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Stuurpraat  
 

Om te beginnen wenst het bestuur alle leden en hun familie het allerbeste toe voor 

2008. Laten we hopen dat het een jaar wordt met mooie en vooral veel waarnemingen. Het 

afgelopen jaar was een zeer productief jaar. De brochure “Vogels van erf en tuin” en het 

rapport “De Nijensteen” zijn erg goed ontvangen door de media. Langs deze weg wil het 

bestuur alle leden die hieraan hebben meegewerkt nogmaals hartelijk bedanken. Ook komend 

jaar zal er weer een rapport gepresenteerd worden, het streven is om voor de zomer het rapport 

“Tongeren” af te ronden en te presenteren. Het materiaal hiervoor moet voor 1 maart binnen 

zijn. 

Daarnaast zijn wij gevraagd door, zowel het landelijk bestuur als het gewest om mee 

te werken aan een tweetal projecten. Het landelijk bestuur heeft een beroep op ons gedaan 

inzake het “Watervogelproject 2008” en het gewest wil ons graag betrekken bij het project 

“Natura 2000”. Voor dit laatste is subsidie aangevraagd. Het belangrijkste doel van dit project 

is om te laten zien wat Natura 2000 betekent. Maar ook om mensen te interesseren voor de 

KNNV ! Dit is ook voor onze afdeling wenselijk, want we zijn in 2007 een groot aantal leden, 

om overigens begrijpbare reden, kwijt geraakt. 

Ook in 2008 staan er weer veel activiteiten op het programma van de werkgroepen. 

Langs deze weg wil het bestuur de algemene leden vragen om ook eens deel te nemen aan de 

activiteiten van de werkgroepen.  

Binnen het bestuur hebben we nog steeds een aantal vacatures, het blijft moeilijk om 

ze ingevuld te krijgen, maar we blijven ons best doen; suggesties zijn ook nog steeds welkom. 

 

 

Het bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

Wij heten als nieuw lid van harte welkom:  

 

Ab en Denise van Mossel, Heidebadweg 24, 8162 PS Epe. 

 

Dhr Ad Bijl, Klapperdijk 30d, 8191AE Wapenveld 
 

 

 



 3

Jaarverslag 2007 KNNV Epe/Heerde 
 

Het jaar kenmerkt zich door de vele activiteiten met een promotioneel karakter. 

Het rapport “Het Achterse Broek ontsloten”- de Nijensteen verschijnt en de succesvolle brochure 

“Vogels van erf en tuin”.  

 

Leden 
Het ledental per 1 januari 2008  is honderdéénentwintig leden, tweeëntwintig huisgenootleden en 7 

KNNV leden, inclusief twee ereleden. Dit jaar is het ledental dramatisch gedaald door met name 

vergrijzing en verhuizing van leden. 

 

Het bestuur 

     voorzitter                                vacant 

Margriet Maan-Everaars        secretaris ad interim 

Rob van de Burgt                   penningmeester 

Francien Surink          coördinator algemeen programma 

Hilary Jellema-Brazier          natuurhistorisch secretaris 

Bauke Terpstra           bestuurslid 

Het bestuur heeft o.a. vergaderd over: 

♣ Natuurklanken  

♣ vormen van promotie en publiciteit  

♣ het inventarisatieproject voor het landgoed Tongeren, 

♣ de werving van nieuwe bestuursleden en leden-vrijwilligers 

♣ Meerjarenplan en Jaarplan 

 

Commissies 

De Programmacommissie- Francien Surink, Gerard Plat- organiseert 15 activiteiten (zie bijlage). 

Gerard Plat streeft er naar meer samenhang in de programmaonderdelen van de werkgroepen en het 

algemeen programma te bewerkstelligen. 

De tijdelijke huisvesting van de Eper Gemeentewoning in de Hammershoek heeft het nadeel dat wij 

geen gebruik kunnen maken van de benedenverdieping. 

De Evenementencommissie- Jeaan Felix, Mia Leurs- heeft, aangevuld met een enthousiaste groep 

leden, de KNNV stands bemand op de Buys Ballotdag, de manifestatie Lopen in het Landschap op de 

Dellen, de Open dag van kwekerij/vlindertuin van de Velde in Heerde en de Fruitdag op de 

Blankemate in Nijbroek. In de stand zijn allerlei activiteiten te doen, naast de informatie die over de 

KNNV wordt gegeven. 

De Voorjaarskampcommissie- familie Koopmans, Bijlsma en Hofstede- organiseert het 

voorjaarskamp in de Vulkaaneifel met o.a. een schitterende wandeling rond het dorp Hillesheim. 

 

Werkgroepen 
Er is een Planten- Insecten en Paddestoelenwerkgroep actief, een gecombineerde 

werkgroep voor vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen VoZoVar en een nieuwe 

Interessegroep Bodem, Geologie en Landschap. De werkgroep Landschap en Natuur staat op non-

actief vanwege het tekort aan vrijwilligers. 

De werkgroepen leveren zelf jaarverslagen. Zie dit nummer Natuurklanken 2008 nr 1. De 

paddestoelenwerkgroep schrijft het jaarverslag voor Natuurklanken 2008 nr2. 

 

Coördinatorenvergadering 
Nieuwe leden werven is een noodzaak, dus ook het geven van cursussen. 

Het bundelen van gegevens over het Wisselsche Veen, met name het Landje van Jonker zal vooral een 

floristische aangelegenheid worden.  

De werkgroepen worden ingeschakeld bij het organiseren van activiteiten voor natuurstudie,  

onderzoek en natuurbeleving voor alle leden en belangstellende natuurliefhebbers. Het Algemeen 
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programma wordt een Agenda van activiteiten. Voor Natuurklanken gaan de werkgroepen minimaal 

twee maal per jaar kopij aanleveren. 

 

Natuurklanken 
De vier afleveringen leveren samen 124 bladzijden. De eerste drie afleveringen zijn gemaakt door 

Micky Marsman, de vierde door Marlon Thé die in het vervolg de lay-out zal blijven verzorgen. Leden 

van het bestuur vormen een voorlopige redactie. Roel Pannekoek neemt na 25 jaar afscheid. De 

nieuwe drukker is Dédruk in Vaassen. 

 

Bibliotheek 
In mei is de bibliotheek tijdelijk opgeslagen vanwege de verbouwing van de Eper Gemeentewoning. 

Er kunnen voorlopig geen boeken worden uitgeleend. 

 

Natuurpad 

Er zijn twee geslaagde excursies op aanvraag gehouden. De communicatie met de gemeente Heerde is 

aan het eind van het jaar hersteld. 

Geert Kuper is namens de vereniging de supervisor van het Natuurpad, bijgestaan door Francien 

Surink, Wilmie Radstake en Hein en Marchien te Velde. 

 

Promotie en Publiciteit 
• De website waaraan Janus Crum en Henk Gremmer werken,  nadert zijn voltooiing. Nu al 

bewijst hij zijn nut. 

• Er is een Promotiefolder gemaakt voor onze afdeling met alle mogelijke activiteiten. 

• Kleurenaffiches voor het Natuurpad. 

• De Interessegroep Geologie en landschap is door Bauke Terpstra opgestart. 

• Mariet van Gelder lanceert “Natuurwandelen” in Heerde. 

• Er zijn met onze promotiestand vier evenementen bezocht. 

• De insectenwerkgroep organiseert het KNNV waarnemingsproject libellen met veel publiciteit. 

• Naast de gebruikelijke kleine berichten in de Huis aan huis bladen verschijnen er vier mooie 

artikelen in de Stentor. 

 

Vertegenwoordigingen 
• Kavelruilcommissie West (Marianne Faber). Vier maal bijeen. 

• Vereniging Milieuzorg Epe (Marianne Faber); Milieugroep Heerde (Adrie Hottinga). 

• Gelderse Milieufederatie (wisselende vertegenwoordigers). 

• Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé).  

• Beleidsraad KNNV (Margriet Maan en Ed van Dalfsen); Gewest IJsselstreek KNNV (Rob van de 

Burgt). 

• Stuurgroep Traditioneel Landgebruik (Marianne Faber). Twee maal bijeen. 

• Raadsvergadering Gemeente Epe: Over Nota recreatie en toerisme. Over evaluatie 

Groenstructuurplan.(Ed van Dalfsen). 

• Klankbordgroep nevengeul Veessen-Wapenveld (Ed van Dalfsen). Drie maal bijeen. 

 

Contacten met andere natuurverenigingen en organisaties 
    Er worden velerlei contacten onderhouden. Van (enige) regelmaat is sprake bij: 

• Stichting Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen   

• Staatsbosbeheer   

• Waterschap Veluwe   

• Floron, Sovon, Ravon  

• Vlinderstichting   

• Kerkuilenwerkgroep Veluwe   

• Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde   
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• Vogelbescherming  

• VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

 

Contributie gaat naar: 
Gelderse Milieufederatie en Sovon. Bladen worden uitgewisseld met alle afdelingen van  KNNV 

Gewest IJsselstreek, Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken, Landelijke Jongeren., 

Rijksherbarium. 

 

Gegevens gaan naar: 
KNNV Veldbiologische Commissie, Floron (structureel), Sovon, Ravon, Rijksherbarium,  

Mycologische Vereniging Nederland (structureel), Vlinderstichting, Trekvlinderregistratie,  

Werkgroep Roofvogels Nederland (wintertelling). Vogeltrekstation. 

Het Geldersch Landschap (structureel), Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe.  

 

Vrijwilligers 

Veel waardering en dank voor onze gedreven leden-vrijwilligers. 

In het bijzonder de Insectenwerkgroep met de promotie van het KNNV libellenproject. 
 

Margriet Maan 

Activiteiten 2007 
 

 
14 jan. Nieuwjaarsreceptie en bekenwandeling in Vaassen   34 pers  

25 jan  Dialezing over de Galapagoseilanden door Fred Bos   24 pers 
29 mrt Lezing over vogels in het Kroondomein door Gert Prins  22 pers 
26 april Dialezing over libellen door de insectenwerkgroep   18 pers 

28 april 
-4 mei Voorjaarskamp Vulkaaneifel      16 pers 

  6 juni Buys Ballotdag        9  pers 
 16 juni      Libellenexcursie naar het Kievitsveld met Bertus Hilberink   7  pers 

12 aug Geologie, bodem en landschap. Excursie met Bauke Terpstra  6  pers 
23 aug Excursie naar de Wiessenbergse Kolk met Mariet van Gelder  8  pers 
  7 sept Nationale Nachtvlindernacht o.l.v. Hilary Jellema   16 pers 

23 sept Lopen in het Landschap      10 pers 
27 sept Geologie, bodem en landschap. Theorie met Bauke Terpstra  22 pers 

  6 okt Fruitdag te Nijbroek        7  pers 
  7 okt Paddenstoelenwandeling met To en Janus Crum    2  pers 
25 okt Lezing over Californië door Menno Boomsluiter   16 pers 

12 nov Lezing over libellen door Marian Schut    17 pers 
15 nov Vogeltrends in het IJsselmeergebied.  

