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Stuurpraat  
 
Met deze Natuurklanken heeft de “winter” al weer plaats gemaakt voor het voorjaar. 

In het eerste kwartaal hebben we al weer een aantal succesvolle evenementen achter de rug. 

 

Te denken valt allereerst aan de Nieuwjaarswandeling van 13 januari bij Groot Stokkert. 

Onder leiding van Geert Kuper, bijgestaan door Bauke Terpstra en Adrie Hottinga, hebben we op een 

stralende dag een gezellige wandeling gemaakt. De koffie met gebak achteraf in Groot Stokkert sloot 

dit eerste evenement van 2008 met succes af. 

 

Hoogtepunten, zo vroeg in het jaar, waren er al meer.  

De start die Bauke Terpstra maakte met z’n nieuwe werkgroep Geologie & Landschap was echt 

overweldigend. Een opkomst van meer dan 20 geïnteresseerden (van binnen en buiten de vereniging) 

was boven verwachting. Het verdere programma van Bauke belooft voor de toekomst nog interessante 

werkgroep activiteiten.  

 

Een ander hoogtepunt was ontegenzeggelijk de tussentijdse presentatie die alle werkgroepen, 

voor elkaar en andere belangstellenden, hebben gegeven over de werkzaamheden die zij verricht 

hebben voor het project Tongeren. Kwaliteit van werk en presentatie waren hoog. Dit belooft wat voor 

het uiteindelijke rapport, waaraan nu door Rob van de Burgt wordt gewerkt. Wat het meest in het oog 

sprong was echter het enthousiasme waarmee werd gepresenteerd. De vereniging presenteert zich op 

zo’n moment als eenheid, kundig en breed georiënteerd. 

 

Ook de Algemene Ledenvergadering van 29 februari is inmiddels achter de rug.  

Het bestuur heeft met dank afscheid genomen van Francien, die er de termijn van 5 jaar als bestuurslid 

op had zitten en nu andere zaken buiten de vereniging aandacht gaat geven.  

T.a.v. publiciteit voor de vereniging blijft Francien wel actief. 

Hilary heeft als Natuurhistorisch secretaris een 2
e
 termijn aanvaardt en ondergetekende is zijn eerste 

termijn, na het ontvangen van de voorzittershamer, officieel gestart. 

Voor de aankondiging van Margriet: “alléén 2008 nog!” vraagt het bestuur wel aandacht. Een nieuwe 

secretaris is cruciaal voor het bestuur en de vereniging. Ieder voorstel hoe deze “komende” vacature 

opgevuld kan worden, is dan ook van harte welkom. 

 

          De afdelingspluim viel dit jaar Gert Prins ten deel vanwege zijn vele coördinatie 

werkzaamheden t.a.v. VoZoVAR en in niet geringe mate voor zijn grote aandeel in het tot stand 

komen van de brochure van “Vogels van erf en tuin”. Deze heeft tot op landelijk bestuursniveau veel 

lof gekregen. 

 

De vergadering werd afgesloten met een presentatie van Henk Gremmer. Henk liet als 

Webmaster van KNNV Epe-Heerde zien hoe de Website voor de afdeling er op dit moment uitziet.  

Een ieder oordeelde dat we met deze website goed voor de dag kunnen komen, maar oordeelt u zelf: 

www.knnv.nl/epe-heerde/ 
 

Tot slot zijn we blij dat een wat wazige start, met de nieuwe drukkerij DeDruk, nu een 

haarscherp vervolg krijgt. 

 

Als dit alles uit het eerste kwartaal een voorbode is van wat ons de rest van het jaar te wachten 

staat, dan gaan we natuurlijk een “goed Natuurlijk jaar” tegemoet. 
 

Namens het bestuur,  

de voorzitter, 

Ed van Dalfsen 
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Werkgroep Paddenstoelen - Jaarverslag 2007 
De eerste activiteit van de Werkgroep Paddenstoelen was op 13 februari 2007. Op de traditionele 

avond in de Gemeentewoning werd met dia’s en andersoortige informatie teruggekeken op het 

voorbije seizoen. Het nieuwe seizoen zou in het teken staan van een nieuw project van de afdeling in 

Tongeren. 
 

Vanaf 8 september 2007 hebben we zeven zoektochten gehouden in Tongeren. Hierover is uitgebreid 

verslag gedaan in het betreffende rapport. De gegevens zijn ook doorgegeven aan de Nederlandse 

Mycologische Vereniging (NMV). 

Verder was er weer de excursie in de herfstvakantie over het Natuurpad in Epe op 7 oktober. Zoals 

gebruikelijk werd deze excursie de zaterdag ervoor voorbereid, maar het uiteindelijk rendement ervan 

was gering omdat er samen met 7 werkgroepleden slechts 12 deelnemers waren. Dit was een groot 

verschil met andere jaren, maar er had dan ook geen publiciteit in de bladen plaats gevonden.  
 

We hielden 4x een werkgroepavond (ten huize van Micky Marsman). Daar werd opnieuw speciaal 

aandacht besteed aan het geslacht van de Russula’s en de Melkzwammen. Ook was het nodig om 

vondsten uit Tongeren nader te bekijken. Verder moet in dit verband speciaal de terugkerende quiz 

van Henk Dekker genoemd worden, waarmee hij onze soortenkennis oefent met behulp van door hem 

meegebrachte paddenstoelen. 
  
Voor wat betreft het aantal leden staan we aan het eind van het jaar op 14 leden, waarvan er 13 

rechtstreeks of op de achtergrond actief zijn geweest. Dit zijn: Anna Adams-Catin, Lydia Berghuis, 

Annelien Bierman-Hams, Menno Boomsluiter, Janus Crum, To Crum-Hendriks, Henk Dekker, Marga 

Dekker, Henk Gremmer, Loes Jansen, Micky Marsman, Gerard Plat en An Westerweel. 
 

Janus & To Crum-Hendriks. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
 

gehouden op Donderdag, 28 februari 2008 in de Eper Gemeentewoning, locatie Hammershoek. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Er zijn één en twintig leden aanwezig, inclusief het bestuur. Afwezig met kennisgeving: Paula Bijlsma 

en Micky Marsman en de heren Murris, Thé, Schreurs, Hilberink, Bijlsma en van Dissel. 

 

1.   OPENING 

De secretaris heet de aanwezigen van harte welkom en motiveert de beslissing van het bestuur 

om dit jaar geen programmapunt na de vergadering te organiseren. Het is vaak  haastwerk om 

i.v.m. de koffie precies op tijd te zijn. Bovendien is het prettig om elkaar na afloop even te 

kunnen spreken want er valt altijd nog wat te informeren en te regelen. 

2.   NOTULEN VAN DE VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

            Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen.  
             De notulen worden goedgekeurd. 

3.   INGEKOMEN STUKKEN 

Het schrijven van het Landelijk bestuur en het Gewest IJsselstreek over 

het KNNV meerjarenproject Burgers voor Natura 2000. 

De landelijke KNNV heeft een grote subsidie gekregen voor het project, waarover in 

Stuurpraat 2008 nr.1 al verslag werd gedaan. De afdelingen spelen een voorname rol, want zij 

organiseren de twee excursies naar het Natura 2000 gebied in hun omgeving. 

Bovendien leveren zij een tekst aan voor het vouwblad, dat de KNNV Uitgeverij gaat maken 

over het gebied dat de afdelingen hebben gekozen om bekendheid aan te geven. De afdelingen 

verzorgen de plaatselijke en regionale publiciteit. 

Er moet een gebiedsgroepje worden geformeerd die deze taken voor onze afdeling op  zich 

neemt, want wij zijn in 2008 al aan de beurt.  

4.   MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

a. Het KNNV waarnemingsproject Watervogels voor 2008. Er zijn geen waarnemingskaarten 

gedrukt, wel schoolkranten die voor 20 cent te koop zijn. Ook is er een kant en klare 

minicursus gemaakt  met een Powerpoint presentatie. Voor 2009 betreft het project Water- en 

oeverplanten. 

b. In de Meerjarenplanning komt bovenstaand project aan de orde. Bovendien wil het bestuur 

de mogelijkheid onderzoeken voor het samenstellen van een boekje met Hoogtepunten van de 

Eper natuur. Dit idee is door Egbert de Boer aangedragen. Voor de financiering van de uitgave 

zal naar een partner/sponsor moeten worden gezocht. 

c.  Het Jaarplan wordt uitgedeeld en behandeld. Frans Bosch en Jan Polman geven een 

toelichting:. Het eerste Groenstructuurplan van de gemeente Epe is intern geëvalueerd en door 

de gemeenteraad goedgekeurd. Er is bezuinigd op de gemeenteborders om met die besparing 

de laanstructuur te herstellen. Daarvoor is een veel te laag budget vastgesteld. Er komt een 

nieuw Groenstructuurplan; voor deelname aan de evaluatie daarvan zullen door de 

verenigingen harde garanties gevraagd  worden. Een belofte alleen is, gezien de gang van 

zaken rond het eerste Groenstructuurplan, niet voldoende gebleken. 

Onze website wordt gepresenteerd met een kleine act en de fysieke onthulling van de naam 

www.knnv.nl/epe-heerde. Voor de ceremonie was champagne te duur, maar de knal kon er 

wel af. De webmaster , Henk Gremmer  wordt aan de leden voorgesteld. Hij heeft de website 

op laptop bij zich en nodigt een ieder uit na de vergadering de site te komen bekijken. Het 

adres voor kopij voor de site is te vinden onder de knop Contact. 

d.  Bauke Terpstra: De deelrapporten van de inventarisaties op Tongeren zijn bij Rob van de 

Burgt ingeleverd. De presentaties van de werkgroepen over hun inventarisaties op 24 januari 

j.l. waren van grote kwaliteit en trokken veel belangstelling. 

