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In het bijzonder de Vogelwerkgroep 
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord/SlotwoordSlotwoordSlotwoordSlotwoord    

Beste mensen, dit is een afscheid: mijn redactiepet hangt in Nunspeet aan de wilgen 

Hoe dit – mijn laatste blad – eruit zal komen zien, daar heb ik wat bange huivers over, want een andere 

drukker heeft het werk van Roel Pannekoek overgenomen en ik moest op de valreep nog met een heel 

nieuw systeem om leren gaan. Hopelijk is het gelukt. 

 Het is een abrupt einde en het heeft ook mij eerlijk gezegd overvallen. Ik wist niet dat men 

naar vervanging op zoek was tot op het moment dat ik bij de Vacatures en Oproepen zag staan dat er 

een redacteur gezocht werd. Bij mezelf was het idee nog niet opgekomen dat ik mijn functie 

beschikbaar zou stellen, al had ik natuurlijk wel al vaak gehoord dat het niet goed was als één en 

dezelfde persoon de begin- en eindredactie had.  

Dat was ook niet mijn begeren, maar medewerkers laten zich niet zaaien en oogsten en met Oeti en 

Wilmie (puriste Nederlandse taal!) is het toch steeds gelukt iets voor elkaar te krijgen.  

In de twintig jaar dat ik bij de Natuurklanken betrokken ben is er ongelooflijk veel veranderd, 

en het is dan ook een goede zaak dat alles nu op een nieuwe, eigentijdse leest geschoeid gaat worden. 

Er is een klein moment geweest dat ik me – meegesleurd in de vaart der volken – op een zandbank 

achtergelaten heb gevoeld, maar dat kwam door het onverwachte, en het was ook gauw over. 

Ik heb mijn werk met veel plezier gedaan, al heb ik ook wel de nodige keren gesakkerd of gezucht als 

er op de laatste nipper wijzigingen kwamen wegens urgente mededelingen, of als mensen zich niet aan 

afspraken c.q. sluitingsdata hielden, of als er in de huiselijke kring heisa ontstond omdat moeders met 

Kerst zat te tikken. Al met al was het leuk en ik hoop dat het effect van mijn plezier in het werk ook 

bij de lezers herkenbaar was. 

 Helemaal uit het circuit verdwijnen doe ik niet, want ik blijf de rubriek Waargenomen doen. 

En zo nodig tekeningetjes maken en/of aanleveren, uit mijn voorraad of op bestelling. 

Rest mij die mensen heel hartelijk te bedanken, die in de loop der jaren persoonlijk hun 

appreciatie voor mijn inbreng hebben uitgesproken – dat was heel plezierig en lief.   

Tot slot wens ik de nieuwe redactie zo min mogelijk hobbels, veel inspiratie, inventiviteit en 

improvisatievermogen, maar bovenal een succesvolle voortzetting van Natuurklanken. 

Micky Marsman. 

 

 

Waar is de bibliotheek gebleven? 
 Wie de notulen van de Jaarvergadering gelezen heeft is al op de hoogte van het feit dat de Eper 

Gemeentewoning wordt verbouwd. 

Voor de lezingen en de werkgroepavonden kunnen we terecht in de Hammershoek, die door de 

gemeente Epe ter beschikking van de verenigingen is gesteld. 

Onze bibliotheek is opgeslagen bij diverse adressen. 

Bij Henk Gremmer staan o.a.de paddenstoelenboeken, de landschapsboeken en de serie Grzimks. 

Bij Bertus Hilberink de Insectenboeken en Mariet van Gelder heeft de plantenboeken, die de 

werkgroep gedurende een jaar nodig denkt te hebben. De titels daarvan zijn bekend bij de 

bibliotheekcommissie. 

De rest van de boeken en het archief is voor een jaar gratis opgeslagen bij de Weerd Verhuizingen. 

Het is niet mogelijk om tussentijds boeken bij dit bedrijf  op te halen. 

Afzonderlijke leden hebben boeken geleend en dit op de gebruikelijke manier in het uitleenschrift 

vermeld. De bibliotheekcommissie- Jeaan Felix en Mia Leurs- beheert het uitleenschrift en is in het 

bezit van een overzicht van de opgeslagen boeken. 

Veel boeken uit de bibliotheek zijn overbodig geworden. “Zonde om ze naar het oud papier te 

brengen, die prachtige plaatjesboeken”. Er zijn exemplaren bij die voor verzamelaars en antiquariaten 

aantrekkelijk zijn. 

Een aantal boeken is verkocht aan werkgroepleden. 

                                                                                                                        Het bestuur 
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Als je voor de zoveelste keer een Stuurpraat zit te schrijven, kun je wel eens overvallen 

worden door hevige twijfels. Dan schiet het door je hoofd: wordt Stuurpraat eigenlijk wel gelezen? Of 

is het een loze traditie die in ere wordt gehouden. Internet neemt al in hoge mate het gedrukte woord 

over. Stuurpraat staat in ieder geval niet op het web en ademt dus wat dat betreft een zekere intimiteit. 

Langzamerhand begint het tot de goegemeente door te dringen dat verenigingen oude stijl een  

moeilijke tijd door maken. Je hoopt dat bestuurlijke kwesties in het algemeen wat meer reacties bij de 

leden losmaken. Maar uiteindelijk gaat het nu om die ene ultieme reactie. Ja, ik wil.  

Zo verdwijnen er wel wat twijfels en kan het bestuur u van harte Ed van Dalfsen aanbevelen, 

die zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van onze vereniging. Actieve leden hebben al met 

hem en zijn vrouw Evelien kennis kunnen maken de afgelopen maanden. Ze zijn voor hen al 

vertrouwde gezichten geworden. 

Ed is een veertiger die bereid is een deel van zijn vrije tijd in het besturen te steken. Hij heeft daarover 

zo zijn opvattingen, maar eerst laat hij zich van a tot z informeren over alle inhoudelijke en 

organisatorische aspecten van onze vereniging. Hij is met name geboeid door onze inventarisaties. 

Naar goed gebruik zal hij de komende periode in het bestuur zitting nemen om zich terdege te kunnen 

inwerken. In de volgende Natuurklanken zal hij zichzelf aan u voorstellen. Het bestuur is uiteraard erg 

blij dat hij zich op deze manier wil inzetten voor onze KNNV afdeling. 

Micky Marsman heeft het in de vorige aflevering al gememoreerd dat Roel Pannekoek na 

vijfentwintig! jaar afscheid heeft genomen als drukker van Natuurklanken. Roel, we zijn je enorm 

dankbaar voor zoveel vrijwillige inzet voor onze club en voor de kostenbesparing die dat ook met zich 

meebracht. Mede dankzij jou konden we met Natuurklanken zo uitpakken. We wensen je veel vrije 

tijd voor je grote hobby, fotograferen. Reken erop dat we je zullen fêteren!  

Het spreekt voor zich dat Natuurklanken het in de toekomst zuiniger aan moet doen. Met de website 

erbij zal dat geen probleem zijn. 

Dankzij de hulp van enkele ledenmannetjesputters, is de bibliotheek ingepakt en opgeslagen. 

We willen de heer De Weerd van De Weerd Verhuizingen uit Veessen hartelijk bedanken dat wij ons 

archief en het grootste deel van de boeken voor een jaar gratis bij hem mogen opslaan.  

Tenslotte een hulde voor de negen leden en Hendrik Prins die de KNNV hebben laten zien op 

de Buys Ballotdag op 9 juni j.l. Het was bij vlagen zo druk in de stand dat zijn hulp niet gemist kon 

worden. De organisatie en de verzorging van de inwendige mens door Scouting was perfect!  

Een glijdende zwarte naaktslak op je hand…..je moet maar durven. De kinderen hebben enorm 

genoten van het braakballen pluizen. Dat werd door het pluisteam uitstekend voorbereid en begeleid. 

Volwassenen lieten hun kennis van de natuur testen over bomen, libellen en wilde bloemen. Negen 

medewerkers en vier belangstellende leden maakt dertien KNNV leden; laten we zeggen een  kleine 

Grote Dag. 

                                                                                                                          Het bestuur 

 

 
 

ATTENTIE ALSTUBLIEFT! 

Van nu af aan moet de digitaal aan te leveren kopij gestuurd worden naar  
redactie@epe-heerde.knnv.nl 

 
DE SLUITINGSDATUM VOOR KOPIJ IS  

1 SEPTEMBER 2007 

(Handgeschreven of getypte tekst kan naar Micky Marsman.)  
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VOOR UW AGENDAVOOR UW AGENDAVOOR UW AGENDAVOOR UW AGENDA    

 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ.VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ.VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ.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 

gewoon niet op komt dagen en anderen onnodig laat wachten. De activiteiten worden 
zorgvuldig voorbereid en zijn voor alle leden en niet-leden toegankelijk. 

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

 
Zondag 

12 augustus 

 

GEOLOGIE, BODEM, LANDSCHAP EN HISTORIE IN PRAKTIJK. 

Voor een andere benadering gaan we kijken hoe deze onderwerpen zich in de  

praktijk aan ons voordoen. Lees hiervoor het artikel van Bauke. 

 Verzamelen: om 10.00 uur  op de hoek Woestenbergweg-Langeweg 

  in Schaveren. 

 
Donderdag 

23 augustus  

 

EXCURSIE NAAR DE WIESSENBERGSCHE KOLK IN HATTEM 
Waarnemingskaart libellen uit Natura meenemen! 

 Verzamelen:  om 10.30 uur bij VVV Epe of 

  om 11.00 uur op de grote parkeerplaats vlakbij de                                         

                                                                   begraafplaats aan de W. Kolk 

 
Vrijdag   

7 september    

 

NATIONALE NACHTVLINDERNACHT 
 Verzamelen : om 20.00 uur op het gastvrije adres van   

 Louk Witkamp, Norelholtweg 3 Epe.                                                                      

 
Zondag 

23 september  

 

 

LOPEN IN HET LANDSCHAP 
Wandelevenement op de Dellen - Thema: dood hout  
Onze afdeling heeft een stand met presentaties over dit thema. 

Wilt u ook meehelpen met het voorbereiden van de presentaties, meldt u zich dan 

aan bij de werkgroepen. 

 Locatie de Dellen, van 11.00 tot 16.00 uur 

 
Donderdag 

27 september 

 

GEOLOGIE, BODEM, LANDSCHAP EN HISTORIE 
Bauke Terpstra, gaat na de inleiding in de praktijk op 12 augustus, verder met  

de theorie van dit onderwerp.  (Zie het artikel in deze Natuurklanken pag.   