                   Lezing door Stef van Rijn       9 pers 
22 nov Lezing over beheer van de Eper Beken door Henk Menke en  
                  René Harleman       50 pers 

13 dec Leden voor ledenavond        9 pers 
 

De paddenstoelenexcursie, traditioneel met zeer veel deelnemers, trok geen belangstelling 
omdat de bladen het persbericht, dat twee weken van te voren was ingeleverd, niet plaatsten. 
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Jaarverslag 2007 Insectenwerkgroep 
 
De werkgroep telt op dit moment 17 leden en 6 

belangstellenden. 

Een lid is dit jaar overleden en een ander lid heeft voor de 

werkgroep bedankt. 

 

Activiteiten van de Insectenwerkgroep  
 

A. Werkgroepbijeenkomsten in de Eper 

Gemeentewoning en de Hammershoek 

15 januari      werkgroepoverleg + quiz                                                                 12 deelnemers 

12 februari     filmpresentatie over Libellen door Etienne van Dissel                   15 deelnemers 

12 maart         diapresentatie door Bauke Terpstra                                                10 deelnemers 

26 april           diapresentatie Libellen, Hilary Jellema en Henk v. Woerden        18 deelnemers 

15 oktober      werkgroepoverleg + diapresentatie door Dik Koopmans               13 deelnemers 

12 november  diapresentatie over Libellen door Marian Schut                             17 deelnemers 

 

B. Excursies 
Inventarisatie Landgoed Tongeren op 12 april (4 deelnemers), 15 mei (5 deelnemers), 

14 juni ( 1 deelnemer ), 3 juli ( 5 deelnemers). 

De voorgenomen inventarisatie op 11 september kon door ongunstige weersomstandigheden 

niet doorgaan. In maart, april en augustus hebben leden ook nog individueel op dit terrein  

geïnventariseerd. 

16 juni            Libellenexcursie naar het Kievitsveld in Vaassen                             7 deelnemers 

23 augustus    Insectenexcursie naar de Wiessenbergse Kolk bij Hattem                8 deelnemers 

 

C. Andere door leden bezochte activiteiten 
3   maart            Coördinatorenoverleg met de directie van Landgoed Tongeren     1 deelnemer 

10 maart            Workshop door de KNNV Veldbiologische Commissie te            3 deelnemers  

                          Apeldoorn                                                                        

24 maart            Landelijke Vlinderdag te Ede                                                         4 deelnemers 

9   juni               Scoutingdag te Heerde                                                                   3 deelnemers 

7   september     Nationale Nachtvlindernacht bij Louk Witkamp                         16 deelnemers 

23 september     Lopen in het Landschap in de Dellen                                             2 deelnemers 

12 oktober         Uitreiking rapport De Nijensteen                                                     1 deelnemer 

1   november      Bijeenkomst bestuur en coördinatoren                                            1 deelnemer 

      

D. Monitoringroutes 
Dagvlinders 

      Wenumse watermolen                                              Cintia Wedemijer 

      Kievitsveld                                                               Bertus Hilberink/Jan Polman 

      Wisselsche veen                                                       Mia Leurs/Jeaan Felix 

       Oude spoorbaan Epe/Heerde                                   Hilary Jellema 

       Lohuizerveen                                                           Joke en Henk de Heer 

       Vlindertuin Wendhorst                                            Hilary Jellema 

       ’t Harde bij A28 (Heideblauwtje)                            Jan Kuijper 

       Renderklippen Schaapskooi (Heideblauwtje)          Diet de Ridder 

       Kroondomein Gortel (Bosparelmoervlinder )          Bertus Hilberink 

       Libellen 

       Grift Vemderbrug (Weidebeekjuffer)                      Hilary Jellema 
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E. Individuele activiteiten 
Een aantal  leden noteert eigen waarnemingen van vlinders en 

libellen op formulieren van de Vlinderstichting of houdt zich bezig 

met de studie van en onderzoek naar nachtvlinders en andere 

insecten. 

De werkgroep heeft al een aantal jaren nauwe contacten met de 

insectenwerkgroep van de KNNV van de afdeling Apeldoorn. 

Soms is er een gezamenlijke excursie en tevens worden de 

wederzijdse werkgroepavonden bezocht. 

 

De coördinatoren 

Bertus Hilberink 

Etienne van Dissel 
 

Jaarverslag 2007 Plantenwerkgroep  
 

De werkgroep telt elf actieve leden. De excursies en werkgroepavonden worden dan ook goed 

bezocht. Omdat voor de inventarisatie van Tongeren ook de mossen meegenomen moeten worden 

hebben we het volgende boek aangeschaft:  Beknopte Mosflora van Nederland en België, door Henk 

Siebel en Heinjo During. 

 

Activiteiten  
29 januari Dia-avond verzorgd door Gerard. Flora van de Witte Karpaten. (KNNV kamp) 

Het gebied ligt in het zuid oosten van Tsjechie en is in 1996 uitgeroepen tot 

biosfeerreservaat door Unesco. 

3 februari  Botanische dag in Maarn. (5 personen)  Verschillende lezingen o.a. over het 

Valkruid in Drente en over de plantsoenen van Amstelveen. 
26 februari Inbreng eigen leden.  Inleiding mossen, n.a.v. aanschaf mosflora. 

3 maart Inleiding Tongeren. Gesprek met mevr. Rauwenhoff. Rondleiding over het landgoed. 

24 maart Mossenexcursie. De eerste inventarisatie op Tongeren. De weilandjes herbergen wel 

veel mossen, maar slechts drie soorten. En dat zijn dan ook nog soorten die veel 

voorkomen, Gewoon haakmos, Fijn laddermos en Gewoon dikkopmos. 

Des te meer vinden we in het bosgebied en bij de beek. Vooral op de steile kantjes 

staan vaak leuke mossen. Doordat hier geen blad blijft liggen krijgen mossen 

voldoende licht om zich te ontwikkelen.  

Aan de beekrand en in ondiep water troffen we Roodviltmos – Aulacomnium palustre. 

Een opvallend geelgroen mos, in losse zoden met een hoogte tot 6 cm. 

4 april  Mossenherhaling bij Loes. 

18 april  Mossenherhaling bij Mariet. 

23 april Vanwege het zachte weer besloten om te starten met 

inventariseren.  

Hok waarin Groot Stokkert  ligt. 

7 mei  Ging niet door, te regenachtig. 

14 mei  Inventarisatie Tongeren: het grasland rechts van de laan. 

Meetpunten van 25 m2 in diagonaal over het land uitgezet. 

Gestreepte witbol, meest dominant aanwezig. 

Een van de meetpunten, bij een kruising van sloten, herbergde 

meerdere soorten zegges, de Scherpe, de Elzen- en de Tweerijige 

zegge.   

21 mei  De Blankemate, een schitterende IJsselhoeve in Nijbroek.  

Een oud weiland met poel en oude drinkkolk    

30 mei  Bos/heideterrein met ven van Louk Witkamp. Al jaren wordt het 

terrein zorgvuldig beheerd, met als resultaat heel veel 
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Moeraswolfsklauw en twee zonnedauwsoorten. Witte snavelbies werd later in het jaar 

gevonden. 

4 juni   Inventarisatie Tongeren: meest vochtige weiland gedaan. Het gras was net gemaaid, 

maar het lag er nog, zodat we toch konden strepen. Dit stukje leverde wel wat meer 

soorten op o.a. Schildereprijs. Het slootje stond vol Rode 

waterereprijs. 

11 juni Een km hok in het bosgebied aan de Dellenweg tegenover de 

Hertenkamp.  Een leuk afwisselend hok dankzij het feit dat er nogal 

met de grond gerommeld is. 

De lipbloemige die we deze avond niet op naam konden brengen 

omdat de bloemen ontbraken, is later herkend als Borstelkrans. 

Ook veel Bosdroogbloem en een enkele Bezemkruiskruid.  

De Smalle wikke is de Smalle wikke niet meer, voortaan moeten we 

even de flora raadplegen. Er is een nieuwe ondersoort, Vergeten 

wikke, die waarschijnlijk algemener voorkomt dan de Smalle wikke.  
18 juni  Inventarisatie Tongeren: weer Schildereprijs. 

2 juli  Gortel.  De Akkerandoorn was wel de leukste vondst in dit hok. Maar  

hoogtepunt was wel het bezoek aan de Stekende wolfsklauw, die daar in de buurt 

staat. 

9 juli  Kerkdijk Heerde. Een gevarieerd hok met soorten van zowel voedselrijke als schrale 

grond. Vooral de grote hoeveelheid Tripmadam was echt bijzonder. Daarnaast vonden 

we ook Wit vetkruid. Brede wespenorchis was goed vertegenwoordigd. 

Van de grassen was Duist een leuke vondst. In de schrale berm stonden veel 

verschillende mossen, Ruig haarmos viel op door zijn grijzige tint. Tussen de mossen 

groeide Vroege haver en Zilverhaver. Rode schijnspurrie en Zandteunisbloem. 

16 juli         Nogmaals het km hok waar Groot Stokkert in ligt. Als eerste hebben we het Klein 

wintergroen opgezocht. De groeiplaats wordt groter, maar wel minder dicht. Ook aan 

de overkant van het pad vonden we 2 exemplaren. Bloeistengels waren er dit jaar niet 

veel. 

Valse salie troffen we ook in de buurt van het hotel.   

Op het kleine heideveldje bloeiden enkele plantjes Klein warkruid. Bosdroogbloem 

was ook een leuke vondst, vooral omdat er wel 20 in bloei stonden. 

23 juli  Teveel regen 

30 juli           Een hok in de bebouwde kom van Epe.  