Ed van Dalfsen heeft een bespreking met Mw. Rauwenhoff en brengt de vrees van Janus Crum 

over dat herinrichtingsplannen ook de Beeklaan zullen betreffen, nog voordat ons rapport met 

beheeradviezen verschenen zal zijn. 
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e. De afdelingspluim gaat naar Gert Prins. Hilary Jellema bedankt hem met een speech, waarin 

zij zijn veelzijdige veldbiologische kennis benadrukt en zijn geweldige inzet voor de 

vogelwerkgroep en voor de vogelbescherming in het bijzonder. Een hoogtepunt was de 

verschijning van de vogelbrochure Vogels van erf en tuin. Met Gert worden tegelijk de actieve 

vogelwerkgroepleden bedankt voor hun aandeel in de vele activiteiten. Als tastbaar bewijs van 

dank krijgt Gert een bloemen/vogelarrangement aangeboden. 

5.   JAARVERSLAG 

De secretaris geeft enkele aanvullingen voor blz 5 : Contributie gaat naar Milieuzorg Epe en 

Vogelwerkgroep IJsselstreek. Bladen worden ook uitgewisseld met de 

Vogelbeschermingswacht NO Veluwe. Bij Activiteiten 2008 moet het aantal personen bij 7 

okt. veranderd worden in 12 en helemaal onderaan ”trok slechts belangstelling van 5 niet-

leden”, omdat.            

6.   FINANCIEN    

            Rob van de Burgt geeft een toelichting op het Financieel verslag 2007. Er is een klein  

            tekort, dat gezien de ruime reserve niet alarmerend is. Gerlof Luehof  geeft namens de 

            kascommissie de penningmeester een kompliment voor de zeer  professionele boekhouding en  

            verleent hem decharge. De vergadering stemt in met applaus. De secretaris bedankt de  

            kascommissie voor het vervullen van haar belangrijke taak. 

            De penningmeester bespreekt de begroting. 

            Mariet van Gelder vraagt zich af of de huur van de zaaltjes voor de plantenwerkgroep  

            een groot bedrag inneemt. Het is een geruststelling dat de huur zeer laag is. 

7.   BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 

Gerlof Luehof treedt af en Frans Bosch neemt een tweede termijn op zich. Jan Polman meldt 

zich aan als lid van de nieuwe kascommissie. 

8.   BESTUURSVACATURES 

Helaas moeten wij afscheid nemen van Francien Surink  Hilary Jellema bedankt haar hartelijk 

voor haar gezellige en charmante optreden bij het welkom en de afronding van de lezingen. 

Het gastvrouw-zijn kostte Francien veel tijd, want als er gemiddeld per jaar 15 activiteiten zijn 

georganiseerd betekent dat in vijf jaar 75 (!) avonden. Voldoening was er, maar ook 

teleurstelling als er te weinig belangstelling was. 

Dat Francien de publiciteit voor de lezingen zal blijven verzorgen wordt zeer gewaardeerd. 

Als dank voor de mooie lezingen die ze organiseerde wordt haar een In Beeld boekje 

aangeboden en een kleurrijk bouquet. Het bestuur doet een oproep voor een nieuwe 

Coördinator, die de functie naar believen buiten het bestuur kan bekleden en die samen met 

Gerard Plat en de werkgroepen het Algemeen programma organiseert. Er is haast geboden met 

de aanmelding! Dat geldt ook voor de vacature van Secretaris. 

9.   VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN. 

             De secretaris bedankt Hilary Jellema voor de bereidheid een tweede termijn op zich     

             te nemen als natuur-historisch secretaris. Ed van Dalfsen wordt met de overhandiging  

             van de voorzittershamer  geïnstalleerd als voorzitter. Beiden worden door de 

             vergadering met applaus beloond omdat zij zich willen inzetten voor de vereniging. Ed  

             verrast Margriet met een fraai bouquet voor het beantwoorden van de vele vragen                

             die op haar werden afgevuurd. Daarna wisselen de secretaris en de voorzitter van  

             plaats. Ed van Dalfsen doet nogmaals een indringende oproep aan leden zich  

             beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. 

10. BENOEMING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VV 

Rob van de Burgt en Gerard Plat gaan naar de VV op 12 april in Zeist. 

11. WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK OVER DE PLANNEN VOOR 2006. 
Gert Prins: De vogelwerkgroep gaat zich intensief bezig houden met het uitventen van de 

brochure van Vogels van erf en tuin. Daarvoor zullen honderden bezoeken worden afgelegd en 

de groep wil tegelijkertijd steenuilen en huiszwaluwen inventariseren. 

Mariet van Gelder: De plantenwerkgroep heeft het nieuwe programma klaar. Daarop staan 

twee onderdelen die ook geschikt zijn voor het Algemeen programma. 

Hilary Jellema: Voor de “Nacht van de nachtvlinder” zal ook het publiek enthousiast worden 

gemaakt. Daarom wordt er gezocht naar een openbaar terrein. De uitbater van de kiosk ‘de 
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Schaapskooi’ in Heerde is weliswaar opgetogen, maar er zal toch aan de gemeente 

toestemming worden gevraagd voor deze avond na zonsondergang. 

Janus Crum: de paddestoelenwerkgroep is bezig met het samenstellen van een interessant 

programma voor dit jaar. 

Bauke Terpstra: De Interessegroep Geologie en Landschap heeft een zeer goede start 

gemaakt. Er zijn 22 aanmeldingen van binnen en van buiten de vereniging. Op de eerste avond 

heeft Bauke de deelnemers gevraagd naar hun specifieke interesse. 

12.  REDACTIE NATUURKLANKEN 

Helaas kan Micky Marsman niet aanwezig zijn op de vergadering, zodat wij geen officieel  

afscheid van de hoofdredacteur van Natuurklanken kunnen nemen. Het voorjaarsbouquet 

waarmee wij onze grote waardering luister willen bijzetten, zal haar gebracht worden. Henk 

Gremmer biedt aan zitting te nemen in de redactie van Natuurklanken. 

13.  MENINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR. 
Ondanks de vacatures gaat het goed. 

14.  SUGGESTIES VOOR HET KOMEND SEIZOEN. 
            Janus Crum heeft de klok over het Natuurwandelen horen luiden. Mariet van Gelder,  

            wiens initiatief het is, heeft vorig seizoen drie wandelingen gemaakt. Daar was nog  

            weinig belangstelling voor, omdat de publiciteitscampagne nog moest worden  

            opgestart. Dat zal dit jaar gebeuren. Het houdt het midden tussen een Wios-wandeling  

            en een KNNV excursie. Van de natuurcamping op de Dellen is al een aanvraag  

            ontvangen.  
15.  RONDVRAAG 

            Jan Polman is door een inwoonster van Heerde geattendeerd op het doodrijden van   

            padden op de Groteweg in Heerde. De vraag is of VoZoVar daar actie op moet 

            ondernemen. Gert Prins antwoordt dat padden door de zachte winters al vanaf januari  

            beginnen te trekken. Er zal een structurele oplossing gevonden moeten worden door  

            voorzieningen aan de Groteweg zelf te treffen. Daar zal de gemeente bij moeten  

            worden ingeschakeld. We bezitten wel nog enige toepasselijke verkeersborden. 

            Margriet Maan vermeldt dat er een vaste laptop bij de beamer hoort. Er staat een  

            gebruiksaanwijzing op het bureaublad. Aanvragen beamer bij het secretariaat. 

            Ons dia-apparaat is verdwenen uit  kast nr 4 in de Hammershoek. Ook het  

            televisietoestel van de Eper Gemeentewoning is zoek. 

            Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het Voorjaarskamp. Geef u snel op! 

            Jan Polman: Woensdag, 5 maart a.s. ligt het Milieubeleidsplan Epe zes weken ter  

            inzage. Ga er kennis van nemen want het is belangrijk voor natuur en water. 

            Hilary Jellema vraagt onze leden om inventarisatiegegevens door te geven aan het  

            natuur-historisch secretariaat. 

            Henk Gremmer verzoekt leden hun e-mailadres door te geven aan info@epe- 

            heerde.knnv.nl. 

            Jan Polman heeft het tel.nr van Agnes Herweijer in Culemborg. Ze laat ons groeten en  

            we zijn van harte uitgenodigd voor een bezoekje. Ze heeft het erg naar haar zin. 

16.  SLUITING   

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.                              

Men kan zich opgeven voor de gebiedsgroep voor het project Burgers voor Natura 2000. 

 

                                                                                              Margriet Maan                                                                      

 

               Wij heten als nieuw lid van harte welkom:  

Mw. Annelien Bierman-Hams, 

Bovenstraatweg 59, 8096 PD Oldebroek  tel. 0525-632964 

Dhr. Mark Burg, 

Postbus 14, 8075 ZG Elspeet, tel. 06-13753384 

Dhr. W.F. Veefkind 

Torenweg 38, 8161 AT Epe, tel. 0578 621623 
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                                         Jaarplan 2008 
 

Natuurklanken 
Vier afleveringen. 

