vijf minuten voor mijn gevoel. Wij stonden beiden naast de auto toe te 
kijken. Zijn silhouet was heel goed te zien tegen de lucht. Vervolgens vloog de vogel 
richting het nest, ik meende een prooi in de klauwen te zien. Zelden een Oehoe zo 
dichtbij en zo mooi gezien in het wild. 
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