Dank zij vroegere uitzaai stonden er veel soorten die je normaliter niet 

verwacht. De Grote ratelaar, Steenanjer, Slangenkruid  zijn nog relicten 

van een ander groenbeleid. Zo’n 10 jaar geleden werden de bermen in de 

bebouwde kom op natuurvriendelijke wijze beheerd. 

Nu is de maaimachine weer een veel gebruikt attribuut, bermen 

veranderen weer in saaie groene grasstrookjes. 

6 augustus SSB toestemming gevraagd om het terrein tegenover de Nijensteen onder Veessen te 

bezoeken. 

Viel wat tegen,  veel vertrapt en opgegeten door koe en gans. Karwijvarkenskervel  is 

goed te herkennen aan de kransgewijs staande deelblaadjes. Ook vonden we 

Heelblaadje in bloei, maar wel vertrapt. 

13 augustus    ’t Harde, station en omgeving. Eerst het gedeelte bij de parkeerplaats langs het spoor 

bekeken. Daar stond vorig jaar o.a. Kamferalant. Nu niet gevonden, wel stond er veel 

Bezemkruiskruid. Verder een mengeling van ruderale en adventieve soorten.  

Daarna nog even op het defensieterrein gekeken. De muurvaren stond er nog. 

20 augustus  Nogmaals naar de Kerkdijk in Heerde. In de Wetering troffen we Doorgroeid 

fonteinkruid. Ook een leuke soort is Kale gierst, gevonden langs de rand van een 

maïsakker. Dat de grond hier op sommige plekken erg schraal is, kun je opmaken uit 

de vondst van Struikhei en Tormentil. 

27 augustus De Hoge Weerd in Epe. 
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Egbert leert ons dat de rolklaver die je vindt in ingezaaide bermen doorgaans de 

Rechte rolklaver is. De stengels staan meer rechtop, bloem is in de knop niet rood 

aangelopen en de kelktanden liggen aan. Wetenschappelijke naam is Lotus sativus, 

wat betekend die gezaaid wordt.  

29 augustus  ‘t Harde met Henk M. en Margriet, om de Kamferalant op te sporen. Dat  is niet 

moeilijk, het is een goed herkenbare soort. En dan is er ook nog altijd de geurproef! 

Onmiskenbaar! De soort breidt zich enorm uit.  

8 september Dagexcursie Kuinderbos. Zie verslag Natuurklanken 2007 nr. 4. 

24 september Determinatieavond. Sommige soorten vanaf de hoofdsleutel opgezocht. 

29 oktober  Determinatieavond. Door de nachtvorst is er niet veel materiaal meer voorhanden. 

Margriet heeft een workshop Amaranten gevolgd en geeft haar opgedane kennis weer 

door aan ons.  

26 november Een werkgroepavond waar iedereen zijn of haar vondsten en bevindingen kwijt kon. 

 

Mariet van Gelder 

 

Jaarverslag 2007 VoZoVAR  
 

In 2007 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 2007 is al weer voor de zevende keer de 

roofvogelwintertelling uitgevoerd. Een leuke activiteit, waarbij 

ook heel wat andere vogels worden gezien. Voor het eerst is een 

zeearend gezien, aan rand van een telgebied bij de IJssel (Marle): 

dit was een kwestie van tijd. Al langer wordt de soort weleens 

gezien langs de IJssel en in 2007 is voor de tweede maal in 

Nederland gebroed. 

 

Op 1 maart vond een werkgroepavond 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. 

 

Op 3 maart is de aftrap gegeven voor het inventarisatieproject Tongeren. Leden van diverse 

werkgroepen hebben de uitgangspunten doorgenomen met mevrouw Rauwenhoff, de rentmeester van 

het landgoed. Onder leiding van Frans Bosch, Adrie Hottinga en Gert Prins zijn resp. de zoogdieren 

(vleermuizen), broedvogels en vissen, amfibieën en reptielen geïnventariseerd. Het gebied is tamelijk 

soortenrijk, de belangstelling voor de inventarisatie van andere werkgroepleden was minimaal. In 

januari 2008 worden de resultaten naast die van andere werkgroepen gelegd. 

 

Op 7 maart is door de coördinator een door SOVON georganiseerde vergadering met andere Veluwse 

vogelwerkgroepen bezocht. Vanuit onze werkgroep was er geen belangstelling om daar naar toe te 

gaan. Vanuit de andere vogelwerkgroepen is er ook weinig belangstelling om nog extra zaken op te 

pakken zoals de door ons voorgestelde inventarisatie van steenuilen langs de randen van de Veluwe. 

Een dergelijke vergadering zal in de toekomst niet vaker dan eenmaal per jaar plaatsvinden. 

 

Op 15 maart hielden Rudie Heideveld en Gerrit-Jan van Dijk voor een vereniging uit Heerde extern 

een lezing over vogels. Op 29 maart is in het algemene programma een lezing verzorgd over het 

Kroondomein. Hierin is verslag gedaan van vier jaar broedvogelonderzoek in de boswachterij Gortel. 

Er waren 31 belangstellenden. 
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Het opknappen van de oeverzwaluwenwand bij Wapenveld o.l.v. Rudie Heideveld is afhankelijk van 

de waterstand. Op 31 maart 2007 stond het water laag genoeg om met twaalf personen het onderhoud 

te doen. De oeverzwaluwen hebben in 2007 bijna geen belangstelling getoond voor de wand, 

misschien heeft het te maken met het materiaal waarmee de wand is opgevuld of de uitzonderlijk 

warme april-maand? 

 

Al in de wintermaanden is de basis gelegd voor de brochure over Vogels van erf en tuin, een project 

dat in 2006 door Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcodeloterij gehonoreerd werd met 

4.500 euro. Met name in maart, april en mei is er hard aan gewerkt. In enkele sessies werden de 

werkzaamheden verdeeld, de teksten in concept geschreven en van commentaar voorzien. Een redactie 

bracht vervolgens wat meer eenheid in de teksten en verzorgde de illustraties. In totaal hebben acht 

leden van KNNV een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de brochure: een bijzondere 

en geslaagde manier van samenwerken. Uiteindelijk rolde de brochure in september van de persen in 

een oplage van 1.750 exemplaren. In het najaar van 2007 is de brochure onder de leden van de KNNV 

verspreid als bijlage van Natuurklanken. De brochure oogst nu al veel waardering.  

 

 De eerste helft van 2008 wordt de brochure verspreid onder bewoners van het 

buitengebied; dáár waar kansen liggen voor onder meer steenuil en 

huiszwaluw. Het verspreiden wordt gecombineerd met een inventarisatie van 

de steenuil. Belangstellenden kunnen zich nog altijd opgeven om hieraan een 

bijdrage te leveren, bijvoorbeeld in hun eigen woonomgeving. 

 

De geplande algemene vogelexcursie van 8 mei vond geen doorgang doordat 

Natuurklanken op dat moment nog niet verspreid was. 

 

Normaal worden de kwartelkoningen geteld op twee avonden in juni; dit jaar 

was vanuit SOVON voor het eerst verzocht ook medio mei te tellen. Het was eindelijk weer eens een 

redelijk goed kwartelkoningenjaar, waarbij de goede resultaten van de IJssel in het oog springen. De 

kwartelkoning-telling is ook altijd leuk vanwege andere waarnemingen zoals vier soorten uilen, 

sprinkhaanzangers en nachtegalen (aan de Overijsselse kant). 

 

Voor het tweede jaar ging de vogelreis naar de Oder; nu van 21 mei tot 26 mei 2007. Er gingen ook 

diverse niet-werkgroepleden mee; in totaal tien personen. Een uitgebreid verslag is in voorbereiding. 

Er werden prachtige gebieden bezocht, zowel aan de Duitse als aan de Poolse kant. Er zijn 

opmerkelijk ´veel´ hoppen en zwarte ooievaars gezien en gehoord. We hebben de excursiegebieden 

nog lang niet goed genoeg bekeken, dus dat belooft wat voor 2008. 

 

Ook aan de andere gangbare projecten als huiszwaluw, steenuil en kerkuil, is 

weer een bijdrage  geleverd. Telling van de huiszwaluw levert de laatste jaren 

steeds grotere aantallen op, maar in 2007 lagen de aantallen net iets lager dan in 

2006. Alle gegevens gaan naar SOVON. De steenuil-inventarisatie krijgt in 

2008 hopelijk een grotere impuls. 

 

In augustus hebben leden van de werkgroep meegedaan aan een RAVON-

excursie in het teken van de ´Inhaalslag´ op de Noord-Veluwe (Kroondomein).  

 

Op 23 september was de KNNV met twee informatiestands op De Dellen 

aanwezig op verzoek van Het Geldersch Landschap (´Lopen in het landschap´). Samen met de 

paddenstoelenwerkgroep was één stand gewijd aan het thema ´dood hout´ met voorbeeldmateriaal en 

twee grote posterpresentaties. 

 

Op 6 oktober hebben leden van de werkgroep een stand bemand op een fruitdag in Nijbroek, op de 

boerderij de Blankemate. Er is voorlichting gegeven over het belang van landschap voor Steenuilen. 

Er was een grote belangstelling voor onze stand. Veel mensen die de moeite nemen hier te komen, 

hebben wel een steenuil of kerkuil thuis.  
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Het Nijensteen-project is in 2007 eindelijk afgerond met de presentatie van het ruim 100 bladzijden 

tellende rapport in kleurendruk. De presentatie vond plaats in de boerderij De Nijensteen in het bijzijn 

van de eigenaren, beheerders, bewoners van De Nijensteen (dob foundation), de auteurs van de diverse 

hoofdstukken en uitgenodigde externen van o.a. provincie, waterschap e.d. Het was een gezellig 

samenzijn. Metname tijdens een excursie is gewezen op de rijkdom aan natuurwaarden, de geslaagde 

combinatie van natuur met waterberging en de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn voor (nog) 

méér natuur. 

 

Op 13 oktober is volgens het programma één keer vogeltrek geteld op de heide bij Gortel. Een apart 

verslag hiervan treft u aan in deze editie van Natuurklanken. 

 

De kraanvogelreis ging dit keer minder ver. In de Diepholzer 

Moorniederung, hemelsbreed 200 kilometer ten oosten van Epe, 

kun je namelijk ook grote aantallen kraanvogels zien. Er is 

opgetrokken met leden van de Vogelbeschermingswacht 

Noord/Veluwe die in hetzelfde weekeinde van 2 tot 4 november 

een reis hadden gepland. 