 

Evenementen 
Fruitdag op de Blankenmate 

Hagedoorns Plaatse 

Bijenmarkt Epe 

Molendag Werverdijk 

 

Participeren in 
Burgers voor Natura 2000 

KNNV Watervogels 

 

Deelnemen aan 
Kavelruilcommissie Epe/Vaassen West 

Stuurgroep traditioneel Landgebruik Epe 

Groenstructuurplan Epe 

Klankbordgroep Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 

Klankbordgroep Nota Recreatie en Toerisme Epe 

 

Projecten 
Af te ronden: Inventarisaties landgoed Tongeren 

Onderzoeken mogelijkheid: Hoogtepunten Eper natuur 

 

Algemeen programma 
Lezingen en excursies door programma commissie en/of werkgroepen 

 

Reizen 
Voorjaarskamp 

Vogelreis 

 

Website 
Aanvullen door werkgroepen 

Aanvullen door leden 

 

Bestuur 
6 Bestuursvergaderingen 

2 Beleidsvergaderingen 

2 Gewestelijke vergaderingen 

1 Vertegenwoordigende vergadering 

1 Coördinatorenvergadering  

 

 

Tip ! 

Zet onze website 

 
www.knnv.nl/epe-heerde/ 

  

in je Favorieten.
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Agenda Voorjaar 2008 
 

 

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  
 

   

 

 

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 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. 

    Verzamelen carpoolplaats Vaassen om 9.00 uur 

 

Dinsdag          AVONDEXCURSIE BROEDVOGELS GORTEL o.l.v. GERT PRINS 

22 april    Vertrek parkeerplaats nabij Boshuis, Boshuisweg te 

Gortel om 19.00 uu 

 

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 bv 

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) 

  

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

vindt dit voorjaar plaats. De bestemming en datum zijn nog niet helemaal bekend. 

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

coördinator van de werkgroep.  
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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 
                
  

 

 

 

26 april t/m 2 mei VOORJAARSKAMP IN HOMBOURG (BELGIE) 
Zaterdag t/m vrijdag Hombourg ligt in het land van Herve slechts een kilometer of vijf over de 

grens bij Slenaken. Enkele van onze leden kennen het gebied heel erg goed. 

De excursiemogelijkheden zijn in de directe omgeving volop aanwezig, 

bijvoorbeeld de gebieden met zinkflora rondom Plombières en Moresnet, de 

heuvels met bloeiende boomgaarden van de Voerstreek en natuurlijk Zuid-

Limburg zelf. 

Voor inlichtingen fam. Bijlsma (tel 0578-614482), fam. Koopmans 
(tel.0578-612083) of fam. Hofstede (0578-573187). 

Verdere informatie is te vinden op de losse bijlage in het januari 

nummer van de Natuurklanken. 

                                     NB  Er zijn nog een paar plaatsen vrij. 

 

  
LET OP!!!    NATURA 2000 

In de maand Mei of Juni zal de KNNV afdeling Epe-Heerde een groots 
opgezette excursie organiseren in het kader van Natura 2000 

Hou mededelingen omtrent datum, locatie en tijdstip 
 op de website in de gaten. 

LET OP!!! 

 

 

 

Nota Bene! 
Om zeker te weten of een excursie van de werkgroepen doorgaat (slecht weer) 

kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep of de excursieleider. 

Informatie over de Agenda kunt u inwinnen bij  

Francien van Hartingsveldt, 

tel. 0578 613989 

     e-mail fjvanhart@yahoo.com. 
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Programma Plantenwerkgroep  
 

Datum Km hok Locatie Verzamelpunt Tijd 

Zaterdag 

19 april 

 Samerott Duitsland 

Zie algemeen programma 

Carpoolplaats Vaassen 9.00 uur  

Maandag 

21 april 

27.45.43 

202-481 

Welsum, Arkestraat, Bosweg 

 

Rabobank Heerde 19.00 uur 

Maandag  

28 april 

27.54.41 

195-476 

Vaassen, De Poel Klimtuin Epe 19.00 uur 

Woensdag  

7 mei 

27.54.43 

197-476 

Vaassen, Nieuwe Hofstee 

 

Klimtuin Epe 9.30 uur 

Maandag  

19 mei 

27.34.22 

196-488 

Renderklippen Epe Einde Bijsterboschweg 

Azalea en Fleurist 

19.00 uur 

Maandag  

26 mei 

27.45.32 

201-482 

Oene, Vloeddijk Klimtuin Epe 19.00 uur 

 

Maandag  

2 juni 

27.54.25 

199-479 

Nijbroek. Veluwsedijk Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag 

9 juni 

27.35.41 

200-486 

Achterse Broek Heerde Rabo Heerde 19.00 uur 

Maandag 

16 juni 

27.54.25 

199-478 

Veluwsedijk – zuid Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag 

23 juni 

27.43 Wisselsche Veen Epe Klimtuin Epe  19.00 uur 

Maandag  

30 juni 

27.45.43 

202-481 

Zie 21 april Heerde 19.00 uur 

Maandag 

7 juli 

27.41.35 

184-482 

Vierhouten, Heimanshof Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag 

14 juli 

27.34.22 

196-488 

Renderklippen Epe Zie 19 mei 19.00 uur 

Maandag  

21 juli 

  Rabo Heerde 19.00 uur 

Maandag 

28 juli 

  Rabo Heerde 19.00 uur 

Maandag  

4 augustus 

  Rabo Heerde  19.00 uur 

Maandag  

11 augustus 

27.54.41 

195-476 

Zie 28 april Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag  

18 augustus 

27.45.32 

201-482 

Zie 26 mei Klimtuin Epe 19.00 uur 

Maandag 

25 augustus 

  Rabobank Heerde 19.00 uur 

Woensdag 

27 augustus 

33.16.12 

206-474 

Deventer, Ossenwaarden 

9.30 uur bij de spoorbrug  

Rabo Heerde 9.00 uur 

Maandag 

1 september 

27.54.43 

197-476 

Zie 7 mei Klimtuin Epe 19.00 uur 

 

Zaterdag 

13 of 27 sept. 

40.44.34 

          35 

Waaloever bij Ford 

Pannerden 

Carpoolplaats Vaassen 9.00 uur 
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WINTERPROGRAMMA PLANTENWERKGROEP 

 

Datum Activiteit Locatie Tijd 

Maandag 

29 september 

Determineren Hammershoek Epe 20.00 uur 

Maandag 

27 oktober 

Determineren 

of dia’s 

Hammershoek Epe 20.00 uur 

 

Maandag 

 24 november 

Presentaties door eigen leden Hammershoek Epe 20.00 uur 

 

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

Voor excursie buiten onze regio graag opgeven bij Egbert de Boer 0578-572292 of bij Mariet van 

Gelder. 

 

 

Programma Insectenwerkgroep 
  Zaterdag  8 maart  Nationale Vlinderdag in de Junushoff te Wageningen. Ditmaal dus  

                    niet in Ede !!  Vooraanmelding en betaling vooraf. Entree € 8,- en 

                    lunch € 7,- (indien gewenst). Lunch vegetarisch of niet vegetarisch  

                    minimaal 1 week van te voren opgeven. Aanvang 10.00 uur.  
 

  Onze excursies op zoek naar graafbijtjes, vlinders, libellen, zweefvliegen, sprinkhanen, 

  kevers en andere insecten zijn gepland op de donderdagen : 

   

  17 april      naar de Woesterberg te Emst o.l.v, Els Koopmans (tel. 0578-612083). 

                     Verzamelen om 10.30u. bij het VVV-kantoor te Epe, of om 11.00u. op de hoek 

                     Woesterbergweg/Langeweg. 

 

  22 mei        naar het Wisselse Veen o.l.v. Mia Leurs (tel. 0578-615584).Verzamelen om 

                     10.30u. bij het VVV-kantoor te Epe, of om 11.00u. op de parkeerplaats aan de 

                     Boerweg. 

 

  19 juni        naar het Vossenbroek te Emst o.l.v. Bertus Hilberink (tel. 0578-572713). 

                     Verzamelen om 10.30u. bij het VVV-kantoor te Epe, of om 11.00u. bij de slag- 

                     boom van het Geldersch Landschap aan de Wiemanstraat.  

 

  17 juli         naar Fortmond en de Duurscher Waarden o.l.v. Cintia Wedemeijer (tel. 

                      055-5790202). Verzamelen om 10.15u. bij het VVV-kantoor te Epe, of om  

                     11.00u. op de parkeerplaats in Fortmond. Ontmoetingsplek bij de schoorsteen 

                     van de voormalige steenfabriek. 

 

  14 augustus naar de Elspeetsche Heide o.l.v. Henk van Woerden (tel. 055-5219161). 

                      Verzamelen om 10.15u. bij het VVV-kantoor te Epe, of om 11.00u. bij de  

                      parkeerplaats (picknickplek) aan de Stakenbergseweg te Nunspeet.  

 

  18 september naar de Renderklippen o.l.v. Hilary Jellema (tel. 0578-694762). Verzame- 

                        len om 11.00u. bij de schaapskooi op de Renderklippen. 

 

  Noteert U alvast vrijdag 29 augustus voor de nationale vlindernacht ? 

 

  Indien men verhinderd is om aan een excursie deel te nemen, graag afmelden bij de 

  excursieleider. 

 

  Coördinatoren   Bertus Hilberink /   Etienne van Dissel.                                        
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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.  

 

Neem de geplande data s.v.p. over in je agenda, 

zodat je ze niet kunt vergeten!! 

 

 

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                                                        Kwartelkoning 

 

 

De pad klom hijgend met rode kop 

 

Moeizaam tegen een molshoop op 

 

Keek om zich heen en zwol van trots 

 

Hoe groot is de wijde wereld Gods. 

 

                                   Heinrich Seidel 
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Waterschapsverkiezingen  13-25 november 2008 
November, het duurt nog even, maar wij willen u alvast op de hoogte brengen van de ingrijpende 

wijzigingen van de naderende waterschapsverkiezingen. Bij deze verkiezingen worden niet meer 

afzonderlijke personen gekozen, maar wordt op lijsten gestemd zoals dat ook met de andere 

verkiezingen gebruikelijk is. 