 Plaats:   suite, de Hammershoek (oud schoolgebouw) 

  hoek  Kweekweg, Epe 

 Aanvang: 20.00 uur 

 

Zaterdag 

13 oktober       

 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR SCHIERMONNIKOOG  
Zie Aankondiging en informatie in dit blad. 

 Vertrek boot uit Lauwersoog   om 09.30 uur.  

    Aanmelden bij Francien Surink  

 beslist noodzakelijk vóór donderdag 4 oktober. 
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Donderdag 

25 oktober 

 

 
LEZING OVER CANADA DOOR MENNO BOOMSLUITER 
Deze lezing stond aanvankelijk voor april gepland. Door omstandigheden kon dit 

toen niet door gaan. Het begeleidend artikel van Menno is opnieuw in deze 

Natuurklanken geplaatst. 

 Plaats: Suite in de Hammershoek, Kweekweg, Epe. 

 Aanvang: 20.00 uur. 
 

Donderdag 

22 november 
DIALEZING  (onderwerp nog niet bekend) 

Bijzonderheden in de volgende Natuurklanken. 

 
Donderdag 

13 december 

? 

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

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

voor bijzondere vondsten.  

De organisatie zal verzorgd worden door  Gerard Plat. Telefoon 0341 253583. 

Aanmelden vóór 1 december. 
 Plaats: Suite in de Hammershoek, Kweekweg, Epe. 

 Aanvang: 20.00 uur. 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden die ook wel eens een lezing, cq. dia- of powerpoint-presentatie 

willen verzorgen. Het is ook mogelijk om samen met iemand anders een avondvullend  programma 

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

Ook uw ideeën of tips voor excursies kunt u op dit adres kwijt 

 
 

Gewestelijke Excursie naar Schiermonnikoog 
op Zaterdag, 13 oktober 2007 

 
Op 13 oktober organiseert het gewest IJsselstreek van de KNNV een excursie naar 

Schiermonnikoog; ver weg, maar erg de moeite waard! We zijn een lange dag op het eiland om rond te 

struinen in de duinen, over de kwelders en over het strand. Fietspaden houden op als het interessant 

wordt; dus huren we geen fiets maar gaan lopend vanaf de veerdam het veld in (en komen dus ook niet 

in het dorp); wellicht wat "Spartaans" maar dan zien we het meest. Het zal wel een redelijk inspannende 

dag worden. 

Meenemen: eten en drinken voor de gehele dag, warme en vooral winddichte kleding, kijker en 

voor wat betreft schoeisel is dat wat lastig aan te geven. Bij droog weer kom je een heel eind (alleen niet 

op het wad als het laag water is) op bergschoenen, maar bij langdurige regen in de voorgaande periode 

staan grote delen van de duinvalleien geheel onder water en zijn laarzen beslist noodzakelijk. Neem dus 

allebei mee naar Lauwersoog en dan kunnen we inschatting maken wat het beste schoeisel is. 

Belangrijke tijden: Vertrek boot Lauwersoog: 9.30 uur.  

Houdt er rekening mee dat je de auto nog moet parkeren (betaald parkeren), naar het 

kaartjeskantoor lopen en een kaartje moet kopen. Wees dus ruim op tijd in Lauwersoog. De vaartijd is 

ca. 45 minuten. De overtocht (retour) kost  € 10,20. Voor 65+ (met legitimatie) is de prijs € 9,35. 

Info voor de Tom Tom rijders: de postcode van de haven in Lauwersoog is 9976 VM 

Terugreis: vertrek van Schiermonnikoog: 18.30 uur;  
aankomst in Lauwersoog dus rond 19.15 uur. 

De leiding is in handen van Hans Grotenhuis. Bij laatstgenoemde kan eventueel nadere info 

worden verkregen: e-mail dalkruid@planet.nl. 

Je moet je beslist opgeven bij onze Francien Surink, opdat je gebeld kunt worden als de excursie 

vanwege zeer slechte weersomstandigheden niet door kan gaan.  

Uiterlijk Donderdag, 4 oktober. 
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Programma’s werkgroepen 
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.  

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 weerszijden 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). 

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

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). 

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 

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. 
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Plantenwerkgroep 
Inventarisaties zijn op 7 mei begonnen. Als het weer het toelaat gaan we iedere maandagavond.  

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 terrein en er horen 

ook een paar mooie sloten bij. 

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 excursies. 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 
 

 

 

Alles kan ik verdragen 

het verdorren van bonen, 

stervende bloemen, het hoekje 

aardappelen kan ik met droge ogen 

zien rooien, daar ben ik 

werkelijk hard in. 

 

Maar jonge sla in september, 

net geplant, slap nog, 

in vochtige bedjes, nee. 

 

Rutger Kopland 1934 
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Wie naar verre streken reist komt met verhalen thuis 

Mijn zoon Jesse verliet in 2005 de Highschool in La 

Conner, reden genoeg om weer eens naar het verre westen te 

trekken. La Conner, genoemd naar Louise Antoinette Conner 

dochter van de stichter van het dorp, ligt aan de westkust van 

de Verenigde Staten.  

De westkust is een botanisch bijzonder rijk en gevarieerd 

gebied. Ik heb dan ook de kans waargenomen om na het 

familiebezoek samen met een goede vriend de staat Californië 

weer eens intensief af te grazen. De insteek was de wilde flora 

maar uiteraard kom je ook allerlei ander gespuis tegen. 

Californië heeft een oppervlakte van 411.049 km². In 

vergelijking hiermee heeft Nederland een oppervlakte van 

41.528 km². Het spreekt dus vanzelf dat een goede 

voorbereiding en kennis van het gebied zelf noodzakelijk is om 

alles eruit te halen binnen de vier weken dat wij rondgereisd 

hebben. 

Californië is binnen de Verenigde Staten zowel qua natuur als 

maatschappij een buitenbeentje. Je zou het bijna een staat  

binnen een staat kunnen noemen. Zo ligt hier het op één na 

hoogste punt van Noord-Amerika (Mt. Whitney 4417 meter) en 

het laagste punt (Death Valley 86 m onder de zeespiegel) op 

ongeveer 200 km van elkaar verwijderd.  

Het klimaat is overwegend mediterraan maar in de bergen is een alpiene vegetatie. Een groot deel van 

de staat Californië behoort tot de Californische Floristische Provincie. Een botanisch en geografisch 

duidelijk afgegrensd gebied met 8375 plantensoorten. Daarvan komen 2142 soorten alleen binnen 

deze plantenprovincie en dus binnen de staat Californië voor. Deze 

soorten worden endemen genoemd. 

Endemen zijn soorten die alleen op een zeer beperkte oppervlakte 

aanwezig zijn. Enkele van deze soorten hebben een wereldareaal zo 

groot als een voetbalveld. 

Eigenlijk is dit gebied pas opengebroken na 1849 toen hier goud 

werd gevonden Grote gebieden zijn in vergelijking tot Europa 

vrijwel onveranderd. Relatief jonge soorten staan hier naast en tussen 

relicten van voor de IJstijden Veel plantensoorten die in Europa in 

die tijd uitgestorven zijn, zijn hier nog in grote aantallen aanwezig. 

Heel interessant zijn de in totaal zevenenvijftig soorten coniferen die 

in dit gebied te vinden zijn. Waaronder zeventien endemen. Het is hiermee het rijkste coniferengebied 

in de wereld. 

Op donderdag 26 april zal ik een dialezing geven om een indruk te geven van de natuur in dit 

geweldige gebied. Ik zal dan ook een aantal dennenkegels meenemen om te laten zien hoe groot de 

grootse dennenkegel van de wereld er nu uit ziet en herbarium materiaal van planten die ik tijdens 

deze reis verzameld heb. 

Menno Boomsluiter. 

 

 

 
 
 

Deel je kennis met anderen 
dan blijft alles wat je geleerd hebt langer voortleven 
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Mossenexcursie d.d. 24 maart 2007  

De eerste inventarisatie door de plantenwerkgroep op Landgoed Tongeren is begonnen met 

een mossenexcursie op 24 Maart j.l. Het was goed weer. Bewolkt maar droog. Een enthousiaste groep 

van negen personen onder leiding van Mariet van Gelder startte om 13.30 uur vanaf de Anna’s Hoeve. 

 Wij kwamen, nog maar net op de Beek Allee, een grote beukenstobbe tegen die totaal 

begroeid was met verschillende mossoorten. Hier werd dus meteen halt gehouden. De boeken, loepjes 

en zelfs een waterspuit kwamen voor de dag en de mossen werden bekeken en op naam gebracht. Hier 

werd meteen al door Mariet, met grote kennis van zaken, veel verteld over verschillende mossoorten. 

Er zijn drie soorten mos: Slaapmos, Topkapselmos en Levermos. Deze soorten zijn onderverdeeld in 

heel veel verschillende mossen.   

Na het bestuderen van de verschillende mossen op de stobbe trokken wij verder naar de 

Anna’s Hoeve weide. Op een walletje op de overgang van het weiland naar het bos groeiden heel veel 

verschillende mossen. Daar werden ongeveer vijftien soorten aangetroffen, o.a. Kussentjesmos, 

Gewoon kronkelsteeltje (breekblaadje), Groot “doorzichtig” rimpelmos, Viertandmos, Gewoon 

dikkopmos en Gewoon pluisjesmos met oranje kapseltjes enz. Ook Bronsmos werd daar aangetroffen. 

Bronsmos heeft mooie bruine (bronskleur) steeltjes. Het Groot laddermos lijkt hier veel op, maar 

verschilt ervan door het ontbreken van deze bruine steeltjes.  

Over al deze mossen werd uitgebreid verteld. Hoe ze zijn te herkennen en op welke details je 

moet letten. Sterrenmos is vooral in het voorjaar goed te herkennen. Tussen de oude donkergroene 

blaadjes verschijnen dan de nieuwe lichtgroene scheutjes. De blaadjes zijn altijd getand. Mariet had er 

een geweldige studie van gemaakt en bracht op enthousiaste wijze haar kennis op ons over.  

In de Anna’s Hoeve weide werd nog gezocht, maar daar werden slechts drie mossen gevonden. Er was 

veel Gewoon haakmos. Dit is een veel voorkomend mos in gazons.  

Daarna ging de zoektocht verder naar de 

Witte Beek en daar werden nog heel wat mossen 

gedetermineerd. O.a. Fraai haarmos, Rood viltmos, 

Gewoon puntmos, Fijn laddermos en een prachtige 

pol Grijs kronkelsteeltje. Dit mos heeft een top van 

heel fijne grijze haartjes. Het komt veel voor op 

afgeplagde grond en vormt daar soms hele velden.  