Twee hotels in Wagenfeld 

vormden de uitvalsbasis. Er 

zijn duizenden kraanvogels en ganzen gezien, die ´s avonds 

hoogveenrestanten binnenvliegen om te overnachten. Leuk 

waren verder de klapeksters en blauwe kiekendieven 

(slaapplaats). Sommige hoogveenkernen worden nog ´gewoon´ 

ontgonnen, ´maar´ daarna ingericht als natuurgebied. Totaal 

waren er zestien deelnemers, waarvan negen van de KNNV. 

 

 

Op 15 november hield Stef van Rijn een leuke lezing over de ´Vogels van het IJselmeergebied´. De 

lezing was dit keer niet in de pers aangekondigd, waardoor er helaas maar negen belangstellenden 

waren, allen van binnen de KNNV. De lezing ging onder meer over de nonnetjes die het moeilijk 

hebben en de aalscholvers die moeten verhuizen om voldoende voedsel voor hun jongen te vinden.  

 

Van 17 t/m 25 november is wederom een klapekstertelling georganiseerd. Het weer was minder zacht 

dan in 2006 en dit leverde weer een normaal aantal klapeksters op. De resultaten moeten nog 

binnenkomen.  

 

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, moet het jaar nog worden afgesloten met een vogel-

punttransecttelling (PTT) op 16 december 2007. De gezamenlijke lunch was weer een echt 

stamppottenbuffet in restaurant IJsselzicht (adverteerder Natuurklanken). En nog steeds heeft deze 

activiteit traditiegetrouw (met tegen de 20 deelnemers) de grootste opkomst! 

 

Ook voor de voorbereiding van het steenuilenproject met vogelbrochure voor 2008 wordt nog in 

december een aftrap gegeven. 

 

Alles overziend is ook in 2007 door de werkgroep VoZoVAR verhoudingsgewijs weer veel tijd 

besteed aan promotie van de KNNV in brede zin. Niet in de laatste plaats ook door de totstandkoming 

van twee genoemde publicaties, die beide ruim belicht zijn in plaatselijke pers. De werkgroep 

VoZoVar telde eind 2006 in totaal 31 leden (2006: 31; 2005: 32; 2004: 31), waarvan er zo´n 18 ook 

daadwerkelijk één of meer keren actief hebben deelgenomen in het programma. Daarnaast haken ook 

niet-leden van de werkgroep af en toe aan bij de activiteiten. 

 

Gert A.H. Prins 

Epe, 1-12-2007 
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Uitnodiging  

 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
die op 

donderdag, 28 februari 2008 
in de Hammershoek zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2007 nr 2 
 

Agenda 

1. Opening    
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2007 

3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur  

                     KNNV waarnemingsproject 

                     Meerjarenplanning 

                     Jaarplan 2008 

                     Inventarisaties Tongeren 

                     Afdelingspluim 

5. Jaarverslag   
6. Financiën 

� verslag penningmeester over 2007  

� verslag kascommissie 

� begroting 2008 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Bestuursvacatures: 

     De functies van voorzitter, secretaris, tweede secretaris en coördinator algemeen programma 

zijn vacant. Francien Surink stelt zich niet herkiesbaar. De termijn van Hilary Jellema als natuur-

historisch secretaris loopt ten einde. Hilary Jellema stelt zich herkiesbaar voor een volgende 

termijn. 

Voor de functie van voorzitter schuift het bestuur Ed van Dalfsen naar voren als kandidaat.  

Margriet Maan is bereid slechts in 2008 ad interim de functie van secretaris te vervullen. 

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk acht dagen voor de vergadering- door vijf  

leden schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen, met bereidverklaring van het kandidaatlid,  

overeenkomstig artikel 8f van de statuten.                  

9.  Verkiezing nieuwe bestuursleden                                                                              

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde Vergadering 

11. Werkgroepen en bibliotheek o.a. over de plannen voor 2008 

12. Redactie Natuurklanken 
      Afscheid van Micky Marsman als hoofdredacteur van Natuurklanken. 

      Oproep voor twee redactieleden. Marlon Thé verzorgt de lay-out. 

13. Meningen over de activiteiten van het bestuur 

14. Suggesties voor het komend seizoen 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 
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Even voorstellen… 
 

Heel veel fietsen heeft mij vrijwel alle bospaden van de Veluwe leren kennen; als echte Randstedeling 

was de Veluwe immers een uitdaging/frontier die verkend en veroverd moest worden. 

Hoe meer ik fietste, des te meer viel mij de varieteit op in bodemprofiel, begroeiing en alles wat er 

leefde. Soms dacht ik wel eens : waar kan ik nu terecht met de vragen over de natuur die er al zo 

doorheen fietsend bij mij opkomen? Ik vond op de Gortelse heide een, wat later bleek, levendbarende 

hagedis (Lacerta vivipara). Dat was aanleiding om nu toch echt een kijkje te gaan nemen bij een 

natuurvereniging. Die van Epe-Heerde werd sterk aanbevolen…ik kwam, zag en werd lid! 

Graag had ik veel vaker dan die enkele keer per jaar de bijeenkomsten van de afdeling en werkgroepen 

willen bijwonen. In de praktijk kwam het er helaas vrijwel niet van, terwijl ik inmiddels al enige jaren 

lid ben…. 

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, wonend in Nunspeet sinds 7 jaar, en werkend in de 

administratieve dienstverlenende automatisering te Apeldoorn en Bunnik.  En dat laatste, mijn werk, 

betekent pas thuiskomen rond een uur of acht ’s-avonds; te laat dus voor de meeste bijeenkomsten.  

Die keren dat ik bij Eper bijeenkomsten aanwezig was, werd ik aangenaam 

verrast door het enthousiasme voor het gezamenlijk beleven van de natuur.  

Om deze reden heb ik mij vorig jaar gemeld bij het bestuur om in die andere 

momenten waarop ik wel tijd heb, toch een kleine bijdrage te kunnen leveren 

aan onze vereniging door de ingestuurde kopij voor Natuurklanken te 

bundelen en voor druk geschikt te maken. 

Jarenlang heeft Micky dat met verve gedaan en ik hoop in haar voetsporen te 

kunnen  treden!                                                                                     

 

 
  Marlon The 

 

 

                                     In mijn tuin gezien. 

 
Zestien…twintig…vierentwintig…nee twintig… of toch…..? 

Heeft u wel eens geprobeerd een groepje mussen te tellen? 

Elke ochtend, zodra ik de sleutel in het slot omdraai, komt er 

leven in de klimop. De mussen tamtam komt op gang. Actie, 

voedsel in aantocht. De door verwende mensen versmade 

hotelcake, wordt door het mussenvolk gretig geaccepteerd. 

Vanachter het raam probeer ik ze te tellen. Onbegonnen werk. 

Een kauw meldt zich en de mussen duiken weer in de klimop. 

De kauw ziet mij achter het raam en voelt zich ongewenst. Weg is hij. Het mussenvolk keert terug en 

vliegt bij het minste geluid weer weg. Heen en weer gaan zij, want mijn buurtgenoten zijn de vogels 

ook gunstig gezind en dus worden al die voedselplaatsen regelmatig door het vogelvolkje aangedaan. 

Als het aan onze buurt ligt zullen de mussen zeker niet uitsterven van de honger. En de beloning is 

groot, een haag of boom vol kwetterende mussen.                        

Oeti Slot  

 

  

 

 

 

U geeft zich toch ook op 

voor de 

Nieuwjaarsreceptie 

bij Francien ? 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 
NaaldbomenNaaldbomenNaaldbomenNaaldbomen....    
De kerstboom is weer opgeruimd en we zongen “O dennenboom, o 
dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon”, maar we zaten onder een 
sparsparsparspar. Het blijft een hardnekkig misverstand dat wij met de Kerst een 
dennenboom in huis halen. Kijk maar eens naar het verschil tussen die twee: 

Als je de takken bekijkt, zie je onmiddellijk dat 
er naalden aanzitten. Dat zijn eigenlijk de 
bladeren van de boom. Door het geringe 
oppervlak daarvan verdampen ze bijna geen 
water. Hierdoor is het mogelijk dat de naalden 
ook midden in de winter aan de boom blijven 
zitten, zonder dat er gevaar van uitdrogen 
dreigt.  Aan de voet van de  

       den                             sparden                             sparden                             sparden                             spar                        naalden zit een vlezig kokertje dat de  
naalden  bij elkaar houdt. Trek zo’n 
naaldje er maar eens uit. Bij de spar 
zal dat er één zijn en bij de den 
twee in één kokertje. Er is een 
ezelsbruggetje om dat te 
onthouden. 
1 = single = spar,  
2 = dubbel = den,  

            spar                              den                             lariksspar                              den                             lariksspar                              den                             lariksspar                              den                             lariks                 meer = legio = lariks     
Behalve de lariks    blijven naaldbomen     altijd groen. 
Dat wil niet zeggen dat de bomen hun bladeren  
( naalden) niet verliezen. Nee, dat zie je wel aan het 
dikke naaldentapijt. Het hele jaar door vallen er 
naalden af en groeien er nieuwe bij. Omdat de 
naalden zo’n dik tapijt vormen, kan er maar weinig 
groeien op de bodem van een naaldbos. Eigenlijk                    bosbessenbosbessenbosbessenbosbessen    

niet meer dan gras, hei, varens en bosbessen. In juli zijn die bosbessen rijp en 
je zult ze zeker wel eens geplukt hebben. 
Zoals je op bovenstaande tekening ziet, zijn de kegels van de spar langwerpig, 
en van de den ronder van vorm. De sparappels vallen onbeschadigd af. De 
dennenappels blijven aan de tak tot ze alle zaadjes hebben losgelaten. Zoek 
in het bos maar eens naar afgevallen kegels. Leg de helft op een droge warme 
plaats en doe de andere kegels in een plastic zak , samen met een prop natte 
watten. Na een tijdje zie je dat de kegels in de plastic zak zich sluiten en de 
kegels op de droge plaats zich openen. Waarom doen de kegels dit? Bij regen 
zouden de zaadjes in een open kegel loodrecht naar beneden vallen. Bij droog 
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weer hebben die zaadjes veel meer kans om door de wind verspreid te 
worden 