Op 26 januari is daarom Water Natuurlijk van start gegaan. Water Natuurlijk is opgericht voor 

de waterschapsverkiezingen die tussen 13 en 25 november in het hele land plaats vinden. Water 

Natuurlijk wil bestuurders in de waterschappen, die zich inzetten voor een natuurlijk waterbeheer in 

Nederland met verstandige en rechtvaardige investeringen. Water Natuurlijk wil de kwaliteit van ons 

water verbeteren en werkt mee aan een mooie, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.  

 

Op de druk bezochte oprichtingsbijeenkomst heeft Jan 

Terlouw het startsein van de campagne gegeven waarmee natuur-, 

milieu- en recreatieorganisaties oproepen om in november te 

stemmen op Water Natuurlijk. Het feit dat de niet-politieke 

organisatie Water Natuurlijk wordt ondersteund door een brede 

coalitie van deze organisaties, verklaarde Terlouw dat de liefde voor 

het water in dit geval de bindende factor is. “Liefde en respect voor 

water, met een wel begrepen eigenbelang. Als wij het water niet 

respecteren wordt het onze vijand”, aldus Jan Terlouw. 

 

Water Natuurlijk wordt gesteund door de Provinciale 

Milieufederaties,Vereniging Natuurmonumenten, Sportvisserij 

Nederland, Stichting Reinwater, de Waddenvereniging, Stichting de 

Noordzee en de Nederlandse Onderwatersportbond. In veel provincies 

steunen de Provinciale Landschappen, Landschapsbeheer, het IVN en 

diverse andere organisaties de totstandkoming van Water Natuurlijk 

omdat zij ook opkomen voor de belangen van natuur, recreatie en 

bewoners en dat willen doen met waardevolle, duurzame en 

rechtvaardige maatregelen. 

De Provinciale Milieufederaties zijn momenteel de ‘trekkers’ om voor ieder waterschap een 

verkiezingslijst samen te stellen. 

 

Water Natuurlijk wil er voor zorgen dat het water bij u in de buurt mooier, gezonder en 

veiliger wordt. Het verkiezingsmanifest van Water Natuurlijk kunt u bekijken op de website 

www.waternatuurlijk.nl. U gaat toch ook stemmen voor veiliger, mooier, gezonder water en voor 

duurzame maatregelen? Doe dan als Jan Terlouw en stem in november op Water Natuurlijk 

 

Jan Aalbers. Tjalling van der Meer en Ruud Oudega 

‘groene’ leden bestuur Waterschap Veluwe 

 

KNNV Watervogelproject 
 

Dit jaar worden er geen waarnemingskaarten gedrukt. Wel is er een aantrekkelijke Watervogel 

schoolkrant te verkrijgen.  Marijke van Damme heeft bovendien een minicursus Watervogels 

samengesteld, geheel compleet met een Powerpoint presentatie. Die cursus gaan we zeker geven. 

De schoolkrant begint met de vraag: Wat is een watervogel? 

In de schoolkrant komt alles aan de orde wat een vogel tot een watervogel maakt: van zwemvliezen, 

flappen en lange tenen, tot waggelen, grondelen en slobberen; hoe blijven ze drijven, ruien en 

mannetjes en vrouwtjes. Om kort te gaan, heel leuk om te weten en niet alleen voor uw buurkinderen 

en kleinkinderen.  

Te koop voor 20 cent in onze stand en te zien op onze website. 

                                                                                                                      De Evenementencommissie
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  Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
 
Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans. 
Erik moet een spreekbeurt voor school maken en dat 
lukt maar niet. Zijn opa heeft een schilderij op zolder 
staan. Dat schilderij noemt Erik Wollewei. Wollewei. Wollewei. Wollewei. Erik gaat 
slapen en in zijn droom ontmoet hij veel insecten uit het 
schilderij. De eerste die hij tegenkomt is een wesp. Die 
heeft het hoog in zijn bol. “Dag jongeman, ik ben van 
Vliesvleugel. Mijnheer van Vliesvleugel , dus van de 
Vliesvleugelen”. Die familie bestaat uit veel soorten. Zij 
hebben een angel en een wespentaille. Het lichaam is geel 
met een zwarte tekening en 2.5 cm lang. De koningin legt 
de eieren en die komen na 3 tot 4 weken uit. De 
werksters voeden zich met sap en nectar uit vruchten. 
De larven en de koningin worden gevoed met dierlijk 
voedsel, zoals vliegen. Alleen de koningin  overwintert. 
De rest van de kolonie sterft in de herfst. 
Op zijn weg door het schilderij ontmoet Erik de honingbij. “U hoeft zich aan 
mij niet voor te stellen”, zei Erik. “Ik ken u zeer goed uit Solms Beknopte 
Natuurlijke Historie. Uw familie behoort ook tot de orde van de 
Vliesvleugelen”. De bij is de leverancier van honing , maar 
de belangrijkste taak is het bestuiven van bloemen, 
bomen en planten. . Door die bestuiving komen er meer 
en betere producten. Dat bestuiven komt door de 
klompjes stuifmeel die aan de achterpoten van de 
werksters blijven hangen. Bij het vliegen van bloem naar 
bloem wordt het stuifmeel van de ene naar de andere 
plant overgebracht. Dus zonder bestuiving  kunnen 
planten zich niet vermeerderen. Nu begrijp je ook hoe belangrijk die bijen 
zijn. Zonder bijen wordt het dor en doods op aarde.  
De bij vraagt aan Erik: “kent u dan misschien ook dat 
insect dat aan dat tafeltje in het hoekje zit?”. “Dat is een 
Kakkerlak, Kakkerlak, Kakkerlak, Kakkerlak, hij legt zijn eitjes in afval van bladeren en 
houdt zich bij voorkeur op in vochtige en donkere 
plaatsen.”  Kakkerlakken horen niet in huis. Ze 
verspreiden bacteriën en schimmels waarmee mensen en 
huisdieren kunnen worden besmet en zij planten zich 
razendsnel voort. Eén vrouwtje kan wel voor 200 
nakomelingen zorgen. Ze eten bijna alles. 
 

          wollewei 

                wesp 

             honingbij 

               kakkerlak 
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“En kent u mij?”, vroeg de Sprinkhaan Sprinkhaan Sprinkhaan Sprinkhaan “,  “u bent een 
Sprinkhaan, heeft gelede poten en een geringd 
bovenlijf. U leeft van bladgroen en behoort tot de 
zogenaamde schadelijke insecten.”  De Sprinkhaan 
fronste de wenkbrauwen. “Bedoelt u daar iets mee?”. 
“Nee, nee, zo staat het in het boek”,  zei Erik. 
“Verbazingwekkend”, zei de Meikever, “te weten wie men is 
zonder voorgesteld te zijn”. “U bent een kever”,  zei Erik 
beslist. De larve van de Meikever wordt Engerling genoemd. 
Jarenlang zit hij in de grond. En wat doet hij daar? Vreten, 
vreten en nog eens vreten van de wortels van gras en 
planten. Zij hebben 6 poten, net als de volwassen kevers. 
Geen ogen, maar die hebben ze onder de grond ook niet 
nodig. Als ze later volwassen zijn hebben ze wel ogen. Na die paar jaar gaan 
ze zich verpoppen. In de herfst is de kever volwassen. Hij blijft tot mei onder 
de grond en vliegt dan uit om het blad van de bomen te eten. Daarna leggen 
ze eitjes in de grond en doen zich weer tegoed aan het boomblad. Dat 
herhaalt zich een paar maal, waarbij er steeds minder eitjes gelegd worden. 
Dan is de cirkel rond. De kevers hebben voor nageslacht gezorgd en gaan dan 
dood.  
In het slakkenhotel kan Erik overnachten. Het is daar een gaan en komen van 
allerlei dieren. Mevrouw Mug zoemt: “nieuw hier?.” Zij verbaast zich over 
het kleine groene boekje dat Erik steeds bij zich draagt. 
“Hij wist dat mijn echte naam Culex  pipiens Culex  pipiens Culex  pipiens Culex  pipiens is. Wat 
klinkt dat heerlijk, maar het betekent gewoon steekmug. 
De larven van de mug leven in stilstaand water. Na de 
winter worden de eitjes op stilstaand water gelegd. De 
bevruchte wijfjes overwinteren. Het mannetje leeft van 
plantensappen, nectar en water. Alleen wijfjesmuggen 
zuigen bloed. Dat hebben ze nodig voor het produceren 
van eitjes.  
Op een dag verschijnt er opeens een prachtig wezen. 
Het is de Koninginnenpage. Zij was als rups 
aangekomen in het slakkenhuis en heeft zich tot 
verbazing van alle dieren verpopt. Na ongeveer 8 dagen 
was de rups een vlinder geworden. Af en toe keek zij 
verlangend uit het raampje omhoog. Zij verlangde naar 
de zon. “Ik wil hier ook uit”,  zei Erik. “Klim maar op 
mijn rug en ik vlieg naar de zon en de bloemen”.  In het  
klaprozenveld wordt zij verliefd  en Erik moet alleen verder. Een mier wijst 
Erik de weg naar de lijst. Hij ontwaakt en houdt  op school een geweldige 
spreekbeurt.                                                                                              O.Slot 
 

             sprinkhaan 

            engerling 

          mug 
 

        koninginnenpage 
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Financieel Jaaroverzicht 2007 
 

   

