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Jarige Job. 

 

Ons erelid, Els Koopmans, is deze zomer 85 jaar geworden. 

 

Hierbij willen wij haar van harte feliciteren! 

 

Voor de oude garde is het haast niet voor te stellen dat leden haar niet zouden kennen. Zo veel heeft 

Els voor onze vereniging betekend, als de meest gedrevene die je je maar voor kunt stellen.   

We wensen haar nog menig jaar samen met Dik, de kinderen en kleinkinderen en vanzelfsprekend ten 

volle genietend van de natuur. 

 

                                                                                                                              het bestuur 

Sluitingsdatum kopij Natuurklanken 2009 nr. 1 
 

1 december 2008 
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Stuurpraat            Goede tijden? Slechte tijden? 
21 september. De natuur laat overduidelijk merken dat de zomer overgaat in de herfst. 

De dagen korten snel, de bomen verliezen blad en de temperatuur zakt ’s nachts zelfs al onder het 

vriespunt. Buiten laten de herten uitbundig en luid weten dat het moment, waarop zij een jaar lang 

gewacht hebben, is aangebroken: de bronst. 

Zowaar een mooi moment om terug te blikken en te zien hoe de vereniging de zomer is doorgekomen. 
 

Dat mag zeker goed genoemd worden als we de volgende activiteiten de revue laten passeren: 
 

In voor- en nazomer trokken beide Natura 2000 excursies bijna een 60-tal enthousiaste deelnemers 

die onder deskundige leiding “Het Wisselse Veen en de Tongerense Heide” werden rondgeleid. 
 

De bijenmarkt mocht zich bij prima weer verheugen op een goede toeloop van geïnteresseerden. 
 

De nacht van de nachtvlinder mocht ook niet over belangstelling klagen. Alleen de nachtvlinders 

zelf lieten zich door het koele weer in die periode niet allemaal bewonderen. Het enthousiasme van de 

bezoekers was er echter niet minder om. 
 

!!!!!!!!!! Ons erelid Els Koopmans verjaarde deze zomer voor de 85
e
 maal. Proficiat Els.!!!!!!!!!! 

 

Ook Hagedoorns Plaatse werd bij niet al te best weer toch qua bezoekers een succes. Dat was ook 

zeker het geval voor de verkoop van artikelen die de kraammedewerkers wisten te realiseren. 
 

Het lijkt er op dat we de teruggang in het ledenaantal van de vereniging hebben weten om te buigen 

in zelfs een lichte toename.  
 

Margriet Maan geeft aan dat zij de evenementen commissie voor haar rekening wil nemen, 

nadat zij gestopt is met het secretariaat. 
 

En toen pakten donkere wolken zich samen boven de KNNV Epe-Heerde. 
 

Na 9 jaar legt Margriet Maan in februari 2009 de functie van secretaris neer. 
Het bestuur heeft dit iedere bestuursvergadering op de agenda gehad en diverse personen 
benaderd, echter zonder resultaat. Op dit moment zijn de ideeën dan ook op. 
Het feit dat de vereniging niet kan functioneren zonder dat de functie van secretaris is ingevuld 
is ronduit bedreigend. Alle oproepen in Natuurklanken van de laatste 4 jaren ten spijt, hebben 
niet geresulteerd in een opvolger voor Margriet. (Er heeft zich zelfs in die periode nog nooit een 
enkel lid gemeld voor deze functie. Ook suggesties t.a.v. een mogelijke vervanger is vanuit de 
leden nooit naar voren gebracht). 
De andere bestuursleden kunnen of willen de activiteiten van het secretariaat er niet bij nemen. 
Zie hier het dilemma…………….., zodat de vraag rijst: 
 

Wat gaat er van de KNNV Epe-Heerde worden na februari 2009? 
 

Antwoord op deze vraag moet door het bestuur én alle leden van de vereniging worden 
gevonden. Het al dan niet vinden van een oplossing bepaalt of de algemene ledenvergadering van 
februari een gewone/normale gaat worden, of dat er slechts één agendapunt te bespreken valt: 
 

WEL of GEEN toekomst voor de KNNV Epe-Heerde? 
 

Ik roep dan ook een ieder op, die een idee heeft hoe deze situatie is op te lossen, dit het bestuur 
kenbaar te maken.          
                  Namens een uitermate bezorgd bestuur, 

de voorzitter,  
Ed van Dalfsen 
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Agenda najaar 2008 
 4 oktober  Onze KNNV-stand op de Fruitdag in Welsum 
 9 oktober  Dialezing paddenstoelen door Leo Knol 
26 oktober  Paddenstoelenexcursie Natuurpad Epe 
  8 november  Themadag nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening 
13 november  Vogellezing door Stef van Rijn 
18 november  Cursusavond Watervogels  
22 november  Gewestelijke Excursie naar Schouwen 
29 november  Fietsexcursie Cursus Watervogels 
11 december  Leden voor ledenavond 
 
Donderdag DIALEZING PADDENSTOELEN DOOR LEO KNOL 

9 oktober De lezingen van Leo zijn altijd bijzonder interessant en trekken dan ook veel liefhebbers. 