Er was ook veel veenmos. Dit mos zuigt enorm 

veel water op en je kunt het dan ook als een spons 

uitknijpen. Ook werd ons verteld dat er twee 

verschillende soorten levermossen zijn: Bebladerd 

levermos en Thalleus levermos.  

Bebladerd levermos heeft doorgaans géén nerf. Dit 

is het verschil met de slaapmossen, die meestal wél 

een nerf hebben. Een polletje Pellia werd gevonden met een piepklein glanzend zwart kapseltje. Dit 

was een Thalleus levermos. Ook werd er Gewoon purpersteeltje gevonden. Dit is ook een prachtig 

mos. Henk wees ons er op, om naar de kapsels te kijken die precies op een Flamingokop lijken. Dit 

was nog een mooi herkenningspunt bij het determineren van dit mos.  

Er is bij de beek wel paniek ontstaan onder de vele kleine kikkertjes die alle kanten op sprongen. 

 Daarna ging het nog richting Achterste Veentjes. Er staan op de overgang naar dit weiland wat 

Jeneverbessen heel armetierig te zijn. In deze Jeneverbessen groeit zelfs mos op de takken, tot op een 

hoogte van 1.10 meter. Op de Achterste Veentjes, dat op verschillende plaatsen heel soppig was, 

werden ook nog mooie mossen gevonden. O.a. Zandhaarmos, Gewoon kantmos enz 

Moe van alle mossen werd er aan het eind van de middag nog even naar planten gekeken in 

een slootje langs het weiland. Tja, daar ben je natuurlijk een plantenwerkgroep voor! Even in het water 

hengelen en rap werden een aantal planten genoemd. De groep was zo enthousiast bezig dat de tijd 

werd vergeten en uiteindelijk werd er pas rond vijf uur bij de auto’s afscheid genomen.  

Dit was werkelijk een zeer geslaagde middag. Alle lof voor Mariet die ons een heel boeiende 

en leerzame middag heeft bezorgd.  

N.b. Margriet maakte leuke foto’s, zo ook het plaatje in dit verslag. 

Neem contact op met Mariet van Gelder als je de totale mossenlijst wilt ontvangen. 

                                                                                                                   Evelien van Dalfsen 

 
Loes, Mariet, Egbert en Wietske 
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Voorjaarskamp in de VulkaaneifelVoorjaarskamp in de VulkaaneifelVoorjaarskamp in de VulkaaneifelVoorjaarskamp in de Vulkaaneifel    
28 april tot 4 mei 200728 april tot 4 mei 200728 april tot 4 mei 200728 april tot 4 mei 2007    

 

De meidoorn stond volop in bloei en hier en daar werd het landschap versierd met gele linten 

van bloeiende brem. Het weer was al net als in Nederland ongekend zonnig en al lange tijd geen 

drupje regen. Ideaal voor een natuur/wandelvakantie. En voor sommigen om te fietsen. 

Ons logement lag in Gerolstein, vakantiepark Felzenhof. Het uitzicht was prachtig, het 

grasland voor het park was bezaaid met Gulden sleutelbloem. In de tuin van één van de huisjes 

groeiden orchideeën; ondanks het geven van water hebben we ze net niet in bloei gezien.  

Paula was de chef-kok, het was weer prima vo11or elkaar. 

Gerard was de excursieleider, ook hij mag dat vaker doen. Hij kent het gebied goed en heeft ons dan 

ook verrast met mooie wandelingen. 

 

Een impressie. 
Maandag 30 april.   

Deze dag start de wandeling in Hillesheim, een dorpje ongeveer tien kilometer ten noorden 

van ons kamp. Een grote parkeerplaats met Platanen zou het startpunt zijn. Bij aankomst bleken de 

bomen veranderd in Paardenkastanjes. Dit heeft Gerard dus de hele week moeten horen. 

Een van de kastanjes heeft een behandeling ondergaan en heeft nu een afvoerpijpje, water dat aan de 

andere kant in een holte naar binnen regent, kan zo afgevoerd worden.  

We moeten even het dorpje door. Een Kraai is aan het worstelen met een papieren zakdoekje. 

Het beestje zal wel niet verkouden zijn, wel mooi nestmateriaal.  

Boven op de nok van een dak zit een kat, een vogel er pal naast. Maar Hilde en Henk hebben het al 

snel in de gaten. Het is een nep kat oftewel kunstkat. 

Hoog in de lucht zien de vogelaars een Gierzwaluw, herkenbaar aan de sikkelvorm. Ook een 

Wespendief wordt gespot. 

Als we het dorp uitlopen zien we de eerste rotspartijen. De 

Wollige sneeuwbal bloeit met zijn witte schermen en de Es valt op 

omdat dit de enige boom is die nog niet in blad is. 

Er wordt een Pad gered; het beestje zat midden op de weg om zich 

lekker op te warmen in het zonnetje.  

Voor de toerist staan er informatiepanelen met uitleg over de 

vulkanische verschijnselen en de natuur die erbij hoort. 

We lopen langs een helder stromende beek en een meertje. 

Dan gaan we een hellingbos in, we blijven langs de rand van het bos lopen. Daar is vaak het meest te 

zien, meest opvallend is de Mannetjesorchis. Herkenbaar aan de wat losse paarse bloeiwijze met een 

schuin omhoog gericht spoor.  

De onderbegroeiing is erg mooi, er staat veel in bloei. De beide bosviooltjes, Ruige veldbies, Wilde 

akelei, Gulden sleutelbloem. Te veel om op te noemen. 

Rechts van ons is een graslandje, langs de rand bloeit de Gele anemoon. We moeten even naar 

beneden springen om het goed te kunnen bekijken. Gelukkig, want nu valt ons oog op het smalle blad 

en de zaaddoos van een Lenteklokje!  

Leuk is het om ook de Bolletjeskers weer te vinden, deze soort roept herinnering op aan een eerder 

voorjaarskamp. 

Net voordat we in Bolsdorf komen passeren we een vlinderweitje met 

Oranjetipje, Gehakkelde aurelia, verschillende witjes en het Landkaartje. 

In het dorpje houden we onze lunchpauze. Rondom de fontein staan bankjes.  

De kampleden die wat minder goed ter been zijn voegen zich bij ons. Dankzij 

het mobieltje kunnen we contact onderhouden. Wel zo gezellig en ook fijn om 

van hun kennis gebruik te maken. Een Fluiter laat zich horen; midden in het dorp 

zien we een levendbarende hagedis.  

We vervolgen onze weg door de velden. Het is een lieflijk, golfend landschap. Weilanden vol 

paardenbloemen, mooie bermen met Knolsteenbreek, Knautia en veel vlinderbloemigen met het 

Icarusblauwtje. 

De vogelaars blijven achter (gelukkig), de plantenkijkers kunnen dan ook een versnelling lager. 

Kramsvogels, de Rode wouw, een Torenvalk en een Geelgors heeft ze in de greep.  

 

 

 
Gehakkelde aurGehakkelde aurGehakkelde aurGehakkelde aureeeelialialialia    
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Via Dohm lopen we richting Lammersdorf. 

Idylles is het weitje met koeien en hun kalfjes. Hilde wordt bijna jaloers op de kalfjes die zo heerlijk 

bij hun moeder liggen. Verderop lopen koeien die het minder goed hebben, mager en ook een paar 

kreupel. 

Op een muurtje even kijken naar de mossen. Makkelijk te herkennen zijn Muisjesmos en Zilvermos. 

Leuk is de afwisseling in de route, de dorpjes, de weilanden en nu weer het bos. Loofhout met 

hier en daar plukken naaldhout waar in gezaagd is en waar ook de wind flink door is gegaan. 

Ook weer een mooie ondergroei met Bosandoorn, Eénbes, Longkruid en Muskuskruid.  

We zien Damherten, maar die staan achter gaas. Gefokt om uiteindelijk op iemands bord te belanden, 

maar niet op het mijne! 

Doordat het nogal winderig is zien we niet zoveel insecten. De Kleine vuurvlinder is vroeg dit 

jaar. De Blauwtjes die we zien zijn moeilijk op naam te brengen. Op de beschutte plekjes vliegen 

Koninginnepages, de een ziet er vier, de ander twaalf! Een Leeuwerik laat zich zien en horen. Langs 

de graanvelden zien we akkeronkruiden zoals Hoenderbeet, Akkerviooltje en Gewone duivenkervel. 

Vlak voor Hillesheim ligt een basaltgroeve. Een trechtervorm met basaltzuilen en daarop een ring van 

lavasteen. 

Als afscheid laat de Rode wouw zich nog even goed bekijken. 

          Mariet van Gelder. 

 

 

GESPOTTE VOGELS GESPOTTE VOGELS GESPOTTE VOGELS GESPOTTE VOGELS TIJDENS DIT KAMP:TIJDENS DIT KAMP:TIJDENS DIT KAMP:TIJDENS DIT KAMP:    
Ik wil hierbij een korte indruk geven van de vogels die we tijdens ons verblijf en de 

wandelingen hebben gehoord en/of gezien. Het pretendeert niet een volledig beeld te geven van de 

vogelstand in dat gebied. Daar hebben we onze vogelreizen voor.  We hebben gedurende zes dagen 

even zoveel prachtige wandelingen gemaakt door een landschappelijk fraai gebied. De wandelingen 

startten meestal vanaf circa tien uur en eindigden tegen vijf uur in de middag. Daarnaast liep ik elke 

dag in de ochtend en avond een rondje van een uurtje om het park.  

Vroege vogelwandelingen zijn er niet gemaakt. Het totale aantal soorten bedroeg na een week 

eenenzeventig soorten vogels, een aantal reeën, twee hazen en een vos.  

De aan water gerelateerde vogels werden gezien in de vulkaanmeren, een aantal visvijvers en 

langs de beken. De aantallen waren laag tot maar een enkel exemplaar per soort. Leuke soorten waren 

drie Dodaarsen in de visvijvers achter het park en een Waterspreeuw in een beek nabij Manderscheid. 

Het leek er op dat elke gemeente zijn Rode wouw had. Verder werd er aan roofvogels een  

aantal Buizerds, Torenvalken en één Wespendief genoteerd. Geen grote aantallen en weinig soorten. 