Veel knaagdieren en vogels houden van spar- en 
dennenappels. Die zitten immers vol met lekkere 
zaadjes. Elk dier heeft zijn eigen manier om die 
zaadjes uit de kegel te krijgen. De muis knaagt 
alles heel gelijkmatig af. Alleen de bovenste  

           muismuismuismuis                              eekhoorneekhoorneekhoorneekhoorn                       spechtspechtspechtspecht 

schubben laat hij staan. De eekhoorn gaat veel slordiger te werk. De hele 
kegel ziet er vezelig en gerafeld uit. De specht hakt met zijn bek de kegel 
stuk. De schubben steken rommelig uit de kegel.  
De larikslarikslarikslariks verliest als enige naaldboom zijn blad 
in de winter. Heb je in het najaar wel eens die 
prachtige gele bomen in het bos gezien? In de 
lente heeft de lariks opvallend frisgroen jong 
blad; eerst lopen de naalden uit, de 
zogenaamde kortloten. Deze staan in rozetjes 
aan de bovenkant van de takken. De lariks 
bloeit in april. De kegeltjes zijn opgebouwd uit 
over elkaar liggende schubben. Onder elke 
schub bevinden zich 2 zaden 

De taxustaxustaxustaxus is ook een naaldboom, maar in 
plaats van kegels heeft hij schijnbessen. 
Die worden zo genoemd omdat het zaad in 
het  omhulsel verstopt zit. Alleen aan de 
vrouwelijke bomen komen de vruchten. 
Zowel de schors, de naalden als  het zaad 
zijn giftig. Het roze omhulsel om het zaad is 
alleen niet giftig en bevat veel vitamine C. 
Het gif zit in een olie die in de takken en 

naalden zit. De zoete rode bessen worden vooral door vogels gegeten. Het 
giftige pitje wordt niet verteerd, maar uitgepoept. Als het in goede aarde 
valt komt er een nieuw taxusboompje. Een taxus wordt vaak gebruikt voor  
hagen, omdat hij goed te snoeien is.  

    O. Slot 
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Agenda eerste half jaar 2008 
 

13 januari Nieuwjaarswandeling op Groot Stokkert 
14 januari Lezing over spinnen door Albert Lutjebroek      

24 januari Presentaties van de werkgroepen over inventarisaties op  Tongeren. 
  7 februari Introductieavond Geologie en landschap door Bauke Terpstra 
28 februar Algemene ledenvergadering KNNV Epe/Heerde 

18 maart Lezing Vogels van Erf en Tuin  
27 maart     Dialezing door Gerrit Rekers over de Veluwe 

19 april       Excursie naar het Samenrott 
22 april       Avondexcursie broedvogels Gortel   
24 april        Lezing over Stinzenplanten       

26 april- 2 mei   Voorjaarskamp Hombourg 
Eind mei      Vogelreis naar Polen 

12 juni          Het ontstaan van de Veluwe door Bauke Terpstra 
14 juni          Fietstocht, het ontstaan van de Veluwe 
 

 

 

 

Zondag  NIEUWJAARSWANDELING. o.l.v. Geert Kuper 

13 januari Start bij Groot Stokkert  om 14.00 uur 

    Verzamelen:  13.15 uur VVV kantoor Epe. 

              13.30 uur bij de Rabobank in Heerde. 

De nieuwjaarsreceptie begint 16.00 uur in de Binnentuin van Groot Stokkert 

                        OPGAVE  VóóR 9 JANUARI BIJ FRANCIEN SURINK 

 

Maandag  LEZING ALBERT LUTJEBROEK OVER SPINNEN 

14 januari    Albert Lutjebroek (van afd. Apeldoorn) houdt een lezing met diapresentatie over 

spinnen. Dit belooft een onderhoudende en boeiende avond te 

worden net zoals zijn lezing over loopkevers, welke hij vorig 

seizoen voor ons hield.   

Plaats :  Hammershoek 

Aanvang :  20.00 uur 

 

Donderdag WERKGROEPENPRESENTATIE 

24 januari Alle werkgroepen geven een korte presentatie over hun werkzaamheden van het 

afgelopen jaar op of rondom het landgoed Tongeren.Dit is ook een mooie gelegenheid 

om je als werkgroep te presenteren aan de overige KNNV-leden . De vorm en de 

inhoud is aan de werkgroepen. Graag vooraf afstemmen met Gerard Plat. 

    Plaats:     Suite van de Hammershoek, Oenerweg 12, Epe. 

    Aanvang: 20.00 uur. 

 

Donderdag Introductie  INTERESSEGROEP GEOLOGIE EN LANDSCHAP  

7 februari door   Bauke Terpstra 

Wat gaan we doen dit jaar? 

Plaats:      Hammershoek, Oenerweg 12 EpE 

Aanvang: 20.00 uur 

   

Donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

28 februari Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. 

     Plaats:      Hammershoek, Oenerweg 12, Epe 

    Aanvang:  20.00 uur 
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Dinsdag VOGELS VAN ERF EN TUIN 

18 maart De vogelwerkgroep heeft een mooie brochure uitgegeven over de 

vogels van erf en tuin. In het voorwoord zegt Nico de Haan “help de 

vogels onder dak” en  dat is nu precies wat de vogelwerkgroep dit 

voorjaar wil gaan doen. Het verspreiden van de brochure, 

inventariseren van steenuilen, kerkuilen en het bijhouden van de  

oeverzwaluwwand zijn enkele van de acties. Maar natuurlijk kan er 

nog veel meer. Om dit alles bekendheid te geven, worden er deze 

avond enkele presentaties verzorgt o.a. over de steenuil.  

    Plaats:      Hammershoek, Oenerweg 12, Epe 

    Aanvang:  20.00 uur 
 

Donderdag DIALEZING GERRIT REKERS. 

27 maart Gerrit Rekers, uit Vierhouten, houdt zich vanaf 1995 beroepsmatig bezig met 

natuurfotografie. Wildfotografie heeft zijn voorkeur maar ook van de bossen rondom 

Vierhouten, paddestoelen en insecten heeft hij fraaie dia’s gemaakt  De laatste jaren is 

hij ook bezig met het verzamelen van gegevens over het Vliegend Hert, die rondom 

Vierhouten nog regelmatig worden waargenomen. 

    Plaats:  Hammershoek, Oenerweg 12, Epe 

    Aanvang:  20.00 uur 

 

Zaterdag EXCURSIE NAAR HET SAMEROTT 

19 april Het Samerott is een bosreservaat net over de grens bij Bentheim. De planten- 

werkgroep is hier in het verleden al eens geweest en heeft nu een excursie voorbereid 

voor iedereen die wel eens in een oerbos wil kijken, zoals dat in Nederland niet meer 

te vinden is. Het eiken-haagbeukenbos heeft in de nattere gedeelten een ondergroei 

van slanke sleutelbloem, grote muur, bingelkruid en boszegge. In de drogere gedeelten 

staan volop daslook, arondskelken, holwortel en muskuskruid. Ook voor vogels is het 

een paradijs; zo komen er vrijwel alle mezensoorten voor, bonte vliegenvanger en de 

grote en kleine bonte specht. 

    Plaats :   Verzamelen carpoolplaats Vaassen  

Aanvang:  9.00 uur 

 

Dinsdag AVONDEXCURSIE BROEDVOGELS GORTEL o.l.v. Gert Prins 

22 april    Plaats:  Vertrek parkeerplaats nabij Boshuis,  

Aanvang: 19.00 uur                             Boshuisweg te Gortel 

 

Donderdag LEZING STINZENPLANTEN 

24 april Deze volgt  na de excursie naar het Samerott. Ongetwijfeld zijn daar een aantal van de 

stinzenplanten in hun natuurlijke omgeving  gezien. Deze avond komen er nog veel 

meer aan bod. Deels in gebieden waar ze van nature voorkomen, maar ook op de 

landgoederen of stinzen in Friesland waar ze hun naam aan te danken hebben. 

    Plaats:     Hammershoek, Oenerweg 12, Epe 

    Aanvang: 20.00 uur 

 

Zaterdag VOORJAARSKAMP IN HOMBOURG (BELGIE) 

26 april  Hombourg ligt in het land van Herve, slechts enkele kilometers over de 

   tot  grens bij Slenaken. Enkele van onze leden kennen dit gebied erg goed. 
Vrijdag  De excursiemogelijkheden in de directe omgeving zijn volop aanwezig, bijvoorbeeld 

2 mei de zinkflora rondom Plombière en Moresnet, de heuvels van de Voerstreek met de 

bloeiende boomgaarden en natuurlijk Zuid-Limburg zelf. 

  Voor meer inlichtingen: Wim en Paula Bijlsma (0578-614482) 

      Els en Dik Koopmans  (0578-612083) 

      Jan en Dinie Hofstede  (0578-573187) 

  Verdere informatie in het losse inlegvel in deze Natuurklanken. 
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Eind mei VOGELREIS NAAR POLEN ? 

Ook dit jaar organiseert de vogelwerkgroep weer een vogelreis. De voorbereiding 

vindt dit voorjaar plaats, zodoende zijn de bestemming en datum nog niet helemaal 

bekend. Houdt de agenda van de vogelwerkgroep dus in de gaten of informeer bij de 

coördinator van de werkgroep.  
 

Donderdag HET ONTSTAAN VAN DE VELUWE 

12 juni  Bauke Terpstra verzorgt een theorieavond over het ontstaan van de Veluwe. 

Geologie, bewoning en het bewerken van het land, kortom alles zal in beeld komen als 

voorbereiding op de fietstocht van a.s. zaterdag. 

    Plaats:      Hammershoek, Oenerweg12, Epe 

    Aanvang:  20.00 uur 
 

Zaterdag FIETSTOCHT, HET ONTSTAAN VAN DE VELUWE 

14 juni  Na de theorieavond volgt nu de fietstocht om te kijken wat er aan geschiedenis  

  nog in het landschap is te herkennen. Leiding: Bauke Terpstra 

    Nadere bijzonderheden  in de volgende Natuurklanken 

 

 
 

Johannes Warnardus Bilders, Landschap op de Veluwe (coll. Museum Veluwezoom) 
  

 

Van harte aanbevolen de lezing van Eddy Weeda over “Wat hangt ons 

rivierengebied boven het hoofd, met name het IJsseldal?” 

Dinsdag, 29 januari om 20.00 uur in het Ecodrome. 