Inkomsten 2007 Uitgaven 2007

Contributie 3310,00 Algemene kosten 840,39

Leden 126 Secretariaat 371,25

Huisgenootleden 27 Postbank 162,73

KNNV en ere-leden 7 Promotiemateriaal 204,69

Project Nijensteen 2750,00 Geo 15,00

Fondsen KNNV 500,00 KvK 21,62

Stichting Nijensteen 1250,00 Portokosten 49,40

Waterschap Veluwe 1000,00 Diversen 15,70

Advertenties 165,00 Lezingen 549,70

WLN 23,00 Natuurklanken 623,60

Giften en subsidies 177,50 Project Nijensteen 2592,50

Rente 194,47 Bibliotheek 34,50

Verkoop materiaal 371,45 Afdracht KNNV 2359,75

Diversen 55,00 Verzekeringen 23,06

Excursies 50,00 Werkgroepen 567,10

 Huur 303,34

Werkgroepen 263,76

Abonnementen en donaties 105,00

Veluwse Sprengen en Beken 12,50

GMF 50,00

SOVON 20,00

Vogelwerkgroep Ijsselstreek 12,50

KNNV Ijsselstreek 10,00

Inkoop materiaal 224,60

Rente 0,18

Saldo inkomsten 7096,42 Saldo uitgaven 7920,38

Tekort -823,96

Project Vogels van Erf en Tuin 4500,00 Project Vogels van Erf en Tuin 4092,70

Overschot 407,30

Exploitatie tekort 2007 -416,66

Saldo rekeningen 31-12-2006 31-12-2007

Postbank 6003 370

Postbank Plus 3228 2948

ABNAMRO 7263 7438

Kas 30 89

16524 10845

Project Vogels van Erf en Tuin 4500

Reeds ontvangen voor 2007 66

Nog te betalen voor 2006 701

Nog te ontvangen Nijensteen 1000

Nog te betalen 2007 172

Saldo 11257 -416
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Nieuwjaarswandeling bij Groot Stokkert 
Op 13 januari j.l. genoten we van een aangenaam zonnetje tijdens  een wandeling, die werd 

ingeleid door Geert Kuper, in het voor velen onbekende bosgebied achter Groot Stokkert. 

Al snel viel de deelnemers het nogal geaccidenteerde terrein op met aardige hoogte 

verschillen. De oorsprong van deze ‘zandbulten’ moet worden gezocht in het Laat-Weichselien. In 

deze periode verplaatsten Z/ZW winden grote hoeveelheden zand, bekend als Jong Dekzand uit de 

omliggende gebieden tot parabool-achtige duinen die vaak aaneengesloten ruggen vormden. Omdat ze 

geologisch gezien relatief jong zijn, zien hun contouren er nog scherp begrensd uit.  

Lang dacht men dat ze werden gevormd  met zand uit het toen nog droge noordzeebekken, 

maar onderzoek naar zware mineralen maakte duidelijk dat dit overeenkwam met zand uit de lokale 

omstandigheden.           

 De wandeling vervolgend kwamen we aan bij de Kamperklippen die samen met de 

Renderklippen  deel uitmaken van deze ZW-NO georiënteerde stuifruggen waarvan het zand in de 

luwte van de  oostelijke stuwwalhelling tot rust kwam. Hier bouwden deze stuifruggen verder aan ons 

fraaie Veluwse landschap. 

 

 
 

 

Het omgevallen hout blijft liggen in het bos. Soortengroepen als mossen, insecten en kleine 

zoogdieren profiteren daarvan. Langs het pad staan meerdere planten van het klein wintergroen.  

Tot onze grote verrassing vinden we een zeldzaam mos: het kleivedermos. Even wachten tot 

de kapsels verschijnen, dan weten we het absoluut zeker. Nog niet eerder hebben we dit mos op dit 

terrein gevonden.  

Op de terugweg stond het fraaie waarschuwingsbord wat op de volgende pagina te zien is.  

 

Foto’s van Adrie Hottinga; meer foto’s op onze website. 

 

 

                                                                                                 Bauke Terpstra, Margriet Maan 
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                In de buurt van de Kamperklippen 

 

Digitale camera’s en de wondere wereld van het kleine grut 
 

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een digitale camera, de ene meer geavanceerd dan de 

andere, maar ze hebben allemaal het voordeel dat je niet zuinig hoeft te zijn met film. Bovendien, wat 

klein lijkt uit te vallen op het schermpje van het toestel, kan op het  computerscherm uitvergroot 

worden zodat je ineens toegang hebt tot een vaak onbekende en betoverende wereld. Even zittend in 

het lange gras zie je rupsen, kevers, vlinders of sprinkhanen druk bezig met hun dagelijkse leven. De 

beelden die je thuis op je computer ziet, maken nieuwsgierig naar namen. Er zijn zoveel mooie gidsen 

en op websites zoals waarneming.nl en telmee.nl kan je goede informatie en hulp krijgen. 

 

  De foto’s zullen niet altijd meteen een prijs winnen omdat fotograferen van dichtbij zijn eigen 

problemen geeft. In de eerste plaats zijn het levende beestjes en het kost een beetje geduld en kennis 

van hun gedrag om er dichtbij te komen. Veel nachtvlinders zoals de Uilen familie vertrouwen op hun 

schutkleuren en zullen zich nauwelijks verroeren als je ze verplaatst naar een meer fotogenieke plek. 

Forse exemplaren van deze familie geven op hun beurt problemen met scherptediepte, maar omdat ze 

meestal zitten te slapen hoef je niet te haasten als je bedenkt hoe je dat het beste kan oplossen. 

Spanners zijn meestal platter en daarom makkelijker om scherp te fotograferen maar ze vliegen 

meestal weg als je probeert ze ergens anders neer te zetten. 

 

  Fotograferen van Libellen is een heel ander verhaal. Ondanks hun snelheid en scherpe ogen 

zijn sommige redelijk makkelijk te fotograferen. De Viervlek bijvoorbeeld jaagt vanaf een zitplek en 

komt vaak terug op diezelfde plek. Bovendien zitten ze vaak in de zon om op te warmen. Maar de 

Grote Keizerlibel blijft vliegen en heeft geen neiging om even te gaan zitten. Voor hem moet je vroeg 

op pad als het nog redelijk kil is maar met uitzicht op mooi weer. Soms heb je dan geluk om een 

opwarmend exemplaar tegen te komen, maar dan moet je zonder storende abrupte bewegingen toch 

snel schieten omdat ze zo weg kunnen zijn. Vlinders en rupsen zijn ook interessant om te fotograferen. 

Als je weet welke bloemen en planten ze gebruiken, is het gemakkelijk prachtige foto’s te maken. 

 

Misschien ben je niet zo fanatiek maar zie je af en toe wat leuks in de tuin. Het zou fijn zijn 

om dat te delen met anderen door bijvoorbeeld een foto te sturen naar onze website info@epe-

heerde.knnv.nl of naar mij hilaryjellema@tele2.nl of een van de andere werkgroepen. 

 

Hilary Jellema-Brazier 
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Maria Sibylla Merian 
 

 

In 1998 schreef ik in Natuurklanken naar aanleiding van een tentoonstelling in het Teylers Museum 

(Haarlem), een artikel over Maria Sibylla Merian (Natuurklanken 1998, nr. 3). Vorig jaar kreeg ik op 

de jaarvergadering een facsimile van een van haar boeken aangeboden (Neues Blumenbuch, 1680). 

Momenteel is er opnieuw een tentoonstelling over haar werk. Nu in het Rembrandthuis in Amsterdam. 

Toevallig waren we op 23 februari in Amsterdam, de eerste dag van deze tentoonstelling. 

En dus gingen we opnieuw bij haar op bezoek! 

 

In 1998 begon ik het artikel met de zin: ‘Het leven van de mens is als een bloem’; en ik eindigde met 

‘Ook nu nog kun je haar afbeeldingen waarderen vanwege de zeer natuurgetrouwe weergave’. 

 

Maria Sibylla Merian werd op 2 april 1647 in Frankfurt am Main geboren, als dochter van Matthäus 

Merian de Oude (kunstenaar en uitgever) en Johanna Sibylla Heim. Na de dood van haar vader 

hertrouwde haar moeder in 1651 met Jacob Marrell (bekend om zijn bloemenschilderingen). Haar 

stiefvader werd haar leermeester. 

In 1665 trouwde zij met architectuurschilder Johann Andreas Graff. In 1667 werd hun dochter 

Johanna Helena geboren, in 1678 kregen ze een tweede dochter Dorothea Maria. 

In 1675 verscheen het eerste deel van haar bloemenboek onder de titel "Neues Blumenbuch".  

In 1679 verscheen “Der Raupen wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung” 

(Rupsenboek I).  

In 1680 verscheen Blumenbuch (een soort voorbeeldenboek voor kunstenaars en bordurende 

vrouwen).  In 1683 volgde Rupsenboek II. 

In 1686 verhuisde zij met moeder en dochters naar Wieuwerd (Friesland), waar zij zich aansloot bij de 

religieuze, piëtistische beweging van de Labadisten. Doordat de Labadisten een plantage in Suriname 

bezaten, maakte zij kennis met de Surinaamse natuur.  

In 1691 vestigde de familie zich in Amsterdam.  

Op 52-jarige leeftijd maakte ze samen met haar jongste dochter, Dorothea Maria Graff een reis naar 

Suriname. Vanuit de hoofdstad Paramaribo trokken de vrouwen het binnenland in. Maria Sibylla 

Merian documenteerde alles wat ze over de metamorfose van tropische insecten kon ontdekken en 

maakte een groot aantal tekeningen en aquarellen. In 1701 keerde ze wegens ziekte (mogelijk malaria) 

terug naar Nederland.  

Haar beroemdste werk Metamorphosis insectorum Surinamensium, Ofte Verandering der Surinaamse 

Insecten’ was het resultaat van deze reis. Het verscheen in 1705.  

In 1714 of 1715 kreeg ze een beroerte, daarna moest ze zich in een rolstoel verplaatsen. 

Ze overleed in Amsterdam op 13 januari 1717. 