Opvallend vond ik het geringe aantal holenbroeders. Spechten werden nauwelijks gehoord:  met 

moeite drie Grote bonte spechten en twee Zwarte spechten. De Groene leek met drie duidelijke 

waarnemingen nog het meest talrijk. We zagen ook een paar grote mierenhopen waar grondig in was 

gespit.  

Verder maar drie keer een Boomklever gehoord, één Holenduif  en geen enkele Boomkruiper. 

Mogelijke oorzaak kan het al hebben van eieren of pullen zijn, dan zijn ze meestal minder luidruchtig.   

Van de mezen leek de Pimpelmees het meest talrijk, gevolgd door de Koolmees. Van de overige 

soorten noteerde ik drie maal een Zwarte mees, twee Matkoppen, eenmaal een Kuifmees  en eenmaal 

een Glanskop. 

Wat mij opviel in de bossen was dat er weinig dood staand en liggend hout aanwezig was, 

alles werd meestal keurig opgeruimd. De Beuken en Eiken zagen er glad en ongeschonden uit. 

Oorzaak of gevolg van het kleine aantal holenbroeders?  

In de vele naaldbosopstanden waren vooral het Vuurgoudhaantje maar ook het Goudhaantje 

talrijk, daarbij goed te horen en soms ook te zien. 

 In een aantal fraaie hellingbossen met beuken werd vier keer een Fluiter gehoord.  

Van de lijsterachtigen was vooral de Kramsvogel talrijk aanwezig.  Mogelijk nog doortrek, volgens 

SOVON mag hij pas na 15 mei als broedvogel worden genoteerd.  

De Grote lijster werd maar één keer gehoord.  

In het lagere loofbos en struweel waren Zwartkop, Tuinfluiter en Grasmus prominent aanwezig.   

In de dorpen vielen de Zwarte roodstaart en de talrijke Putters op.   

Op de vele grote akkers en graslanden was erg weinig te zien en te horen. Alleen de Veldleeuwerik liet 

zijn vrolijk gejubel regelmatig horen. 

Jan Kuijper 

 



12 

 

 

Volledige lijst 
Dodaars 3, Fuut 3, Blauwe reiger, Knobbelzwaan 2, Wilde eend, Wespendief 1, Buizerd, Torenvalk 6, Rode 

Wouw 6, Fazant 1, Waterhoen 1, Meerkoet 1, Holenduif 1, Houtduif, Turkse Tortel 1, Koekoek 2, Gierzwaluw, 

Groene specht 3, Zwarte specht 2, Grote bonte specht 3, Boomleeuwerik 4, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, 

Huiszwaluw, Boompieper, Gele Kwikstaart 1, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus 2, Roodborst, 

Nachtegaal 3, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart , Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Grote Lijster 1, 

Bosrietzanger 1, Kleine. karekiet 2, Spotvogel 1, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Fluiter 4, 

Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Glanskop 1, Matkop 2, Kuifmees 1, Zwarte Mees 3, Pimpelmees, 

Koolmees, Boomklever 3, Gaai, Ekster, Kauw 4, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Euro Kanarie 1, 

Groenling, Putter, Sijs 2, Kneu , Goudvink 4, Geelgors,  Waterspreeuw 1.   

Bij de soorten zonder getal liggen de aantallen minimaal boven de 10.  

   
 

 

Mag ik even voorstellen….. 

De heer Geert Kuper uit Heerde is onze nieuwe Natuurpadmanager. Manager? Ach, een omschrijving 

met een knipoog, maar wel om aan te duiden dat het een belangrijke en veelzijdige functie betreft. Het 

Natuurpad is namelijk één van de visitekaartjes van de KNNV Epe/Heerde. Samen met Marchien en 

Hein te Velde, Wilmie Radstake en Francien Surink wordt het in goede conditie gehouden. Als u 

vernielingen aan de padkastjes signaleert of andere onregelmatigheden dan kunt u dat rechtstreeks bij 

Geert melden: tel. 691156; e-mail: kuperdec@xs4all.nl 

Via het verslag van een interview willen we Geert aan u voorstellen. 

Als imker ontmoette hij Adrie Hottinga. Beiden bleken ze ook bezeten van vogels. Geert deed 

sociaalpedagogisch werk op de Dreef en samen gingen ze met de pupillen op broedvogelonderzoek. 

Het Dreefterrein leende zich daar uitstekend voor omdat het een prachtig oud bos is, 16 ha groot. 

Geert had een timmerwerkplaats en maakte met de jongens zelf verschillende soorten nestkasten die in 

het bos werden opgehangen. Zo werden de jongens betrokken bij de natuur op hun terrein en Geert 

werd lid van de KNNV Epe/Heerde. Dat moet ongeveer vijftien jaar geleden zijn geweest. 

We vroegen hoe hij zo’n groot natuurliefhebber geworden is. Hij vertelde dat het hem bepaald 

niet met de paplepel is ingegoten. Opgegroeid in Drenthe zag hij in zijn jeugd dat iedere boer wel 

bijen had vanwege de zoetstof. Het boerenbedrijf was bepaald geen vetpot. Op veertienjarige leeftijd 

kreeg hij kennissen met bijen en nam zich toen meteen voor na zijn studie als hobby imker te worden. 

Enkele jaren later kreeg hij een zwager die veel van vogels wist. Met hem ging hij veel op pad 

en leerde zo het vogelen. Tijdens familievakanties op de waddeneilanden begon hij steeds meer van de 

natuur te genieten en ook zijn kennis te vergroten. 

Toen Geert en zijn vrouw in Heerde kwam wonen onderzocht hij direct wat voor 

mogelijkheden zijn  terrein kon hebben voor vogels. Ook ging hij aan de slag met biologisch tuinieren 

en hij legde een grote vijver aan, die inmiddels wemelt van allerlei waterdieren. Zijn bijenvolken staan 

achter een glazen wand als waarschuwing en bescherming voor de kleinkinderen. Maar uiteraard ook 

als “kijkdoos”. Zijn tuin is een echte natuurtuin geworden, waar je wel een excursie zou kunnen 

houden. Kerkuilen in de kast op de zolder van de schuur; zeven jongen waren er dit jaar. Een Steenuil 

in de knotwilg; overdag zie je hem op een paaltje zitten zonnen. Allerlei zangvogels, die zich maar 

weinig van de uilen aantrekken met zoveel plaatsen waar ze zich kunnen verstoppen in het groen.  

Sinds twee jaar komen er in september wel vijftien exemplaren Baretaardsterren op in zijn tuin. Zijn 

kleinkinderen maken al jong kennis met al die dieren en planten die er op zijn terrein te vinden zijn.  

Geert is dit jaar met de vut gegaan. Hij heeft afscheid genomen van het intensieve 

sociaalpedagogisch werk voor de gemeente Zwolle. Een deel van zijn vrije tijd wil hij besteden aan de 

vereniging en zich met concrete zaken bezig houden. Omdat hij gouden handen heeft wil hij 

vernielingen en/of verbeteringen van het Natuurpad zelf repareren en uitvoeren. Hij heeft zich 

voorgenomen het pad meer bekendheid te geven en er meer uit te halen dan nu het geval is. In zijn 

hoofd borrelen de plannen reeds op.  

Wat is er leuker dan het introduceren van leden met hart voor de zaak! 

                                                                                                                Het bestuur 
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           Gegarandeerd !!!! 

 

“FIETSPLEZIER” 

Gazelle – Giant – Sparta – 

Batavus – Scott – Koga – 

Miyata – Garry Fisher – Klein – 

enz. 

 

Q8 Tankstation 

Met bediening 

 

Fietsverhuur 

Ook ATB verhuur 

tegen  concurrerende prijzen 

 

 

 

 

 

 

 

   DELIKATESSEN- 

   EN 

REFORMHUIS 

  W. ROEST 

          PARKWEG 10 – EPE 
                             TEL.: 0578-612218 

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

                 ETC. ETC. 
 

 

v.d. Put 

 

 
Hagestraat 8-10 

8181 EB Heerde 

Tel. 0589 691609 

 

 

 

 

 

    

FelicitatieFelicitatieFelicitatieFelicitatie    
Op vrijdag, 27 april j.l. werd Hilary Jellema door haar 

echtgenoot naar het Gemeentehuis in Heerde gelokt: “ De 

buurman krijgt een lintje. We moeten er even heen.” 

Verbaasd was Hilary op de eerste rij te moeten zitten en 

familie uit Engeland te zien en allerlei vrienden en bekenden. 

Toen werd haar duidelijk, dat zij zelf in de prijzen viel. 

Het heeft Hare Majesteit behaagd je te benoemen tot lid in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. Je bent vijftien jaar lang 

voorzitter van de Zonnebloem Heerde geweest en hebt 

ontzettend veel mensen bezocht. In je tropenjaren gaf je 

vrijwillig veel Engelse lessen. Bovendien doe je nog heel wat 

vrijwilligerswerk voor de Vlinderstichting en niet in de laatste 

plaats voor de KNNV Epe/Heerde.  

Hilary, hartelijk gefeliciteerd met je lintje! 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 

Mimicry.   Een vreemd woord, zul je denken. Simpel gezegd betekent het 
eigenlijk: dieren of planten die zich anders voordoen dan ze zijn. Nabootsen 
zou je ook kunnen zeggen. Ze kunnen zich in vorm en kleur zo aanpassen dat 
ze lijken op dieren of planten die zich beter tegen aanvallers kunnen 
wapenen. 
Soms wordt het woord camouflage genoemd, maar dat betekent eigenlijk: 
onzichtbaar maken. Dat is bij mimicry niet zo, daar spreken we eerder van 
misleiden.   Het uiteindelijke doel is wel hetzelfde. 

Waarom doen ze dat?  
1. zorgen dat je probleemloos aan voedsel kunt komen. 
2. zorgen dat je zelf niet gegeten wordt. 
3. zorgen voor het nageslacht. 

In de natuur is het belangrijk dat de kleuren 
van dieren aangepast zijn aan hun manier van 
leven.  Als een felgekleurde vlinder tussen fel 
gekleurde bloemen gaat zitten, valt hij 
absoluut niet op. Sprinkhanen die in sappig 
groen gras leven, zijn vrijwel altijd groen met 
soms een bruinstreepje hier of daar om hun 
omtrek te verdoezelen.  

Hazen die op zandgrond voorkomen hebben een lichtere kleur dan hazen op 
klei.  
Het is bekend dat bij de vogels de mannetjes de felste kleuren hebben. De 
vrouwtjes zijn meestal bruin of grijs om bij het uitbroeden van de eieren zo 
min mogelijk op te vallen. 
Een proefje met de rupsen van Koolwitjes heeft aangetoond dat de kleur 
zich soms aanpast aan de omgeving. In twee verschillende geschilderde 
bakken (de één groen en de andere crème) werden de rupsen van de 
Koolwitjes geplaatst. Bij het verpoppen  kregen de twee groepen een 
verschillende kleur.  Ze hadden zich aangepast aan de kleur van de omgeving.  
waardoor ze beter werden beschermd.  