Zie programma plantenwerkgroep KNNV Epe/Heerde en KNNV Zwolle 

 

 

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 telefoonnummer 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,   tel. 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 opkomt 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! 
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Programma Insectenwerkgroep voorjaar 2008 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw “De Hammershoek”, 

Oenerweg 12 te Epe (dit is de voormalige lagere technische school) 

 

Maandag 11 Feb. 20.00 u. in Alkoof  
Het programma van deze  avond is nog onbekend. 

 

Maandag 10 Maart  14.30 in Alkoof.  
Het programma van deze  avond is nog onbekend. 

 

In de loop van het jaar kunnen er nog activiteiten, waarvan de data nu niet bekend zijn, aan dit 

programma worden toegevoegd.                                                 De Coördinatoren 

                                           Bertus Hilbrink 

                                     Etienne van Dissel 

 

Programma Plantenwerkgroep voorjaar 2008 
 

Maandag 28 jan.    20.00 uur Dia-avond Hammershoek 

Zaterdag 9 febr.    10.30 uur Botanische dag Maarn 

Maandag 3 maart   20.00 uur Plantentest Hammershoek 

Zaterdag  29 maart 13.30 uur Mossenexcursie Sprengenweg 5  

Heerde 

Zaterdag 

dagexcursie 

19 april     9.00 uur Samerott 

Duitsland 

Verzamelen  

Carpoolplaats Vaassen 

 

Zwolle Programma  
 

Dinsdag 15 jan.   

20.00 uur 

Dia-avond, muurplanten A’foort, Voornes duin 

Schiermonnikoog en Millingerwaard. 

Ecodrome 

 

Dinsdag 29 jan. 

20.00 uur 

Wat hangt ons rivierengebied boven het hoofd, m.n. 

IJsseldal? Eddy Weeda 

Ecodrome 

Dinsdag 26 febr. 

20.00 uur 

Composieten, o.l.v. Elja Ecodrome 

Dinsdag 18 maart 

20.00 uur 

De Wieden, Bart de Haan Ecodrome 

 

Voor meer informatie bel of mail 0578 -693024  / marietvangelder@live.nl 

Graag voor bijeenkomsten en excursies buiten onze regio opgeven bij Mariet van Gelder of Egbert de 

Boer. 

 

Programma Paddenstoelenwerkgroep voorjaar 2008 
 

In februari zal er een afsluitings- en planningsavond plaatsvinden. De datum wordt 

nog bekend gemaakt. 

De paddenstoelen werkgroep-avonden zijn onder voorbehoud; neem hierover 

contact op met: 
Janus of To Crum-Hendriks (0578-572487).  
Hetzelfde geldt voor de nader in te vullen excursie. 
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Programma VoZoVAR werkgroep 
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.  

 

 

Woensdag 16 januari 2008 

Werkgroepavond 
Deze avond staat in het teken van alle activiteiten die ons bezig houden. Speciale aandacht krijgen de 

projecten Steenuil 2008/Vogelbrochure en de inventarisatie van landgoed Tongeren, waarvan de 

rapportage 1 maart moet worden afgerond. 

Ook mensen die geen lid zijn van de vogelwerkgroep, maar wel een bijdrage willen leveren aan de 

verspreiding van de vogelbrochure en de inventarisatie van steenuilen zijn van harte welkom. 

Plaats: ´Eper Gemeentewoning´ (locatie Hammershoek), Suite. Tijd: 20.00-22.00 uur. 

 

Zaterdag 19 tot en met zondag 27 januari 2008  

Roofvogelwintertelling 
Vanaf 2001 tellen wij jaarlijks de in het bos en (half)open landschap van Epe en Heerde 

overwinterende roofvogels. Dit wordt alweer de achtste winter dat wij tellen. Heb je belangstelling om 

hieraan mee te doen of zelfstandig een gebied te tellen? Meld je dan aan bij Gert Prins! 

 

Dinsdag 18 maart 2008 

Lezing vogels van erf en tuin 
Deze lezing staat in het teken van de Vogels van erf en tuin zoals steenuil, kerkuil, huiszwaluw, 

boerenzwaluw, huismus en ringmus. De lezing wordt voorbereid en gegeven door leden van de 

vogelwerkgroep voor zowel ´het grote publiek´ als voor de eigen leden. De lezing hangt samen met de 

inventarisatie van steenuilen in 2009 en de verspreiding van de vogelbrochure. 

Plaats: ´Eper Gemeentewoning´ (locatie Hammershoek), Suite. Tijd: 20.00-22.00 uur. 

 

Dinsdag 22 april 2008 

Excursie broedvogels Gortel 
Avondexcursie o.l.v. Gert Prins. Vertrek 19.00 uur parkeerplaats nabij Boshuis, Boshuisweg te Gortel. 

 

Mei 2008 

Buitenlandse vogelreis 
Een buitenlandse vogelreis staat hoogstwaarschijnlijk ook in 2008 weer op het programma. In lijn met 

vogelreizen van de afgelopen jaren zou deze als bestemming wel eens Polen kunnen krijgen. De reis 

moet nog wel georganiseerd worden. Voor informatie: Adrie Hottinga of Gert Prins. 

 

Juni 2008 

Kwartelkoning-tellingen 
In het eerste en (een na) laatste weekeinde van juni vindt de landelijke telling van kwartelkoningen 

plaats. Voor informatie: Adrie Hottinga. 

 

Mei-augustus 2008 

Huiszwaluw-tellingen 
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 
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Beeklibel 
 

In een staalblauw flitsen    opwaarts dan weer razend, 

verend neergestreken    tomeloos, in rukken  

vleugels licht nog ritselend   op haar prooien azend. 

 

glanzend gazen wiek    Calopterix virgo- 

zwart, een nauw ontweken   vrouwelijk zijn uw nukken: 

indigo muziek-     ook mijn lief geniet zo. 

 

                                                                                  Victor Westhoff 
 

 

 

 



 22

Vogeltrek boven Gortel 
Verslag van een dagje vogeltrektellen – 13 oktober 2007 
In het programma van de vogelwerkgroep stond zaterdag de 13

e
 oktober 2007 vogeltrek tellen gepland 

in Gortel. Trektellen is altijd een spannende bezigheid. Omdat je van tevoren niet weet of het weer 

mee werkt en er überhaupt wel vogeltrek is…. 

 

In het pikkedonker arriveren de eerste tellers met stoeltje, verrekijker en koffie op de telpost aan de 

Gortelse weg, de zandweg die vanaf de Oranjeweg dwars door de heide naar Tongeren loopt. Als we 

tellen, dan zitten we hier elk jaar op dezelfde plaats, langs het fietspad en niet te dichtbij al het 

autoverkeer tussen Gortel en Vierhouten. Om goed te kunnen tellen (ontdekken, herkennen) moet je de 

vogels namelijk ook kunnen horen!  
 

De telling start standaard een half uur voor zonsopkomst; vandaag is dit om 7.15 uur en duurt 

tenminste 2,5 uur lang. Bij goed weer tellen we langer. Vaak zie je tot 

zonsopkomst maar weinig. Dat is ook vandaag zo. Het is bewolkt en 

wat heiig, maar het zicht is goed. Met 10 graden is het niet koud. In het 

eerste kwartier horen we onder meer veldleeuweriken, koperwieken en 

één keep overvliegen. In de heide roept een winterkoninkje. Ook een 

trekvogel, zo midden in de heide? In het tweede kwartier is het zicht al 

beter; er vliegen al twee groepjes aalscholvers voorbij.  

 

Dan zien we één vleermuis die pijlsnel en in één rechte lijn in WZW-richting hoog over vliegt. Frans 

Bosch heeft de batdetector aan staan, maar: géén geluid. Is het een rosse vleermuis? In andere jaren 

hebben we wel eens tientallen vleermuizen tegelijk zien jagen boven de heide zo rond zonsopgang, 

vandaar dat Frans met de batdetector klaar zit.  

 

In het derde kwartier neemt de trek toe, te beginnen met een grote groep spreeuwen, wat kramsvogels 

en vinken. Het blijkt mooi helder weer te zijn met een blauwe lucht zonder contrasten. Gunstig? De 

trek neemt in sterkte toe. In het 3
e
 tot en met 6

e
 kwartier (tot 8.45 uur) is de trek het sterkst met 

gemiddeld 15 vogels per minuut. Dit klinkt misschien als veel, maar is het niet. De trek valt zelfs 

tegen voor de tijd van het jaar. Waar ligt dat aan?  

Het aantal soorten is wel ruim, maar de aantallen laag. Leuke soorten zijn onder meer boomleeuwerik, 

goudvink, kneu, kruisbek en rietgors. 

 

Om 8.27 uur duikt opeens een klapekster op. Op de heide van Gortel overwintert ieder jaar een 

klapekster. De aandacht wordt van het trektellen afgeleid en we bekijken de vogel. Om 8.48 uur zien 

we zelfs twee klapeksters tegelijk! De ‘winterterritoria’ zijn nog niet bezet? Even later vliegt een 

zwarte specht hoog over naar het Oosten; een zwarte specht trekt niet en wordt daarom als ‘tp’ (ter 

plaatse) genoteerd. Zwarte spechten hebben een groot leefgebied van enkele km² groot. In het achtste 

kwartier (even na negen uur) zingt één van de klapeksters zelfs even, iets wat je meestal in april hoort.  

 

De trek mag dan na negen uur ’s ochtends tegenvallen, er is genoeg te zien. Opeens zit er bijvoorbeeld 

nog een mannetje roodborsttapuit voor ons in de heide te roepen. Die blijven vaak hangen totdat de 

vorst invalt. Dan tegen tien uur jaagt er ‘opeens’ een torenvalk boven de heide. Ook zien we vlak na 

elkaar drie sperwers op trek richting ZW. Er vormen zich ook de eerste stapelwolken: thermiek is vaak 

een goede voorbode voor roofvogeltrek…? 
 
Tot elf uur is de vogeltrek minimaal. Af en toe staan we nieuwsgierige fietsers te woord. Soms levert 

dit een leuk gesprek op. Toch nog een grote groep van kramsvogels: 72 vogels. Bij de telpost vliegt 

nog een kleine vuurvlinder. Die hebben we de afgelopen jaren nog niet gezien in oktober. Een putter 

vliegt langs de bosrand. We worden getreiterd door knutjes. Die hebben we in voorgaande jaren nog 

nooit gezien en gevoeld. Ook een nieuwe soort. 
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De bewolking neemt toe. Tegen twaalven thermieken vijf plaatselijke buizerds; één buizerd trekt over. 