 

Deze nieuwe tentoonstelling is samengesteld door Ella Reitsma en draagt de titel: “Maria Sibylla 

Merian & dochters, vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap”. 

Maria Sibylla hield zich al op jonge leeftijd bezig met het kweken van rupsen, om daarna tekeningen 

te maken van de vlinders die te voorschijn kwamen uit de poppen.  

 

Een van de tekeningen op de huidige tentoonstelling heeft als titel Marmelade-doosies-boom. Deze 

tekening toont een tak van een boom met citrus-achtige vruchten, groen, rijp en doorgesneden. Er zijn 

aangevreten bladeren, op de tak wandelt een rups, even verderop zit een pop. Op een gaaf blad zit een 

prachtige tropische vlinder (Thyridia psidii). Deze tekening bevindt zich in de collectie van Koningin 

Elisabeth van Engeland, en wordt speciaal voor deze tentoonstelling voor het eerst uitgeleend. 

Een andere tekening toont een tak van de Vijg met bladeren en vruchten in allerlei stadia. Ook nu zit 

er weer een vretende rups op, op een van de bladeren zit een pop. Bovenin zweven twee 

pijlstaartvlinders, waarvan een met een gespleten roltong. (Pachylia ficus en Pachylia syces). 

 

Het belang van de Surinaamse tekeningen ligt in het feit dat veel vlinders zijn afgebeeld op hun 

voedselplant. De tekeningen zijn levendig en zeer nauwkeurig.   
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De tentoonstelling is nog te zien tot 18 mei. Daarna verhuizen de tekeningen en aquarellen naar het 

John Paul Getty Museum in Los Angeles. 

 

Na de tentoonstelling gingen we naar de nabijgelegen Hortus, waarin een vlinderkas een aantal van de 

vlinders rondvloog.  

Minstens zo interessant was een andere kas in de Hortus met nogal wat Palmvarens (Cycadeeën). Een 

plantengroep die 65 miljoen jaar geleden (ten tijde van de dinosauriërs) al op aarde voorkwamen. In de 

Hortus groeien momenteel 60 soorten Cycadeeën, sommige daarvan zijn al meer dan 300 jaar oud. 

 

Egbert de Boer 

 

 

De kunst van de “bloedlooze 

beesjes”. 
Lit. :  : Kunstschrift 2008 nr 1 
Groot Avondrood; Willie Bekker. 

 

              Wie gefascineerd is door zowel de natuur als de kunst, komt komende maanden wel aan zijn 

trekken. Vorig jaar bezocht de plantenwerkgroep de tentoonstelling over Linnaeus in het 

Stadsmuseum en in het natuurcentrum de Hortus in Harderwijk. Daar werd heel duidelijk gemaakt dat 

bij Linnaeus de waarneming van uiterlijke kenmerken de basis is van de systematische studie van het 

planten- en dierenrijk. Linnaeus voltooide zijn Systema Natura in 1758. Hij verzamelde planten en 

bestudeerde ze, organiseerde reizen en expedities naar alle continenten. 

Maar Linnaeus was niet de enige wetenschapper die zich hiermee bezig hield. 

Al sinds de 16
de

 eeuw waren er talloze wetenschappers en verzamelaars die de natuur bestudeerden en 

observeerden. Fotografie bestond nog niet en men tekende of beeldhouwde wat men zag. Sommige 
wetenschappers ontpopten zich bovendien als artistieke grootheden. Kennis en kunst werden op 

hoog niveau gecombineerd. 

Eén van hen was Maria Sibylla Merian. In haar tijd was er een bijzondere fascinatie voor de 

metamorfose van kleine diersoorten. De rups die vlinder wordt, het kikkervisje dat tot kikker uitgroeit. 

Deze observaties waren nieuw. Tot 1600 n.Chr. deed Aristoteles’leer opgang; de gedachte dat de 

wereld der insecten een krioelende massa is die spontaan uit de modder verrijst en daar weer naar 

terug keert. 

De belangstelling voor het kleine gewas werd ook gewekt door alle expedities naar den 

vreemde, die niet alleen suiker en specerijen meenamen maar allerlei rariteiten, zaden en knollen. 

Bovendien werd in de vroege 17
de

 eeuw de microscoop uitgevonden. Er verschenen publicaties van 

Carolus Clusius en van Jan Swammerdam zijn prachtige aquarellen van bijv. het vliegend hert bekend. 

Hij maakte de leer van de “bloedlooze beesjes” tot een moderne wetenschap, de entomologie. 

Het genre van de botanische tekening kende al een rijke traditie. Denk aan de getijdenboeken. 

Deze hadden echter een symbolische en religieuze betekenis met lelies, rozen en viooltjes. Het waren 

lofliederen op de schepping. De 16
de

 eeuwse Albrecht Dürer was echter ook al kunstenaar en 

wetenschapper tegelijk: ” het zoeken naar kennis hoort tot onze natuur”. 

Maria Sibylla Merian en dochters heet de tentoonstelling in het Rembrandthuis over de 

onverschrokken vrouwen die begin 18de eeuw de reis naar Suriname maakten. Hun boek met zeer 

kunstzinnige afbeeldingen van de Metamorphose van Surinaamse insecten zou wereldberoemd 

worden. 

In het Mauritshuis is een tentoonstelling van Adriaan de Coorte, een schilder uit de Gouden 

Eeuw van stillevens met groenten en fruit, bloemen en schelpen. 

Het  Haags Gemeentemuseum toont het zeer veelzijdige werk van Dirk van Gelder(1907-

1990). Zijn tekeningen, houtgravures en aquarellen moet je zeer nauwkeurig bekijken; dan blijken ze 

te wemelen van vlinders, motten, hommels en torren. Knoesten, vertakkingen en kronkels….. het 

enthousiasme voor de natuur druipt er vanaf. 

                                                                                                           Margriet Maan 
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Ik zie, ik zie…….. 
…….Was ik maar groot! 
 

          Een Vlaamse Gaai verstopt een eikel in de grond. De eikel loopt uit en nestelt zich in de aarde. 

Het krijgt worteltjes waarmee het voedsel toch zich neemt en daardoor begint te groeien. Het begint 

met een klein takje maar dapper groeit het door. Het krijgt zijtakjes en waarachtig het begint op een 

heus boompje te lijken. Het prille boompje groeit en groeit en wordt steeds mooier.  

Het ziet tussen de takken van de bomen om zich heen, de zon aan de hemel en wil daar naar toe. Dat 

vergt vast héél véél tijd denkt het boompje. Hij kijkt eens om zich heen. Vlak naast hem staat een oude 

bejaarde Grove Den die ziet hoe het boompje zijn best doet om een grote jongen te worden.  

  

          Het boompje spreekt hem aan en vraagt de oude baas hoe hij zo groot is geworden. 

Hij wil ook zo graag zo’n kanjer zijn. De oude Grove Den spreekt hem bemoedigend toe 

en raadt hem aan om vooral geduldig te zijn. “Ik zal je zoveel mogelijk helpen zegt de 

oude baas.  

Als het zomers heet is zal ik je schaduw geven zodat je tere blaadjes niet kunnen 

verbranden. Als het heel hard waait of stormt dan zal ik de wind voor je opvangen. Als 

het ’s winters hard sneeuwt zal ik zoveel mogelijk sneeuw voor je dragen. Ook bij regen 

vang ik eerst het water voor je op zodat jouw takjes niet zullen breken”. “Oh, zucht het 

boompje, U bent al zo’n oude baas, lukt dat allemaal nog wel?” “Jawel hoor, zegt de Oude Grove Den. 

Ik heb al zoveel meegemaakt.  

          Onthoudt goed klein boompje, dat als het regent, dat water is om van te leven. Als de zon schijnt 

is het heerlijk warm en licht heb je nodig om te groeien. Als er wind is praten alle bomen met elkaar, 

dan is het heel gezellig. Maar als het stormt en de wind aan je lijf rukt is het moeilijk en dan hoor je 

alle bomen kreunen en klagen. Maar het is hier een fijne plek om te staan. Ik geniet al die jaren van 

mijn leven. Eens zul jij net zo groot zijn als ik en vlak bij de zon zijn”. Het boompje neemt alle wijze 

raad van de oude baas aan. Zij worden grote vrienden. De oude reus waakt trouw over het jonge 

boompje.  

Het boompje wordt steeds mooier en krijgt al een echte kroon met wonderschone blaadjes. In het 

voorjaar is hij fris groen met nieuwe scheuten, in de zomer spreidt hij zijn takken om het licht van de 

zon te vangen, in de herfst zijn alle blaadjes prachtig rood van kleur en na een nachtvorst schittert hij 

met duizenden ijssterretjes. Zo leeft hij rustig voort.  

          Maar dan op een dag!!! De lucht is donker en ziet er dreigend uit. De wolken verplaatsen snel 

langs de hemel. Er is slecht weer op komst. De wind wordt sterker en het begint steeds harder te 

waaien. De kruinen van de bomen zwaaien heen en weer en grote takken breken krakend uit de bomen 

en vallen op de aarde neer. Hevige windstoten razen tussen de bomen door. Oh, denkt het jonge 

boompje, gaat dat wel goed? Hij kijkt eens naar boven naar zijn grote vriend. Die heeft het héél 

moeilijk en zucht en kreunt en zwiept alle kanten op. De oude Grove Den zet zich schrap en drukt zijn 

wortels nog wat steviger op de grond, maar de oude baas voelt dat zijn tijd is gekomen. Zijn wortels 

zijn niet meer zo sterk en als de storm blijft voortduren raken zijn krachten op. Hij hoort in de verte 

een enorme windvlaag aankomen. Nog éénmaal spreekt hij het boompje toe. “Zie mijn vriend, mijn 

eind is gekomen, nu ga ik plaats maken voor jou. Voortaan zal jij in het licht van de zon staan en heb 

je de ruimte om een grote kanjer te worden. Eens zul je net zo groot zijn als ik”. Als de stormvlaag 

hem bereikt probeert hij zich nog staande te houden, maar met enorm gekraak en een heel harde bons 

gaat hij om en valt precies aan de voet van zijn vriendje neer. 