 

 
 

Nu is het niet zo dat insecten net zo 
gemakkelijk van kleur veranderen als 
een  kameleon. Zoals gezegd moeten 
zij het vooral hebben van de omgeving. 
Wat heeft een spanrups aan zijn 
“takjesvorm” als hij in plaats van op 
een tak op de ramen gaat  kruipen. 
Wat heeft een Berkenmot aan zijn 
schutkleur als hij in het groene gras 
zit? 
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Weet je dat wij mensen ook vaak misleid worden door zo’n klein insect? 
Overal waar bloemen zijn, komen in de zomermaanden zweefvliegen voor. Het 
zijn kleine onschuldige diertjes, die vliegend van bloem tot bloem, telkens op 
een bepaalde plek stil in de lucht blijven  staan. Enkele zweefvliegsoorten 
hebben een achterlijf met dwarsgestreepte gele en zwarte banden. Daarmee 
lijken ze bedrieglijk veel op een wesp. Heel vaak zie je iemand dan wegduiken 
om aan die “gevaarlijke wesp” te ontkomen.  Een zweefvlieg heeft twee 
vleugels en een wesp vier. Het grootste verschil tussen die twee is dat de 
zweefvlieg niet steekt.  Dit is nu een duidelijke vorm van mimicry.  

  
zweefvlieg wesp 

Die heldere kleuren trekken dus de aandacht. Bij vlinders zie je veel rood, 
wit en zwart.  In het verkeer hebben waarschuwingsborden vaak ook deze 
kleuren.  In de natuur worden deze kleuren ook in verband gebracht met 
gevaar, of in elk geval iets onaangenaams. Een wesp kan steken, een vlinder 
met mooie kleuren kan afschuwelijk smaken.  Lieveheersbeestjes, waarvan de 
schildjes opvallend rood gekleurd zijn, kunnen een gelig vocht afscheiden dat 
enorm stinkt. Hoe weet zo’n vijand nu dat deze dieren moeten worden 
gemeden? Meestal heeft hij dat met schade en schande geleerd. Na één 
wespensteek of de vieze smaak van een vlinder of kever laten ze die 
opvallende dieren voortaan met rust.  
Vlinders kunnen de aanvaller ook afschrikken door net te doen alsof ze zelf 
iets engs zijn voor het roofdier. Zo kan de natuurlijke vijand zelf geïmiteerd 
worden. De Uilen- kopvlinder is hier een meester in. Bij hem lijkt het alsof de 

twee vlekken op zijn vleugels de ogen 
zijn van een uil.  
Zo zijn er nog vele vormen van 
nabootsing of  camouflage.  Zoals 
vlinders die de vleugels dichtklappen 
en daarmee op een dor blaadje lijken, 
maar zodra er gevaar dreigt  begin-
nen ze te klappen met hun vleugels. 
Dan tonen ze hun opvallende boven-

zijde met de waarschuwingspatronen. Dat betekent:  afblijven,  ik ben geen 
aantrekkelijke prooi.                                

          O.Slot 
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Nestwand voor Oeverzwaluwen. 
Natuurbeschermingsproject van VoZoVar 

  
VoZoVar onderhoudt ieder 

jaar in ons werkgebied een 

nestwand voor Oeverzwalu-

wen. Waterschap Veluwe 

heeft de nestwand gebouwd 

en de KNNV heeft beloofd de 

wand te onderhouden, in de 

hoop dat de Oeverzwaluwen 

die telkens van hun nest-

plaatsen worden verdreven 

hier een duurzame broedgele-

gen-heid zullen vinden. Het 

zijn immers koloniebroeders 

en ze keren graag naar de-

zelfde nestplek terug. 

Het bleek meteen een gat in 

de markt. 

Werd de nestwand in 2002 

gebouwd, in 2005 waren er al 

drieënzeventig  van in totaal negentig nestpijpen bezet. Ook vorig jaar was het resultaat geweldig. Dit 

jaar is er iets vreemds aan de hand. De zwaluwen zijn in mei wel bij de wand geweest, maar hebben 

niet gebroed. Nu is het al midden juni en er is nog geen Oeverzwaluw met een nest te bekennen. 

Het onderhoud dat door VoZoVaren wordt gepleegd, is bepaald geen sinecure. Daarvan was ik 

dit jaar voor het eerst getuige. Alleen al het tijdstip waarop het moet gebeuren luistert nauw. In het 

voorjaar kan de waterstand van de weteringen flink wisselen. Is de waterstand erg laag geweest in de 

zomer dan groeit in minder dan geen tijd de aanvliegroute dicht met waterplanten. Is de waterstand te 

hoog dan heb je niet genoeg houvast om de gaten uit te boren. De wand moet gereed zijn voordat de 

eerste oeverzwaluwen eind maart/begin april uit het zuiden terug keren. 

De horizontale nestpijpen worden eerst opgeschoond door alle oude aarde tot wel tachtig 

centimeter diep met een grondboor uit te boren. Dan worden de gaten weer gevuld met verse teelaarde 

en goed aangestampt. Want Oeverzwaluwen graven zelf hun nestgang, die soms wel een meter lang 

kan zijn. Aan het eind daarvan bouwt hij zijn nest. 

Rudi Heideveld, de projectleider, had op 31 maart jl. voor twee kuub teelaarde gezorgd, die 

met kruiwagens over hobbels en bobbels de dijk af werd gezeuld. Daar werd de grond in emmers 

geschept en met een touw langs de wand naar beneden gelaten om de nestpijpen te kunnen vullen.  

We waren met twaalf werkers en het karwei verliep vlot. Het was fris maar prachtig weer.We 

genoten tussen de bedrijven door van het schitterende uitzicht. 

De Oeverzwaluw is de kleinste zwaluw van ons land. Hij is maar twaalf centimeter lang. Hij 

heeft een bruine rug en bruine vleugels en verschilt daarin van de andere zwaluwen. De buikzijde is 

wit. Over de borst loopt een duidelijke grijsbruine band over het wit. Zijn staart is gevorkt maar 

minder diep ingesneden dan die van de andere zwaluwen. 

Het vrouwtje legt vier tot zes witte eieren en broedt daar ongeveer twee weken op. De jongen blijven 

twee tot drie weken in het nest tot ze uitvliegen. De Oeverzwaluw heeft twee legsels per jaar. Aan de 

vlucht zijn ze ook wel te herkennen, ze maken weinig glijpauzes en slaan de vleugels bij een 

versnelling naar achteren tegen het lijf. Als een streepje in de lucht. 

 

                                                                                                       Margriet Maan 

 

Nota bene: 
Ook al bent u geen lid van de werkgroepen, u kunt altijd met hun activiteiten mee doen. 

Graag zelfs. Excursies worden bijna uitsluitend door de werkgroepen georganiseerd en niet door de 

Programmacommissie. 
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Ik zie, ik zie.Ik zie, ik zie.Ik zie, ik zie.Ik zie, ik zie.    
Vrolijke Eksters    
 

          Rond ons vorige huis kwamen veel vogelsoorten voor. Een van de soorten was de Ekster. Ik had 

in de tuin jaren geprobeerd plantjes te laten groeien. Alle tuincentra in de buurt zijn rijk geworden van 

de grote hoeveelheid tuingrond en plantjes die ik bij hen heb gekocht. Maar groeien, ho maar!!!  

Toen ik dan ook eindelijk wat groen had staan, was ik daar héél blij mee. Maar toen kwamen er grote 

naaktslakken, die mijn beetje groen wel heel smakelijk vonden. Dit was dus echt niet leuk.  

Een mogelijkheid was, om slakkenkorrels te kopen. Dit vond ik toch wel een beetje cru. Een kennis 

gaf mij de tip, om potjes met bier naast de plantjes te zetten. De slakken zouden daar dol op zijn. Het 

was wel rot, maar beter dronken doodgaan dan door gif. Dit middel heb ik dus geprobeerd. Plastic 

bekertjes ingegraven en toen bier erin. Het hielp inderdaad. De slakken kropen in de bekertjes en lieten 

mijn plantjes met rust.  

 Iedere dag vanuit mijn werk ging ik eerst een rondje wandelen door de tuin. Dan gooide ik

ook de bekertjes leeg om ze later in de middag weer te vullen.  

Op een dag vond ik een aantal bekertjes op het pad, die waren uit de gegraven kuiltjes getrokken. Dit 

was best heel vreemd! 

Ik heb de bekertjes weer op hun plaats gebracht. Echter de volgende dag  lagen er méér bekertjes op 

het pad. Hé, wat was dat nu? Wat gebeurde er in de tuin als ik niet thuis was? 

Het werd iedere dag erger. Steeds meer bekertjes werden uit de grond getrokken en lagen verspreid 

door de hele tuin. Nu begon ik toch echt nieuwsgierig te worden wat er aan de hand was.  

Als ik uit mijn werk kwam was het telkens raak. Dus in de ochtenduren gebeurde er iets in de tuin wat 

een groot raadsel bleef.  

Tijdens een ATV-dag was ik druk aan het werken in huis. Het was prachtig weer dus ik wilde 

in de middag heerlijk naar buiten. De vogels hadden ook schik met dit mooie weer en lieten zich 

horen. Ze hadden best wel héél veel schik. Het was een reuze kabaal. Ik ging eens even kijken wat er 

aan de hand was. Buiten gekomen hoorde ik vooral Eksters te keer gaan. Maar waarom maakten zij 

zoveel lawaai?  

Daar zag ik op het pad een Ekster en wat had hij in zijn 

bek???? Het was niet te geloven!!!! Hij had een plastic bekertje in zijn 

bek en gooide het van zich af. Het volgende bekertje was aan de beurt. 

En zo ging hij verder. Ik liep wat verder de tuin in. Toen zag ik 

verschillende Eksters druk in de weer met het leegdrinken en dan 

weggooien van de plastic bekertjes. Zij waggelden van beker naar 

beker en waren hartstikke dronken. Zij hadden enorm veel schik en 

maakten de meest vreemde geluiden. Zij rollebolden en duikelden 

over elkaar heen. Ik heb een hele poos gekeken en vreselijk gelachen. 

Natuurlijk was het best zielig maar dit schouwspel zal ik nóóit vergeten!!!!  