We besluiten nog even verder te tellen, zou de roofvogeltrek doorzetten? Tussen twaalf en één uur 

trekken vijf sperwers en twee buizerds door. Er jagen twee torenvalken boven de heide. Ook twee 

raven vliegen op thermiek. De verdere vogeltrek blijft beperkt tot enkele kramsvogels en 

veldleeuweriken en af en toe wat grauwe ganzen. Richting Emst zit de lucht al de hele ochtend vol 

ganzen, maar die zijn te ver weg en schrijven we niet op. 

 

 

Tussen één en twee uur passeren nog eens twee sperwers en maar liefst twaalf 

buizerds, merendeels in ZW richting. Verder vliegen af en toe nog wat ganzen 

over, vooral grauwe ganzen. De tellers die het langste blijven zitten worden 

altijd beloond, want: ‘het mooiste moet nog komen’. Dat geldt altijd en dus 

ook vandaag. Om 13.30 uur trekt een adult mannetje blauwe kiekendief in 

ZW richting over. Ook een mannetje havik laat zich nog even zien boven het 

landgoed Feithenhof. Om twee uur staken we de telling, het was vandaag toch 

wel de moeite waard, ook al hebben we geen grote aantallen vogels gezien. 

 

Thuis gekomen blijkt uit een doorgestuurd e-mailbericht van Gerrit Jan van Dijk dat er vandaag sterke 

vogeltrek is geweest op grote hoogte. Waarneembaar voor radar, maar niet voor de vogelaar die met 

een verrekijker vogeltrek telt. De meeste vogeltrek is ons dus ontgaan! Kan gebeuren. 

 

Statistiek telpost Gortel (zaterdag 13 oktober 2007) 

- In totaal 37 soorten als trekvogel genoteerd met 2.108 vogels. 

- Hoofdvliegrichtingen: NW (9%), W (8%), ZW (68%) en Z (11%). 

- Intensiteit gemiddeld over de hele dag: 5 vogels per minuut.  

- Vijftig procent van de vogels passeert vandaag binnen een uur na zonsopkomst. 

 

Top 5 trekvogels:  

1. Spreeuw (460) 

2. Kramsvogel (358) 

3. Grauwe gans (268) 

4. Veldleeuwerik (236) 

5. Vink (152) 

 

Trekkende roofvogels: 15 buizerds, 12 sperwers en één blauwe kiekendief mannetje 

 

Tellers vandaag: Frans Bosch, Marga Dekker, Gerrit Jan van Dijk, Noah van Dijk, Marcel Langevoort, 

Gerard Plat, Gert Prins, Hendrik Prins & Wim van Waveren-Hogervorst. 

 

 

Tip: zie ook de site www.trektellen.nl waar vele telposten in Nederland hun telgegevens bijhouden. 

Trektellen kan bijna elke dag van het jaar, vanaf elke plek. Ook vanuit uw eigen achtertuin! 

 

Gert A.H. Prins 
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                                                                Ik zie, ik zie. 
Een jong hondje ?? 

 

Tijdens een van mijn ochtendwandelingen had ik een heel bijzondere ontmoeting.  

 

Nog wat slaperig trok ik mijn jas aan en verliet via de achterdeur het huis. Het was lekker weer en 

samen met mijn hond had ik reuze zin in een fikse wandeling. In de zuivere buitenlucht was ik al 

spoedig helemaal wakker. Ik was nog amper van het huis weg of ik genoot al met volle teugen. Het 

was doodstil en het was of heel de natuur nog sliep. Wij hadden er flink de pas in en liepen langs de 

heide die bepareld was met dauwdruppels en ik snoof de frisse lucht op. Het was zoals iedere ochtend 

genieten.  

 

          Na een poosje gingen wij het bos in. Het bospad lag stil en verlaten voor ons. Stevig 

doorstappend gingen wij vrolijk verder. Na een grote bocht in het pad zag ik plots iets bewegen. Er 

stak een héél klein hondje het bospad over. Het leek een jong herdershondje. Maar wie loopt er nu zó 

vroeg en zó ver van de bewoonde wereld met een puppy?  

          Heel verbaasd keek ik dan ook rond om de eigenaar van dit mooie diertje te vinden, maar er was 

geen mens te zien. Dit was heel vreemd. Aan de zijkant van het pad wilde het diertje de begroeiing in 

gaan, maar dat scheen niet zo best te lukken. Héél 

voorzichtig, voetje voor voetje, kwam ik dichterbij. 

Het diertje was intussen hartstikke druk en 

probeerde over een dikke tak te klauteren. En toen, 

mijn hemeltje, zag ik ineens waar ik eigenlijk naar 

keek.  

 Dit was helemaal geen jong herdershondje máár 

een jong vosje!!!!!  

Jeetje, wat ontzettend mooi!!!!! Het was een 

beeldschoon hummeltje. Het bleef dapper 

doorploeteren en probeerde over de tak heen te 

klimmen. 

           

                                                            Jonge vos 

Het beestje zag er fantastisch uit. Het had een prachtige vacht en schitterend getekende oortjes. Wat 

een scheet van een kleintje.  

Het worstelde maar door. Na veel gestuntel lukte het toch om over de tak heen te komen. En toen was 

het jammer genoeg heel vlug verdwenen tussen de bosbessen. Wat ontzettend jammer. Vlak erna zag 

ik nog zo’n kleintje door wat sprokkelhout gaan, maar die rende op zijn kleine pootjes heel snel weg 

en was door de hoge begroeiing niet meer te zien.  

          Ik heb nog een poos gewacht. Ik hoopte dat ze nog terug zouden komen dan zou ik ze nog 

eventjes kunnen bewonderen. Hier had ik nog héél lang naar willen kijken.  

Wát een schitterende ontmoeting zo s’morgens vroeg in de natuur. 

Ik had nog nooit eerder zúlke jonge vosjes gezien. Later besefte ik, dat moeder vos toch ook in de 

buurt was geweest. Die zou haar jongen heus niet alleen laten en zij had best heel gevaarlijk kunnen 

zijn. Maar gelukkig heb ik haar niet ontmoet.  

Zij was vast in de begroeiing en heeft naar mij geloerd, maar mij toch laten genieten van haar 

prachtige kleine kinders. Wat een geluk dat ik net op dat moment daar liep.  

  

         Ik heb nog dagenlang mijn ochtendwandeling langs dit pad gemaakt maar jammer genoeg de 

vosjes niet meer gezien. Ik hoop dat zij het goed maken en gezond en gelukkig opgroeien en mooie 

volwassen vossen zullen worden.  

En je weet maar nooit, misschien op een mooie ochtend, zien wij elkaar nog eens! 

 

                                                                                                                 Evelien van Dalfsen-Tukker 
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Nog eens Kamferalant 
 

Najaar 2006 vond Mariet van Gelder de Kamferalant (Dittrichia graveolens) bij station ’t Harde. Enig 

speurwerk leverde drie verschillende groeiplaatsen op binnen kilometerhok 189-491. Ik veronderstelde 

dat het wel eens om een legeradventief zou kunnen gaan. Die komen in de omgeving van ’t Harde 

mogelijk vaker voor (Natuurklanken, 2007, nr. 1, p. 28-29). 

In FLORON-nieuws (april 2007) werd ook aandacht besteed aan de Kamferalant. Behalve de 

vindplaats bij ’t Harde werden vindplaatsen in Winschoten (op een terrein naast een opslag van 

legerauto’s) en in Twente genoemd. Overigens kreeg ‘legeradventief’ daar een vraagteken. 

Het verhaal krijgt een vervolg in het najaar van 2007.  

 

Waar een file al niet toe kan leiden! 

In oktober kwam een van de medewerkers van FLORON tussen Nunspeet 

en ’t Harde in een file terecht. En wat doe je dan? Om je heen kijken. 

Vreemde plant in de middenberm! Portier open – je staat toch stil – 

onbekende plant. Determineren. Dat liep dus mis. Men dacht aan Gevlamde 

fijnstraal. Maar dat is niet zo gek als je weet wat het wel is! 

Ik kreeg een mailtje? Weet je dat …? Nee, dus! 

Bovendien, de Gevlamde fijnstraal ken ik niet!  

Dus op een zaterdagmorgen de A28 op bij Nunspeet, richting ’t Harde. Ik had me voorgenomen niet te 

veel op de middenberm te letten. Dat is alleen maar gevaarlijk, zelfs op zaterdagmorgen. 

De oprit bij Nunspeet leverde meteen al plantjes op, … maar dat was Kamferalant. Alle op- en afritten, 

parkeerplaatsen, benzinestations afgezocht. Bijna altijd raak. Maar altijd Kamferalant. Soms enkele, 

soms tientallen, of nog meer. En dat ging zo door tot aan de afslag bij Wezep. En terug van Wezep 

naar Nunspeet hetzelfde. Nunspeet – Harderwijk tot aan benzinepomp / restaurant, idem dito. 

Verderop tot Nijkerk, nul komma nul. 

 

Het resultaat van een dagje speuren langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk leverde 11 

kilometerhokken met Kamferalant op. Maar geen enkele Gevlamde fijnstraal. Maar die zou in de 

middenberm staan. Ik heb het maar niet gewaagd daar te gaan zoeken. Vanuit mijn ooghoeken vanuit 

de auto was er niets opvallends te zien, mogelijk wel Kamferalant. Achteraf bleek het trouwens loos 

alarm. Er komt alleen maar Kamferalant voor! 

(De verwisseling van deze soorten zit in de onbekendheid: beide hebben aan de buitenzijde oranjerood 

aangelopen lintbloemen. Maar de Gevlamde fijnstraal mist het dampo - geurtje).  

 

Na de vondst in 2006 op drie plekken in de buurt van ’t Harde en de 11 kilometerhokken langs de A28 

van 2007, vraag je je af of hij misschien ook op andere plekken langs snelwegen staat.   

Enig speurwerk leverde drie plekken op langs de A1 tussen Nieuw Milligen en Barneveld, twee 

plekken langs de A58 Randweg Eindhoven, twee plekken langs de A50 bij Ravenstein en bij 

Ganzeven. Maar langs de A50 tussen Beekbergen en Kampen was hij niet te vinden. En ook niet langs 

de A1 tussen Beekbergen en Deventer.  