          Het jonge boompje is zeer ontdaan. Door de wind geholpen buigt hij over de goede oude Grove 

Den heen. Als de storm is geluwd heeft hij alles doorstaan, want zijn takken zijn vitaal en vol 

veerkracht. Hij richt zich op en kijkt naar de hemel en beseft dat hij nu naar de zon kan groeien. Hij 

voelt het leven in zich en weet dat hij in de toekomst een prachtige grote boom gaat worden.   

 

 

                 Evelien van Dalfsen-Tukker 
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Boerenwormkruid en zijn gasten 
 

Door een artikeltje in NATURA van 4 april 2004 (pag. 104) attent gemaakt op het voorkomen 

van wilde bijtjes in je tuin, let ik meer dan vroeger op die kleine bloembezoekers. 

In dat stuk (voor de in insecten geïnteresseerde KNNV-ers een must) staat ook iets over het 

Wormkruidbijtje, dat gespecialiseerd is op de bloemen van het Boerenwormkruid. In onze tuin zag ik 

tot mijn plezier inderdaad dit bijtje op deze bloemen. 

 

Het is een in het wild levend bijtje met lichte streepjes op het achterlijf. Die streepjes worden 

gevormd door haarbosjes die de naden tussen de segmenten markeren. Verder heeft het een ietwat 

wollig bruingeel borststuk en twee duidelijke voelsprietjes. De achterpootjes zijn voorzien van 

haartjes, waartussen het verzamelde stuifmeel kan worden opgeslagen. 

De Latijnse naam is Colletes daviesanus. Het bijtje behoort tot de grote groep van de Zijdebijtjes. Het 

maakt holletjes in de grond, bijvoorbeeld in zandige wegbermen, om daar de eitjes in te leggen. 

 

Toen we op een picknickbank ergens in Salland 

ons broodje aten (het was in de tweede helft van 

augustus) keken we uit op fikse pollen Boerenwormkruid. 

Een kijkje bij deze mooie gele nazomerbloeier leverde in 

eerste instantie niet één Wormkruidbijtje op. Wel waren 

enkele bloemen voorzien van grappige groene urntjes die 

uit de randen van sommige bloemhoofdjes staken. Het 

leken eigenlijk grote schijfbloempjes. Dat moesten 

galletjes zijn. 

Latere naspeuringen in de onovertroffen 

Ecologische Flora leverde de naam van dit galletje op: 

Rhopalomya tanaceticola (deel IV, pag.78.) Het is altijd 

leuk om op die manier achter het voorkomen en de 

levenswijze van zoiets te komen. 

Een galmug is de veroorzaker van de vergroeiing die 

dient om het larfje voedsel en bescherming te 

verschaffen. 

 

Dat we bij het bekijken van een andere 

Boerenwormkruidplant het eerder genoemde 

Wormkruidbijtje konden vinden en fotograferen was natuurlijk ook leuk. Zoals bij veel waarnemingen 

in de natuur geldt ook hier weer: een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

Je vraagt je dan telkens weer af hoe zo’n specialisatie ontstaan is. 

 

Els Koopmans-Grommé 

Augustus 2007. 
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Boerenwormkruid 
 

Welke Veluwenaar kent deze mooie – maar pas op! – giftige 

plant niet? 

Behorend tot de familie der Composieten (samengesteld-

bloemigen) is het een der weinige met alleen buisbloemen in 

het bloemhoofdje.  

De Latijnse naam luid Tanacetum vulgare L., ook wel 

Chrysanthemum vulgare Bernh. genaamd. 

Het is een overblijvende plant die veel voorkomt op zand-

gronden, langs wegen en dijken en op verwilderde niet 

gecultiveerde plaatsen. De bloemhoofdjes zijn geel en vormen 

samen een soort platte tros.  

De bloeitijd is juli – september. 

Het gedroogde kruid riekt eigenaardig aromatisch en smaakt 

onaangenaam bitter en kamferachtig.  

De vluchtige olie tot een gehalte van 1,5% in de gedroogde 

bloemen en 0,2-0,3% in het gedroogde kruid, bevat veel thujon, bitterstoffen, looistoffen en een 

glycoside. 

 

In de volksgeneeskunde was het vooral in gebruik als wormdrijvend middel (vandaar de naam) tegen 

spoelwormen en maden, maar ook voor de grotere staldieren. Vanwege de giftigheid is dit gebruik als 

wormdrijvend middel zeker niet zonder problemen en het moet dan ook dringend worden afgeraden. 

In de literatuur worden zelfs dodelijke vergiftigingen vermeld. 

De verschijnselen zijn duizeligheid, kramp, buikpijn en ademnood. Zo gauw mogelijk moet de maag 

worden geledigd. Meteen daarna 10-20 Norittabletten met water innemen en vooral zo spoedig 

mogelijk een arts waarschuwen. 

 

Als wormmiddel wordt het kruid nauwelijks meer gebruikt. Men vreest de giftigheid. Niettemin is een 

waarschuwing zeker op zijn plaats, want kinderen steken vaak van alles in hun mond. Maar ik denk 

dat ze wel goed schrikken van de afschuwelijke smaak en de zaak snel zullen uitspugen. Toch, enige 

resorptie via het mondslijmvlies kan altijd plaatsvinden. 

OPPASSEN DUS! 

 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk 
 

 

Bauke en Bertus bij de 

KNNV stand 
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De REGGE kronkelt weer! 
 

In Natuurklanken stond een aardig "gedichtje", 

waarbij opgemerkt werd dat vroeger een beekje kronkelde, 

zoals het kronkelen wilde, "daarna alle kronkels er uit gingen 

omdat de mens dat zo wilde en nu weer kronkelend gemaakt 

wordt, omdat diezelfde mens dat nu weer wilde." 

 

Die regels schoten mij te binnen toen we tijdens een 

klein verkennend autotochtje bij de Regge kwamen. Dit is 

een riviertje in Salland. We hielden in de buurt van Lemele 

een weekje vakantie. Er bleek een nieuw fietspad aangelegd 

te zijn langs de resten van de rechtgetrokken Regge-rivier, 

met uitzicht op de nieuwe kronkels. Langs die laatsten loopt: 

een ruig wandelpad. Met bruggetjes kom je op het fietspad 

een paar maal over de Regge en je kunt ook via paadjes het 

heuvelige terrein verder verkennen. 

 

Er zijn zandige natte oeverstroken en waar de Regge met een bocht langs een hogere 

zandheuvel stroomt is een zandwand ontstaan. Naar ons idee cen prima plek voor holen van 

oeverzwaluwen of ijsvogels. Zo ook bedoeld? 

 

De zandige oeverstroken staan nu nog vol 

met pionierplanten als meldesoorten, maar ook 

oever- en moerasplanten veroveren terrein. Het leek 

ons voor plantenmensen daarom ook een heel 

interessant terrein. Wat denk je van Wolfspoot, 

Moerasandoorn, Kikkerbeet, VIasbekje, 

Zandblauwtje, Hazenpootje? Het pad komt 

verderop langs een bosje met Dennen en Eiken en 

veel bramen. Je schijnt nog verderop een hele 

rondwandeling of fietstocht te kunnen maken, maar 

zover zijn we die middag niet gekomen.  
 

Kruipend moerasweegbree 
 (Echinodorus  repens);  Margriet Maan 

 

Het begin van de wandeling, bij de kruising van de Regge met het Overijssels Kanaal op 500 

meter Oost van Hankate, is ook heel belangwekkend. Men heeft hier ‘ludieke” rivierovergangen 

gemaakt met grote stapstenen, waar je echt de rivier over kunt steken. Het is de moeite waard om te 

zien hoe hier geprobeerd is om het op deze plek allemaal tot een interessant geheel te maken.  

In het voorjaar zullen de zangvogeltjes je daar vast een welkom toezingen, als je de auto stalt op het 

parkeerplaatsje in het bosje langs de weg. 

 

Als je precies wilt weten waar deze nieuwe natuur te vinden is, bel dan.  

Ons telefoonnummer is 0578 6120 83. 

Els Koopmans-Grommé  

september 2007 
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Hautes Fagnes 
 

De Hoge Venen, Hohes Venn, of zoals men het meestal noemt Hautes Fagnes, liggen in het oostelijk 

deel van België. Ze vormen het grensgebied tussen België en Duitsland. Hier bevindt zich bij 

Botrange het bijna hoogste punt van België: ongeveer 800 meter. Van hier tot in de Duitse Eifel zijn 

ze een deel van het zogenaamde Rijnleisteenplateau. Doordat de ondergrond in dat gebied, dat Hautes 

Fagnes genoemd wordt, moeilijk doorlaatbaar is voor water heeft zich hier een uitgebreid 

moerasgebied gevormd. Voor een groot deel is dit ontwaterd en beplant met dichte donkere 

sparrenbossen. Het open gedeelte, dat gelukkig voor deze ontginning gespaard is gebleven, vormt nu 

een uniek moerasgebied met verre uitzichten en hier en daar wat eenzame Dennen, Berken of een 

wilgenstruweel. Het water wordt voor een deel afgevoerd door het grillige beekje de Polleur, dat via 

de Warche in het Meer van Robertville uitstroomt. 