Het raadsel was meteen opgelost. Waar zo’n ATV-dag al niet goed voor was. Ik heb alle bekertjes 

opgeruimd en de slakken maar de slakken gelaten. 

Conclusie: Een slak komt op het bier af dat in het bekertje zit. Hij valt in het bekertje en de 

vogels zien een lekker hapje. De vogel pakt de slak uit het bier en eet hem op. Mmm, lekker hapje!  

Zo krijgt de vogel niet alleen een heerlijk hapje maar ook bier naar binnen.  

Langzaamaan krijgt de vogel de smaak van het bier te pakken. Als nu het bekertje leeg is probeert hij 

er toch nog iets uit te halen. Hij pakt het bekertje in zijn snavel en gooit zijn kop achterover. Er komt 

niets meer uit, dus gooit hij het bekertje van zich af.  

Tjonge, tjonge, zo heb ik dus alcohol verslaafde Eksters gekweekt. Ik hoop dat het afkicken niet te 

moeilijk was voor deze vrolijke hartstikke dronken lolbroeken.  

Evelien van Dalfsen-Tukker.  

 

 

 

Er valt in de veldbiologie zo ontzettend veel te leren dat ik vaak denk: 
Geloven is veel gemakkelijker — daar hoef je niets voor te weten…. 
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Persbericht 
Arnhem, april 2007 

Wandelen op de Dellen 
met Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen op zondag 23 september. 

Wat leeft er allemaal in dood hout? 
Het landelijk evenement “Lopen in het Landschap” gaat dit jaar weer van start op zondag       
23 september. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen hebben een avontuurlijke 
wandeling uitgezet in natuurgebied de Dellen bij Heerde op de Noord-Veluwe. Onder het thema 
“Oogst, producten uit de natuur” kan de wandelaar langs de ongeveer 3 kilometer lange route 
diverse kraampjes bezoeken waar lokale ambachten en streekproducten te zien en te kopen zijn.  
 Zo toont de plaatselijke imkervereniging verschillende bijenkorven en geeft uitleg over het 

houden van deze dieren, en uiteraard zijn er potjes honing te koop. Daarnaast kan de bezoeker iets 

leren over traditioneel heidebeheer en het hoeden van schapen, in het bijzonder het Veluws 

Heideschaap, een ras dat zeer zeldzaam is. Er zijn ook demonstraties spinnen en wol vilten. De 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie (KNNV) laat nieuwsgierigen zien wat er 

allemaal in dood hout leeft en waarom omgevallen bomen niet altijd opgeruimd worden. En heb je wel 

eens echte bosbessenjam geproefd?. Het kan allemaal op de Dellen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Start 
Kraam bij de parkeerplaats “het Erf van Daendels”, aan de Nieuwe Zuidweg te Heerde. 

Van 11.00 tot 16.00uur kan men op eigen gelegenheid wandelen aan de hand van een 

routebeschrijving (af te halen bij het startpunt of te downloaden via www.lopeninhetlandschap.nl).  

Excursie 
Om 14.00 uur is er, eveneens vanaf het startpunt een excursie onder leiding van de boswachter. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.  

Routebeschrijving 
Vanaf Apeldoorn of Zwolle A50: Arnhem-Zwolle, afslag 29 Heerde, Wezep, Wapenveld. Borden 

richting Wezep volgen en na ca. 500 meter de Nieuwe Zuidweg inslaan 

Meer informatie: www.mooigelderland.nl of info@mooigelderland.nl 

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beschermen en beheren bijna 11.000 ha natuur en 

landschap en een groot aantal kastelen, historische landhuizen, ruines en boerderijen in Gelderland. 

Kijk ook op www.mooigelderland.nl  en onze kinderwebsite  www.kas-en-roos.nl    

Lopen in het Landschap 
De provinciale Landschappen hebben een bijzonder initiatief opgezet: Lopen in het landschap. Op de 

eerste zondag van de herfst zet elk Landschap in ten minste drie natuurgebieden wandelingen uit. Het 

evenement wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Vorig jaar mochten we landelijk 11.000 

mensen verwelkomen in de diverse natuurgebieden.  

In Gelderland zijn er wandelingen in Bergharen-Horssen, Doorwerth en op landgoed De Dellen. 

Routekaartje De Dellen (zie voor de nummers pagina hiernaast)  
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Lopen in het Landschap, afstand 3 km 

Thema oogst, producten uit de natuur 

 
1. Bijenhoning 

Op de heide van de Dellen staan verschillende bijenkasten. Hierin wordt honing gemaakt door 

honing-bijen. Honing bestaat al duizenden jaren. Vroeger werd de honing verzameld door in 

bomen te klimmen. Tegenwoordig worden honingbijen steeds meer in kunstmatige kasten of 

korven gehouden, zodat de honing kan worden verzameld zonder de dieren schade te berokkenen.  

Bij deze kraam geeft de plaatselijke imkervereniging uitleg over het houden van bijen. Ook zijn er 

bijenkorven te zien en er worden o.a. potjes honing verkocht. 

 

2. Veluwse Heideschapen 
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen laten de heide van de Dellen begrazen door een 

kudde Veluwse Heideschapen, onder begeleiding van een herder. Door de begrazing ontstaat een 

gevarieerde begroeiing met heideplanten van verschillende hoogtes en leeftijden, afgewisseld met 

grassen, kruiden en mossen. Deze begroeiing is aantrekkelijk voor zangvogels, knaagdieren, 

vlinders en reptielen.  

U kunt hier kijken naar de schapen en tevens zijn er demonstraties spinnen en wol vilten.  

 

3. Dood hout doet leven 
Bij de storm van januari 2007 is een groot aantal bomen op de Dellen omgewaaid. 

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen laten een deel hiervan liggen. Dood hout vormt 

namelijk een bron van voedsel voor insecten, insecteneters en paddestoelen. Daarnaast leeft een 

groot deel van de mossoorten op dikke liggende dode bomen en geven dode bomen beschutting aan 

vogels en zoogdieren, zoals egels. Ook voor de verjonging van het bos is de storm goed geweest, 

oude bomen maken ruimte voor jonge exemplaren.  

Bij deze kraam geeft het KNNV uitleg over het nut van dood hout. Wilt u zelf eens zien wat er in 

dood hout leeft? Peuter hier dan eens een dode tak uit elkaar.  

 

4. Struikheide 
Een van de heidesoorten die hier op de Dellen groeit is de Struikheide. Vroeger werd Struikheide 

regelmatig gebruikt om manden en bezems van te maken en om matrassen op te vullen. Gemengd 

met turf werd het ook gebruikt als bouwmateriaal en als brandstof.  

 

5. Bosbessen 
Op deze plek groeien bosbessen. De bessen zijn eetbaar. Ze worden voornamelijk gebruikt voor 

jam of gebak of gewoon om zo op te eten. Proef maar eens. 

Bij dit standje kunt u bosbessenjam en andere natuurproducten kopen.  

 

6. Eikels, beukenootjes, etc. 
In de herfst zijn er weer volop najaarsvruchten te vinden, zoals eikels, beukenootjes en kastanjes.  

Waar werden deze vruchten vroeger voor gebruikt? En waarvoor nu? Het antwoord is te vinden in 

deze kraam. 

 

7. Streekeigen producten 
Verkoop van streekeigen producten vormt een onderdeel van het in stand houden van oude natuur- 

en cultuurwaarden in een gebied. Zo laten Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen wild 

verwerken door lokale ambachtelijke slagers. Het wildbeheer stimuleert daarmee niet alleen 

economische activiteit, maar ook cultuurhistorische betrokkenheid in de regio. Bovendien kan het 

publiek zo een heerlijk en verantwoord stukje vlees kopen.  

 

 

Als de haan niet kraait bij morgenrood 

dan hangt er nevel....óf de haan is dood 
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17 mei 2007 
 

Beesten en Bloemen, hoe zal ik ze noemen? 
Een interactieve expositie over de natuurordening door Linnaeus 

 

De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu, heeft een nieuwe, speciaal voor het 

Linnaeusjaar de expositie: “Beesten en Bloemen, hoe zal ik ze noemen?” 
ontwikkeld. In deze interactieve tentoonstelling wordt duidelijk gemaakt waarom 

de mens vroeger en nu alles om zich heen wil ordenen. Inspiratiebron voor deze 

expositie is de Zweed Linnaeus, die wereldberoemd is geworden met zijn indeling 

van het dieren- en plantenrijk. Op een speelse en actieve wijze gaan bezoekers 

ontdekken hoe die natuurordening is ontstaan en dat de ordening ook in ons 

dagelijks leven nog steeds speelt.  

 

Linnaeus (1707-1778) zorgde ervoor dat levende wezens met dezelfde uiterlijke 

kenmerken bij elkaar werden gebracht. Hij heeft er ook voor gezorgd dat alle 

levende wezens een universele Latijnse naam kregen. Zijn bijnaam De Bloemenkoning  
spreekt een beperkte waardering uit, omdat zijn baanbrekende indeling van het 

dierenrijk daarmee onderbelicht blijft. De expositie laat op een luchtige en 

leerzame manier zien hoe en waarom zijn bijdrage nog steeds belangrijk is. 

Geïnteresseerden in de natuur(historie) en gezinnen met kinderen gaan zelf aan de 

slag met waarnemen, namen verzinnen en ordenen. Enkele losse onderdelen zijn: 

spelletjestafel, plantenpeepshow, video historische 

natuurontdekkingsreis,animatiefilm en rariteitenkabinet.  

 

De Hortus heeft de tentoonstelling ontwikkeld in het kader van het Linnaeusjaar. 

2007 is het 300ste geboortejaar van Linnaeus, die in 1735 aan de Universiteit van 

Harderwijk promoveerde. In deze gemeente worden in 2007 dan ook vele 

activiteiten georganiseerd (zie ook www.linnaeusjaarharderwijk.nl). 

De expositie is het gehele jaar in De Hortus te bezoeken. Bezoekers t/m 12 jaar 

gratis, daarboven 2 euro. 

 

De Hortus is te vinden aan de Academiestraat 7 te Harderwijk tel. 0341-427406 

of info@hortusharderwijk.nl 
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Academiestraat 7 
3841 ES Harderwijk 
 
Tel: (0341) 42 74 06 
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Vogelaars van de verkeerde kantVogelaars van de verkeerde kantVogelaars van de verkeerde kantVogelaars van de verkeerde kant    

 Harry van Diepen speelt me regelmatig allerlei berichtjes uit de vogelaardij en dierenopvang 

toe, en ik neem me al een hele poos voor daar een greep uit te doen om er iets leesbaars van te maken. 