Intussen kwam Gerard Plat met een vondst op een fabrieksterrein in Nijkerk. 

Bovendien zijn er waarnemingen van anderen tussen Zeist en Leusden (A28), langs de A73 en langs 

de Waaloevers bij Nijmegen. 

 

De overeenkomsten tussen de meeste vindplaatsen zijn: bloeitijd september - oktober, randen van 

snelwegen, langs het asfalt (temperatuur), snelwegen op zandgrond. Dit beeld komt overeen met de 

vondsten van de Kamferalant in Baden-Württemberg, waar hij ook van snelwegen wordt gemeld en 

dan vaak in de middenberm. Het lijkt erop dat dankzij (?) de warme zomer / herfst (2006) veel planten 

na de (late) bloei tot zaadzetting zijn gekomen. Dit heeft de snelle verspreiding in de hand gewerkt. 

Geen legeradventief dus, eerder een snelweg-adventief.  

Blijft nog de vraag waarom de vindplaatsen zich voornamelijk op de (zandgrond van de) Veluwe 

bevinden. Het zou te maken kunnen hebben met het waarnemerseffect. Bermen van snelwegen zijn 

bepaald geen geschikte plekken voor gerichte inventarisaties. 
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Dat Kamferalant veel langs snelwegen en parkeerplaatsen voorkomt, zou verklaard kunnen worden 

door het internationale vrachtverkeer. Maar is dat tussen Nunspeet en Wezep intensiever dan langs de 

A1? Of heeft het met de grondsoort te maken? 

 

Kamferalant is zeker een soort om volgend jaar op geschikte plekken opnieuw naar uit te kijken! 

 

(Zie ook het artikel in FLORON-nieuws, december 2007)  

Egbert de Boer 

Oproepen           
 

Werkenden en gepensioneerden kunnen hun deskundigheid, opgedaan in hun beroep of als 

vrijwilliger èn hun levenswijsheid inzetten. Maar het is ook heel gewoon dat iemand er bepaalde 
vaardigheden bij wil leren als vrijwilliger of kans ziet tot persoonlijke groei. 
Het is eigenlijk zo simpel om het bestuur uit te dagen met de vraag: hebben jullie iets te doen 
voor mij. 
Voor alle functies en taken geldt dat u goed wordt ingewerkt. 

 

Natuurklanken. 

Gevraagd: twee leden voor de redactie. Zij corrigeren en rubriceren de binnenkomende kopy en 

zorgen er voor dat niets wordt vergeten te plaatsen, ook de kleine berichten niet. Eenvoudige 

vaardigheden met de computer zijn zeer gewenst. 

 

Promotie-stand. 
De Evenementencommissie verdient ondersteuning. Met name voor het bemensen van onze stand op 

groenmarkten en - manifestaties in ons werkgebied. Het contact met het publiek en andere 

standwerkers is altijd leuk. We promoten de veldbiologie en verkopen het materiaal dat je daarbij 

nodig hebt. Ook onze eigen KNNV afdeling brengen we onder de aandacht. De E.commissie bedenkt 

zelf publiekstrekkers en neemt geen afwachtende houding aan. Zo’n vijf keer per jaar wordt er van u 

een dagdeel dienstbaarheid in de publieke sector gevraagd. 

 

Publiciteit 

Promotie en publiciteit liggen dicht bij elkaar. We hebben goede contacten met de pers, waar 

we veel meer gebruik van moeten/mogen maken.  

Gevraagd: 
Alerte leden, redelijk thuis in ons verenigingsleven, die de juiste mediamomenten kiezen, 

persberichten kunnen of willen leren schrijven en/of een korte actie op touw kunnen zetten bijv. voor 

het promoten van het wekelijkse “Natuurwandelen”. 

 

Cursusleiders gevraagd. 
Er is wat betreft vogels zien en herkennen en planten op naam brengen kant en klaar cursusmateriaal 

aanwezig met didactische werkvormen en een fotopresentatie. Desnoods verzorgt het bestuur de 

organisatie van de cursus en kunt u vrijuit gaan om uw enthousiasme voor de natuur en uw kennis op 

de cursisten over te brengen. Zowel een minicursus als een grote cursus behoort tot de mogelijkheden. 

 

Twee Digitale fotografen gevraagd. 
Om de beurt stuurt u een actuele digitale kleurenfoto van de natuur in ons werkgebied, naar de huis 

aan huis pers. Of u roept inwoners op u een goede foto te sturen. Een kort berichtje over de plek waar 

de foto gemaakt is en door wie. Alle persadressen liggen voor u klaar.  

 

Info bij Margriet Maan 
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Waargenomen 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn voor 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers. Dat waren deze keer: 

ADvM.=Ab en Denise van Mossel, EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, HvD.=Harry van Diepen, 

MvG.=Mariet van Gelder, MM.=Micky Marsman.  

En verder: mevrouw De Jong, mevrouw Inge de Haas. 

 

VOGELS 
Boerenzwaluw 
24/09 Laatste 2 exx van dit jaar op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Bosuil 
08/10 4 exx. gelijktijdig gehoord uit verschillende richtingen.  Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Buizerd  
15/11 Een heel groot en bijna geheel wit exemplaar. Tongerensche Heide, Epe. 

Goudhaantje 
02/11 Verschillende exx na lange tijd weer eens gezien. Tongerensche Heide, Epe. 

Havik 
13/11 Hij/zij had een duif geplukt op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Klapekster 
22/11 1

e
 exemplaar dit jaar gezien op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Kleine alk 
12/11 Kwam ergens in Tongeren “uit de lucht vallen” en werd me voor verdere opvang gebracht. 

HvD. (Evelien van Dalfsen had diezelfde dag al eerder kennis gemaakt met deze (door de 

storm?) uit de koers geraakte vogel bij een ontmoeting met de vinder.) 

Kramsvogel   
25/11 Dit jaar enorm veel. Vandaag een zwerm van ± 200 exx. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Raaf   
24/09 4 exx die heel druk en luidruchtig waren op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Tjiftjaf   
24/09 Dit vogeltje was volop aan het zingen. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Torenvalk 
 03-10 Een prachtige man op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

 Wilde zwaan   

09-10 6 exx vlogen heel gracieus over de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

 

VLINDERS 
Atalanta  Vanessa Atalanta 

23/09 Laatste exemplaar dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Bont Zandoogje Pararge Aegeria 

24/09  Laatste exemplaar van dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

 Laatste waarneming op bospad tussen Beukenlaan en Renderklippen, Epe. MM.  

Citroenvlinder  Gonepteryx Rhamni 

23/09 Laatste exemplaar van dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Gehakkelde Aurelia  Polygonia C-album 

23/09 Laatste exemplaar van dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Klein Koolwitje  Pieris Rapae 

23/09 Laatste exemplaar van dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Kleine Vuurvlinder  Lycaena Phlaeas  

22/09 Laatste exemplaar van dit jaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Kleine wintervlinder  Operophtera brumata 

nov./dec. Zitten in flinke aantallen elke avond tegen de ruiten geplakt, wel tussen de 10 en 20 exx. 

 Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
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REPTIELEN 
Adder  Vipera berus 

11/10 Een gedroogd vel van dit dier gevonden op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

16/10 1 dood exemplaar op van Manenspad, Epe. EvDT.  

INSECTEN 
Vierhoekwielwebspin  Araneus quadratus 

08/09 De eerste maal dat wij deze spin hebben gezien. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Driehoornmestkever Typhaeus typhaeus 

28/09  Bertus en Bauke hadden mij op 23/09 verteld over  deze tor en een paar dagen later zag ik 

hem op de Tongerense heide, Epe. Ontzettend leuk en weer wat geleerd. EvDT. . 

 
PADDENSTOELEN 
Breedplaatwortelzwam  Megacollybia platyphylla 

20/08 Massaal in de berm van de Belvédèreweg nabij, de Beukenlaan, Epe. MM.  

Dennenvoetzwam  Phaeolus schweinitzii 
15/08 Voor de derde keer 1 exx. aan de voet van dezelfde Douglasspar in het Norelbos bij de 

Renderklippen Epe. Verscheen tot nu toe elk tweede jaar. De met rode stip gemerkte boom 

heeft de zwaarste stormen overleefd. MM.  

Eikenbladzwammetje  Collybia dryophila 

16/09 Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Gekraagde aardster  Geastrum triplex 

10/09 2 exx. oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

09/10 4 exx. in de achtertuin. Belvédèreweg 3, Epe MM.  
Glimmerinktzwam Coprinus micaceus 

11/09 Enorme samenscholing op stobbe langs zijpaadje Beukenlaan, Epe. MM.  

Grote sponszwam  Sparassis crispa 

17/09 In de houtwal van Belvédèreweg 7, Epe. MM.  

19/09 Sparrenlaan, Epe. Mevrouw De Jong. 

Grote stinkzwam  Phallus impudicus 

02/12 Het begon in de zomer en is nu nog niet afgelopen. De bodem van het naaldbos aan de 

Beukenlaan, Epe lijkt wel een verwaarloosd golfterrein, zoveel ballen als er liggen. Nu ruiken 

ze niet meer zo sterk en ze blijven lang gaaf bij gebrek aan insecten. MM.  

Sparrenstinktaailing  Micromphale perforans 

20/09 Norelbos nabij Beukenlaan, Epe. MM.  

Stinkparasolzwam  Lepiota cristata 

17/09 In de houtwal. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Witsteel franjehoed Psathyrella piluliformis. 

30/09  Grote groep op houtsnippers bij kwekerijtje langs Beukenlaan, Epe. MM.  

 

ZOOGDIEREN 
Das 
20/11 Overstekend in westelijke richting op de Paalbeekweg (Wissel), Epe,  ter hoogte van de 

Burgweg. Tijd: ca. 18.40 uur. ADvM. 

Edelhert 
26/11 2 ♂♂ staken redelijk rustig open vlakte op de Renderklippen over, richting bosrand vanaf 

Schaapskooi, Heerde. WR. en Inge de Haas. 

Herten 
20/11 4 exx. in een weiland westelijk van de A-50 iets voorbij oprit 27 (Epe) richting Apeldoorn: tijd 

10.15 uur. ADvM 

 

PLANTEN 
Avondkoekoeksbloem  Melandrium album 

10/09 1 bloemstengel met bloem op de Tongerense heide, Epe. EvDT.. 
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