 

Toen wij voor de eerste keer vele jaren geleden hier een wandeling maakten liepen we over paden met 

veel zompige plekken en knuppelpaden, waarbij je schoenen niet dicht genoeg bleken. Veel mensen 

kwam je er niet tegen.  

Nu we dit jaar in begin augustus een soortgelijke wandeling maakten, bestonden vrijwel alle, paden uit 

houten vlonders, zodat natte voeten er niet meer bij waren. Bovendien was het deze dag schitterend 

weer. De vele bosbessen langs de houten vlonder waren wel rijp, maar voor het merendeel 

onbereikbaar. Het blad van de struikjes duidde aan dat we zowel met Rode en Blauwe bosbessen als 

met Rijsbessen te doen hadden. De laatsten hebben duidelijk een wat grillig loof. 

 

Dikke veenmoskussens getuigen van een natte bodem. Het is dan ook zaak om niet naast de vlonder te 

stappen. Ver van het pad, dus voor ons onbereikbaar, stonden veldjes met Beenbreek, die volop 

bloeiden. Een enkele maal zagen we ze dichterbij. Huiszwaluwen en een paartje Buizerds joeg boven 

het veld en heel in de verte meenden we een Klapekster te zien.  

Veel vlinders waren er niet, maar de waarneming van een mooie Vierbandsboktor die over een houten 

hek kroop, vergoedde veel. 

 

De wandeling was vooral bijzonder door het unieke landschap met z'n kenmerkende glooiende 

hoogteverschillen. Door de goede bewegwijzering kun je ook bij mist niet meer verdwalen.  

In de herfst heeft het landschap weer een andere bekoring: dan zijn de Berken en de Pijpenstrootjes 

goudgeel.  

AI vrij vroeg ligt er hier en daar wat sneeuw. In dit hoogste deel van België vind je dan ook veel 

bezochte skigebieden. We waren er nooit met echte sneeuw, maar vonden wel eens in oktober restjes 

sneeuw, getuigend van het feit dat al in deze periode de neerslag wel degelijk uit sneeuw kan bestaan. 

 

De Hautes Fagnes warm aanbevolen (hoewel het er flink koud kan zijn! 

 

Els Koopmans-Grommé  
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Oproepen     
 

Werkenden en gepensioneerden kunnen hun deskundigheid, opgedaan in hun beroep of als 
vrijwilliger èn hun levenswijsheid inzetten. Het is eigenlijk zo simpel om het bestuur uit te dagen 

met de vraag: hebben jullie iets te doen voor mij. Wij zouden een gat in de lucht springen! 
Voor informatie: secretaris@epe-heerde.knnv.nl 
Voor alle functies en taken geldt dat u goed wordt ingewerkt. 

 
Promotiestand 
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 vier keer per jaar 

wordt er van u een dagdeel dienstbaarheid in de publieke                          Vliegend hert (Lucanus cervus) 

sector gevraagd. Zie Jaarplan 2008. 

 

Publiciteit 
Promotie en publiciteit liggen dicht bij elkaar. We hebben goede contakten 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.  

 

Cursusleiders               Dringende oproep! 
Er is voor :” Vogels zien en herkennen” en “Planten op naam brengen” kant en klaar cursusmateriaal 

aanwezig, compleet met didactische werkvormen en een powerpoint presentatie!! 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. 

 

Programmacommissie.  
Samen met de werkgroepen en Gerard Plat organiseert 

u het Algemeen programma. 

Voor het organiseren van de lezingen - zeven per jaar- 

is de vacature Coördinator Activiteiten ontstaan. Vult 

u hem op? 

Info bij Francien: fjvanhart@yahoo.com.     
 

 

 
                     Neushoornkever; door Gerrit Oosting 
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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: 

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

 
VOGELS  

Regelmatig op de voedertafel van Marianne Faber, Officiersweg 127, Epe: 
Sijsjes, Kool-, Matkop-, Staart-, Pimpel- en Zwarte mezen. 

Groenlingen, mussen, Roodborstjes, Vinken, Merels. 

Grote bonte specht, Heggenmussen, enz. enz. 

Blauwe reiger Ardea cinerea 

Januari  Geregeld te zien, Tongerense weg, Epe. MF.  

Boomklever  Sitta Europaea 

jan./feb.  Tuin Officiersweg 127, Epe. MF. 

Bosuil  Strix aluco 

17/01 ♂  ’s Nachts roepend aan de Jagtlustweg, Epe. MF.  

Brandgans Branta leucopsis      

01/03  3 exx. in een ven op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Fazant  Phasianus colchicus 

13/01 ♂  Tongerenseweg achter nr. 98, Epe. MF.   

     

Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 

jan./febr. Paartje in de tuin. Officiersweg 127, Epe. MF.  

Holenduif  Columba oenas 

jan./feb.   

Houtduif  Columba palumbus 

jan./feb. Tuin Officiersweg 127, Epe. MF. 

Houtsnip  Scolopax rusticola 

04/02 Vloog verschillende keren vlak voor mijn voeten weg. 

Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Keep Fringilla montifringilla  

08/02 Op de voedertafel Officiersweg 127, Epe. MF.  

10/02 ♂ op de voedertafel Jagerstee, en op de Bijsterboschweg, Epe. MF.  

12/02 1 mooie man in winterkleed. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Kneu Carduelis cannabina  

18/02. Eerste exemplaar dit voorjaar. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Kuifmees  Parus cristatus 

jan./feb. Op de Jagerstee, Epe. MF.  

Winter: met onderbrekingen regelmatig te zien op voer. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Raaf  Corvus corax 

24/01 1 exx. roepend overvliegend. Koekenbergweg, Epe. MF.  

Sijs  Carduelis spinus 

febr. Met onderbrekingen afwisselend een ♂ en een ♀ op het voer. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Sperwer  Ardea cinerea) 

Januari  Geregeld te zien, Tongerenseweg, Epe. MF.  

Staartmees  Aegithalos caudatus 

febr. Bijna dagelijks een groep van 8-17 exx, 5 met witte kopjes. Heerlijk om te zien!  

Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Tjiftjaf  Phylloscopus collybita 

29/02 Eerste keer zonder twijfel gehoord in de tuin. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Zanglijster  Turdus philomelos 

26/02   De eerste maal zijn zang gehoord. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
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VLINDERS 
Hageheld  Lasiocampa Quercus 

21/02 Grote rups die heel traag over heipad kroop. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

            

INSECTEN 
Aardhommel  Bombus terrestris 

02/03 Knalde tegen de ruit. 

Belvédèreweg 3, Epe. Ongedeerd 

verder gevlogen. MM.  
 

Honingbij  Apis mellifera 

01/02  Op Gele krokus. Tuin Officiersweg 

127, Epe. MF.  

 

 
 

Aardhommel 

 

ZOOGDIEREN         

Damhert  Dama dama  

05/01 Een prachtige roedel van 1 man en 5 hinden. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  

Eekhoorn  Sciurus vulgaris 

jan./febr.  Op mijn voertafel (tuin Officiersweg 127) en op de Jagerstee, Epe. MF.  

Belvédèreweg 3, Epe. Er zijn sedert het najaar dagelijks vier exx. actief: 1 koppel en twee 

singles. Hun hebberigheid is niet in te dammen: ze knagen de vetbollen voor de vogels los en 

begraven ze, peuteren de bodem van gazen korfjes voor (ongepelde) pinda’s open, zodat de hele 

lading in één keer ter aarde stort, mede tot groot vermaak van de Gaaien. Ze begraven ook de 

appels die ik voor de merels neerleg, dus die snijd ik nu maar in blokjes, want dat loont 

blijkbaar de moeite niet. Nu ze steeds minder schuw worden zijn hun acrobatische toeren 

schitterend om naar te kijken! MM.. 

Wild zwijn  Sus scrofa 

04/02 Toch weer 4 exx. op de Burg.v.d.Feltzlaan/hoek Ballastputweg 16a, Epe. MF.  

21/02 Om half vier ’s middags 1 ex. dat uit het bos van Het Hooge Einde de weg overstak en mijn 

oprit inkoerste. Het welkomstgeblaf van de hond stond hem niet aan en hij holde weer terug. 

 Dit werd me later door een passant die het gezien had verteld, en op 

27/02 werd ik gewekt door mijn woedende hond en toen stond er een enorm groot zwart exemplaar 

verwoede pogingen te doen mijn grijze container omver te gooien. Als er geen ruit tussen 

gezeten had, had ik hem over zijn borstels kunnen strijken. Ik heb er een hele tijd naar staan 

kijken en misschien vond hij dat niet prettig, want hij drentelde na een poosje weg.  

 Een paar weken eerder had hij meer succes gehad. Ik begrijp nu hoe die troep voor mijn 

garagedeur terechtkwam. Belvédèreweg 3, Epe. MM.   

 

PLANTEN 
Gele krokus  Crocus flavus 

01/02 Eerste exx. in bloei. Tuin Officierswg 127, Epe. MF.  

Sneeuwklokje Galanthus nivalis 

24/01 Eerste bloeiend in de tuin. Officiersweg 127, Epe. MF.  

Vogeltje-op-de-kruk  Corydalis solida 

18/02 5 Witbloeiende plantjes. Belvédèreweg 3, Epe 3. MM.  
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HHootteell  

     IIJJsssseellzziicchhtt.nl 

 

     IJsseldijk 40  8194 LE  Veessen 

 
     Henny Kuijpers en Nol Jansen 

 

     Hotel 

 

     Café 

 

     Restaurant 

 

     Camping 

 

     Jachthaven 

 

     Tel. : 0578-631258 

 

     Email : info@ ijsselzicht.nl 

 

    Aankomst voetveer vertrekpunt 

 

     Veessen Fortmond 
 