Het kwam er steeds niet van, maar op de valreep hier toch nog iets. Een weerzinwekkend en helaas 

waar gebeurd verhaal.  

In de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Zuid-Holland en Limburg was verdenking 

gerezen dat er overtredingen waren begaan tegen de Flora en Faunawet en door de Algemene Inspectie 

Dienst (AID) werden locaties doorzocht, die leidden tot aanhouding van zes personen. Bij de 

verdachten werden gevonden en in beslag genomen: broedmachines twaalf vuur- en slagwapens en 

illegale vangmiddelen zoals netten en lijmstokken.  

Dat was nog niet alles: behalve honderden eieren werden er ook over de tweehonderd vogels 

aangetroffen, waaronder zangvogels, steltlopers en ook Ooievaars, Lepelaars, Kluten en een paar 

Pestvogels. 

Aanleiding tot het onderzoek was het vermoeden dat de verdachten op grote schaal illegaal 

eieren raapten om uit te broeden en ook jonge vogels uit nesten haalden om te verhandelen. Ze zouden 

zijn voorzien van pootringen om de indruk te wekken dat het om “legale” dieren ging en daartoe 

werden ook valse documenten gefabriceerd. 

De in beslag genomen vogels zijn ondergebracht op een opvangadres. Wat er  na determinatie, 

vaststelling van de leeftijd en registratie verder mee gebeurt vermeldt het bericht niet. 

Afgezien van bovengenoemde vondsten waren er ook nog meer dan duizend uitgeblazen 

eieren van zwaar beschermde Nederlandse en ook buitenlandse vogels en een wel heel bizarre vondst 

betrof die van een Bruinvis in de diepvries. “Gevonden op het strand.”. 

Het rapen van eieren om in broedmachines uit te laten komen, en het vangen van vogels om te 

verkopen als zelf gekweekte dieren is een overtreding van de Flora en Faunawet. De gevangen vogels 

zijn beschermde dieren, waarvan een deel op een internationale lijst van beschermde dieren (Cites) 

staat. 

Er is in deze zaak nauw samengewerkt met de Belgische autoriteiten die ook op eigen terrein 

een soortgelijk onderzoek verrichten. 

Al met al geen bericht waar je vrolijk van wordt. 

Micky Marsman 

 

 

Pluktuin en Vlindertuin 
Graag willen wij u attenderen op de Pluktuin van Esther en Gerrit van de Velde. 

Om even een indruk te geven: De met een beukenhaag omheinde tuin heeft een centraal gelegen (met 

Cobea begroeid) prieel. Van daar uit lopen graspaden naar de hoeken en tussen de bedden door, dus 
de tuin is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Overal staan bankjes om even te genieten en op het met druiven begroeide terras kunt u een kopje 

koffie met wat lekkers gebruiken. 

U hebt de keus uit maar liefst meer dan vijftig soorten vaste planten, vijftig soorten eenjarigen en 

vijftien soorten snijheesters. (De bollen en knollen nog niet meegerekend.) 

Er is gezorgd voor gespreide bloei, zodat u steeds weer een ander boeket kunt plukken. Om het 

plukken nog aantrekkelijker te maken krijgt u een plukmand met schaartje mee. 

Op zonnige dagen wemelt het er van de vlinders. 

Esther en Gerrit organiseren ook speciale plukavonden. Dit jaar op 18 juli, 21 augustus en 6 

september. Ze starten met een kopje koffie met wat lekkers. Daarna volgt een rondleiding door de 

pluktuin. Dan kan iedereen gaan plukken en tot slot leert u van uw geplukte bloemen een korenschoof 

gebonden boeket te maken. Kosten € 15.  

Groepen groter dan acht personen kunnen een aparte afspraak maken.  

De pluktuin van Kwekerij van de Velde is open: 

Woensdag, Donderdag : 9.00 - 12.00 uur en Vrijdag, Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur 

Adres: Borchgraverweg 3, zijstraatje van de Kanaaldijk, vlakbij de Bonenburgerbrug in Heerde. 

Voor verdere inlichtingen : www. kwekerijvandervelde.nl  

                                                                                                               Mariet, Hilary en Margriet   
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De Blauwe bosbes staat elke zomer op onze mooie Veluwe in 

een warme vakantiebelangstelling. Hoewel tegenwoordig het 

plukken ervan slechts met een gemeentelijke toestemming 

mag geschieden is zo’n aanvraag snel gedaan en gemakkelijk 

verkregen. 

Zolang men van noord- naar zuidelijk Nederland onderweg is 

en zolang men door bossen op zandgrond komt, zo lang wordt 

men begeleid door de Adelaarsvaren en de bosbes.  

Van de laatste komen twee soorten voor: de Blauwe en de 

Rode bosbes of Vossenbes.  

De blauwe bosbes  - Vaccinium myrtillus L. – heeft  donkere 

bladeren en bloeit in mei-juni met groenig rode, kleine 

bloemetjes waaruit in de loop van de zomer de bekende 

donkerblauwe bosbessen ontstaan. 

De Vossenbes of Vaccinium vitis-idaea L, - ook  bekend als 

“Preiselbeeren” – heeft lichtgroene winterharde bladeren, 

wittig-roze bloempjes en daaruit rode bessen.  

Bij Apeldoorn en Breda heeft men een bastaard tussen beide soorten gevonden met winterharde 

bladeren en blauwzwarte bessen. Alle drie genoemde planten behoren tot de familie der Heide-

achtigen  (Ericaceae.) 

 Vaccinium myrtillus is een tot vijftig centimeter hoge, sterk vertakte dwergstruik die absoluut- 

niet tegen kalk kan. De grond moet juist wat aan de zure kant zijn. Ondergronds en over de bodem zijn 

er lange uitlopers en daardoor is de plant heel welkom op plaatsen met een losse bodemstructuur. 

Medicinaal worden de bladeren en de bessen gebruikt. In verschillende landen dienen jonge en 

in de schaduw gedroogde bladeren als theesurrogaat, maar bekender nog is de toepassing bij lichte 

vormen van suikerziekte. Ze bevatten katechine-looistoffen, leuko- (= ongekleurde) anthocyanen, 

flavonoïden, fenolcarbonzuren en iridoïden.    

Hoewel oudere literatuur ook nog arbutine en hydrochinon vermeldt, is thans gebleken dat deze 

stoffen slechts in kleine hoeveelheden aanwezig zijn of zelfs geheel ontbreken. 

Recent onderzoek naar het eveneens genoemde neomyrtilline, waarschijnlijk een methoxyl-glucoside 

van galluszuur, is niet voorhanden en daardoor ontbreekt een bevestiging hiervan. Wel wordt 

opgegeven dat het mangaangehalte van de bosbesbladeren hoog is. 

Belangrijker nog is de toepassing van de bosbessen (in het Duits “Heidelbeeren” genoemd.)  

Zowel vers als verwerkt in gebak of  jam zijn deze seizoenvruchten erg smakelijk. Ze zijn gemakkelijk 

te herkennen aan het “deukje’ in de oppervlakte, de plaats waar de kelk gezeten heeft. 

Onderzoekers vonden de volgende bestanddelen: tot tien looistoffen (voornamelijk katechine-

looistoffen), anthociyanen (in het celvocht opgeloste kleurstoffen), flavonoïden, vruchtenzuren, 

invertsuiker (=een mengsel van glucose en fructose) en pectine. 

Door het hoge gehalte aan looistoffen worden do bessen gebruikt als anti diarree en vooral als deze 

veroorzaakt wordt door een lichte ontsteking van het darmslijmvlies. In de darm vindt een splitsing 

plaats van de glycosiden waardoor de gebonden looistoffen vrijkomen en ook het aanwezige pectine 

werkt stoppend.  

Een afkooksel van gedroogde bessen is  een effectief middel tegen een winterse rauwe en rode keel. 

Ook hier weer een looiend en antiseptisch effect. 

Het HAB (Homöopathisches Arzneibuch) laat de oertinctuur maken van verse, rijpe bessen en deze 

oertinctuur werkt ook goed tegen diarree tengevolge van een lichte darmvliesontsteking. 

Het arbeidsintensieve plukken van Blauwe bosbessen loont de moeite ten volle en geeft in de  

vorm van zelf gekookte jam een fijne en vitamine C-rijke winterdelicatesse. 

 Maar pas op: de teken liggen op de loer! 

 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn voor  verant-

woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers. Dat waren deze keer: 

EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, MF.=Marianne Faber, MM.=Micky Marsman. 

 

 

VogelsVogelsVogelsVogels       
Boerenzwaluw    

23/05 2 exx  op Tongerense heide, Epe. EvDT, 

Boomklever    

08/05 een nest uitgevlogen op de  

 Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 

Boomleeuwerik    

13/03 1
e
 ex. op Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 

Boomvalk    

27/03 1
e
  ex.  op de Tongerense heide, Epe. EvDT.    

01/06 2 schreeuwende jongen Landgoed 

Tongeren, Epe. EvDT.  

Fitis    

19/04 1
e
 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.    

Gierzwaluw    

11/05 1
e
 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.                     

Goudvink    

04/04 2 prachtige spannetjes op de Tongerense 

heide, Epe. EvDT.           

Grauwe gans    

21/04 1 zat op pol midden in ven op 

Landgoed Feithenhof, Epe, terwijl 

ander exemplaar er om heen 

zwom. EvDT.       

Groene specht    

21/04 Ik hoorde 1 exemplaar op Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 

juni Met regelmaat waar te nemen aan de 

Jagtlustweg, Epe. MF.  

Groenling    

04/05 1 ♂ en 1 ♀ op de Tongerense heide, Epe. 

EvDT.            

Grauwe vliegenvanger 
29/06 Heeft bij mijn weten niet hier op het erf 

gebroed, maar kwam zich een middagje 

laten zien. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Grote lijster    

20/03 2 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Huiszwaluw    

17/04 4 exx. op Tongerense heide, Epe. EvDT.    

29/06 Grote groep zittend op de grond 

op het zandruiterpad tussen 

Renderklippen en begraafplaats 

Epe. Vlogen bij nadering op 

maar streken direct achter me weer 

neer(???) MM.                                    

Keep    

26/03 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.     

 
   

Kievit  

21/05 1 ex. boven  Tongerense heide, Epe. EvDT.                                  

Koekoek    

22/04 vanaf deze datum bijna dagelijks. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

29/06 Nog steeds zijn roep om meer regen! 

 Renderklippen Epe. MM.       

Nachtzwaluw    

12/05 1
e
 ex. en daarna verschillende avonden. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Roodborsttapuit    

11/03 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Staartmees    

10/04  Nest uitgevlogen op Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 

Tjiftjaf    

31/03 1
e
 ex. op Tongerense heide, 

Epe. EvDT.  

Torenvalk    

15/05 een mooie ♂  Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 

Veldleeuwerik    

11/03 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Vink    

02/05 een familie gezien op Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 

Witte kwikstaart    

23/04 2 jongen. Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Witte Kwikstaart    

02/05 2 jongen  (2e broedsel?) Tongerense heide, 

Epe. EvDT.           

Zwartkop    

18/04 1
e
 ex. op Tongerense heide, 

Epe. EvDT.  

 

VlindersVlindersVlindersVlinders    
Bont Zandoogje  Pararge Aegeria  

12/04 1
e
  ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                   

Boomblauwtje  Celastrina Argiolus  

11/03 1
e
  ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT. 

02/07 2 exx. in coniferenhaag, tuin Belvédèreweg 

3, Epe. MM. 

Bosbesbruintje  Macaria brunneata  

08/06 Enorm veel exx. op Tongerense heide, Epe. 

EvDT.                          

Bruine Grijsbandspanner Cabera exanthemata  

24/5 1 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Bruine Vuurvlinder  Lxcaena Titxrus  

30/04 2 ♀  en 1 ♂ Tongerense heide, Epe. EvDT.              

Citroenvlinder  Gonepteryx Rhamni 

12/03 1e ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                  

  

 

 



 

  

 
Dennespanner  Bupalus Piniarius  

05/06 Heel veel exx. op Tongerense heide, Epe. 

EvDT.  

Dennenspinner  Dendrolimus pini 

16/05   en daarna met regelmaat  tegen 

de ruiten. Belvédèreweg 3, Epe . 

MM.  

Distelvlinder  Vanessa Cardui  

23/05 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Donsvlinder  Sphrageidus Similis  

30/05 Rups van deze vlinder gevonden op 

Tongerense heide, Epe. EvDT.     

Gehakkelde Aurelia  Polygonia C-album  

28/03 1
e
 ex. op Tongerense heide,  Epe. EvDT. 

14/04 1
e
 maal tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Gewone Heispanner  Ematurga Atomaria  

14/04 1e ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                         

Grijze Beer  Diaphora Mendica  

10/05 1 ♂ op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                

Groentje  Callophrys Rubi  

01/04 1 ex op  Tongerense heide,  

Epe. EvDT. 

Voor het tweede jaar in niet één 

gezien op de Renderklippen. MM.  

Grote Beer  Arctia Caja  

07/06 Rups van deze vlinder gevonden op 

Tongerense heide, Epe. EvDT.    

Hageheld  Lasiocampa Quercus  

13/05 Tijdens één wandeling 33 rupsen van deze 

vlinder gevonden op de Tongerense heide, 

Epe. EvDT.                             

Heideringelrups  Malacosoma castrensis  

13/05 grote klomp rupsen gevonden op    

Tongerense Heide 

Klein Geaderd Witje  Pieris Napi  

30/04 4 exx. op Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Klein Koolwitje  Pieris Rapae  

02-04 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                       

Kleine Hageheld  Lasiocampa trifolii  

13/05 6 rupsen gevonden op  Tongerense heide, 

Epe. EvDT.                 

Kleine Vuurvlinder  Lycaena Phlaeas  

14/04 1
e
  ex. op 

Tongerense heide, 

Epe. EvDT.  

29/06 2 exx. bij de eerste 

trap op de 

Renderklippen v.a. Epe MM.  

Kleine Zomermeter  Hemithea Aestivaria  

30/04 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Kuifvlinder  Cucullia verbasci  

30/05 1 prachtige rups van deze vlinder gevonden. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.    

Lente orvlinder  Polyploca flavicornis  

13/05 1
e
 ex.op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                       

Lieveling  Timandra Griseata  

24/05 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Oranjetip  Anthocharis Cardamines  

13/04 8 exx. in weitje op 

Landgoed Tongeren. Epe. 

EvDT.  

14/04 ♀ 1
e
 maal bij Judaspenning. 

Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
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Roodbandbeer  Diacrisia Sannio  

04/06 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Speerpuntspanner  Rheumaptera Hastata  

18/04 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.                                    

St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae  

02/06 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Stro-uiltje  Rivula sericealis  

24/05 Voor ons de eerste keer gezien op de 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Tauvlinder  Aglia Tau  

26/0 4 1 ex.  op Landgoed Feithenhof en 1 ex. op 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Tuinspanner  Xanthorhoe Fluctuata  

31/05 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Variabele Spikkelspanner  Alcis Repandata  

02/04 1
e
 ex op Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Veelvraat  Macrothylacia rubi  

04/05 1
e
 ex. op Tongerense heide, Epe. EvDT.   

 

ZoogdiZoogdiZoogdiZoogdieeeerenrenrenren    
Haas Lepus capensis 

19/5 een mooi exemplaar op de Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 

        

AmfibieenAmfibieenAmfibieenAmfibieen     

Bruine kikker  Rana temporaria 

19/4 14 exx op een kluitje bij elkaar. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 

Gewone pad Bufo bufo  

02/04 Ongeveer 30 exx. bij de vijver. Tongerense 

Heide, Epe. EvDT.  

Heikikker  Rana arvalis  

11/04 1
e
  ex.  bij ven op de 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 

        

ReptielenReptielenReptielenReptielen       

Adder Vipera berus  

27/04 1
e
  ex. ♀ pinkdik ongeveer 45 cm en op 

05/05 1 ex. ♂ groter en dikker op de Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 

Later, eind juni, nog eens 2 ♀♀ adders gezien op de 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Hazelworm  Anguis fragilis  

19/04 1
e
 ex.op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Kleine watersalamander  Triturus 

vulgaris  

11/03 4 ♀ en 2 ♂ in vijver 

Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Levendbarende hagedis  Lacerta vivipara  

18/05 2 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Zandhagedis  Lacerta agilis  

07/04 3 exx, op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

       

AndereAndereAndereAndere    insecteninsecteninsecteninsecten          
Gouden tor  Cetonia aurata  

04/06  1
e
  ex. op  Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Hoornaar  Vespa crabro  

04/05 Enorm groot en mooi. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 

Meikever  Melolontha melolontha  

14/05 1e ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 
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Oogvlek lieveheersbeestje  Anatis ocellata  

09/05 Een mooi groot insect, nog 2x gezien. 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Platbuik  Orthetrum cancellatum  

0405 1 ♀ en 1 ♂ op de Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 

Weidehommel  Bombus pratorum  

11/03 1
e
 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Zebrarupsen 
30/06 Op drie locaties aan het begin van de 

wandelroute over de Renderklippen, Epe. 

MM.  

        

PlantenPlantenPlantenPlanten       

Dopheide  Erica tetralix  

22/05 De eerste bloei op de Tonge-rense 

heide, Epe. EvDT. 

Dit jaar op de hei bij de Renderklippen Epe/ 

Heerde opvallend veel: grote roze plakken! Ook 

twee wit bloeiende exemplaren gevonden. MM.  

 

Stekelbrem 
16/04 De eerste 3 plantjes in bloei op de 

  Tongerense heide, Epe. EvDT. 

 

PaddestoelenPaddestoelenPaddestoelenPaddestoelen 

Grote stinkzwam  Phallus impudicus 

15/06  Na een pauze van enige tijd begint het weer 

aardig te rieken! Mooie exx. in het 

Norelbosgebied bij de Beukenlaan. MM.   

29/06 Papilrussula - Russula coerulea 

 Div. exx. langs breed zandruiterpad van 

Renderklippen → begraafplaats Epe. MM.  

Roodsteelfluweelboleet Boletus chrysenteron 

15/06 Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

V.a.half juni steeds meer paddenstoelen, o.a. Parel- 

en Roodbruine slanke amanieten, 

Roestvlekkenzwammen, Roodsteelfluweelboleten,, 

veel Duivels-eieren en overal propjes Kleverige 

koraaltjes. MM 

 

 

Ter afronding van de waarnemingen nog twee mailtjes van Harry van Diepen: 

11 mei 2007 

Aan de oostzijde van ’t Vossenbroek spelen zich kennelijk wonderlijke zaken af. Ik beperk me tot 

slechts twee mirakels. 

1. In het eerste kwartaal van 2007 zijn bij mij vijf Havikslachtoffers gemeld langs de Kanaalweg 

tussen de Esschertweg en de Wijnbergweg. Kennelijk houden ze daar sinds kort 

kamikazevluchten. In de voorgaande vijftig jaar vogelopvang heb ik nooit een Havik als 

verkeersslachtoffer gehad.  

2. Onlangs meldde een ex-vogelaar uit Wezep dat hij ‘s avonds rond 20.00 uur twee Oehoes had 

gezien, rechts van de A50 ter hoogte van het Vossenbroek. De ”ex” had vaker Oehoes gezien 

in Limburg en zag duidelijk de pluimen op de kop. De vogels zaten gebroederlijk naast elkaar 

in een boom.  

Nou dacht ik zo: twee wonders zo dicht bij elkaar – zouden die wat met elkaar te maken hebben. Staat 

er bijvoorbeeld ergens een (kraaien)vangkooi? 

(Of die vraag intussen beantwoord is…..?) 

Ik kreeg ook nog een prachtige beschrijving van een ontmoeting met een Oehoe, 

waarvoor hij en Ineke in het voorjaar richting Winterswijk reden, om daar in de 

omgeving nog veel meer te bekijken.  Het laatste object was de locatie waar de 

familie Oehoe zich ophield.  Ze stonden er zo’n drie kwartier te wachten, maar 

zonder succes. Toen, klaar voor de terugweg….. 

Van hier af laat ik Harry aan het woord:  

“Juist toen ik weer in de auto wilde stappen vloog een Oehoe boven mijn hoofd. Hij 

kwam van de bosrand gevlogen op hooguit vier meter. Ineke zat al in de auto en zag hem door het 

linker zijraam aan komen vliegen. Volgens haar scheerde hij vlak over mijn hoofd.  Hij werd 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. tien meter) in de top van een Lariks zitten, nog steeds belaagd door de 

kraaien.  

Na enige tijd vertrokken die. De Oehoe bleef nog zitten, voor mijn gevoel misschien wel langer dan 

vijf minuten. Wij stonden beiden naast de auto naar hem 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. 

Harry van Diepen. 
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