  Deze keer begint de lezing met de paddenstoelen en de herfstsfeer van het Koninklijke  

  Park Het Loo. Daarna wordt het gebied groter en gaan we kijken naar stekelzwammen in de 

  omgeving van Apeldoorn. Via een uitstapje naar Flevoland (met mooie kelkzwammen en  

  guttatie) komen we in het mycologisch paradijs van de duinen. En tenslotte keren wij weer  

  terug op de Hoge Veluwe. 

                             Aanvang:             20.00 uur 
                             Plaats:                  Eper Gemeentewoning, locatie Hammershoek  
 
Zondag  PADDENSTOELEN EXCURSIE MET JANUS EN TO CRUM 
26 oktober Dit jaar wordt het Eper gedeelte van het Natuurpad weer gelopen. 

  Start:  Hertenkamp in Epe 
  Aanvang:  14.00 uur    
  Informatie:  Janus Crum tel. 0578-572487  
 

Zaterdag  THEMADAG NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING IN DRIEBERGEN 
8 november Informatie:  zie verderop in dit blad. Ook voor opgave. 

 

Donderdag LEZING IN SAMENWERKING MET DE VOGELWERKGROEP 

13 november  Stef van Rijn komt weer verslag doen van één van zijn interessante  

roofvogelonderzoeken.  

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats: de Hammershoek 

  
Dinsdag  KORTE CURSUS WATERVOGELS, EERSTE DEEL         

18 november Aanvang: 20.00 uur 
                             Plaats:  de Hammershoek. Hoek Kweekweg/Oenerweg Epe 

   Opgeven: vóór Donderdag 13 november bij Margriet Maan 
  Informatie: zie verderop in dit blad 
 

Zaterdag GEWESTELIJKE VOGELEXCURSIE NAAR SCHOUWEN 
22 november Start:  7.30 uur   bij de VVV Epe, Pastoor Somstraat 

Opgeven: vóór 13 november bij Margriet Maan 
  Informatie: zie verderop in dit blad 

 

Zaterdag KORTE CURSUS WATERVOGELS, TWEEDE DEEL 
29 november FIETSEXCURSIE NAAR DE DUURSCHE WAARDEN 

  Aanvang: 9.00 uur 
  Start:  Veessen, de pont bij Wijhe 
 

Donderdag LEDEN VOOR LEDENAVOND 
11 december Aanvang: 20.00 uur 
  Plaats:  !! Eper Gemeentewoning, locatie Stationsstraat 

Opgeven: bij Gerard Plat tel.0341-253583 e-mail: g.plat@chello.nl 
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Programma Plantenwerkgroep  
 

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  
1. Maandag 6 oktober 20.00 uur in de Brinkzaal (gelijkvloers) van de Hammershoek 

a. Mededelingen en ingekomen stukken 

b. Verslag bijzondere waarnemingen van het afgelopen seizoen 

c. Verslag monitoringroutes  

d. Verslag excursies en nacht van de nachtvlinders 

e. Invulling programma februari en maart 2009 

f. Rondvraag 

g. Diapresentatie  
 

2. Maandag 3 november 20.00 uur in de Brinkzaal 

Determinatieavond vlinders, libellen en andere insecten. 

Boeken en zaklantaarn meenemen! 

 

3. Maandag 12 januari (2009)  20.00 uur in de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning 

Lezing met diapresentatie over insecten uit binnen- en buitenland door Albert 

Lutjeboer  van de insectenwerkgroep van de afdeling KNNV Apeldoorn 

 

4. Maandag 9 februari 20.00 uur in de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning 

Programma nog niet bekend 

 

5. Maandag 9 maart 14.30  uur in de Huiskamer van de Eper Gemeentewoning 

Programma nog niet bekend 

 

 

 

23 September bereikte ons het bericht dat plotseling is overleden, ons gewaardeerd lid: 

 

Etienne van Dissel 
 

De KNNV Epe-Heerde, en in het bijzonder de Insectenwerkgroep, zullen Etienne missen. 

Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familie en bekenden. 

 

Het bestuur 
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Programma Vogelwerkgroep 
 

Vogeltrektelling Gortelse heide  
Ieder jaar tellen leden van de vogelwerkgroep enkele keren vogeltrek boven de Gortelse heide. De 

trektelpost bevindt zich aan de Gortelse weg in de heide bij Gortel (nabij kruispunt Langeweg-

Vierhouterweg) en in de loop der jaren is er al heel wat gezien. Vergeet niet een stoel, koffie en 

eventueel een telescoop mee te nemen. De telling begint een half uur voor zonsopgang. Doorgaans 

wordt er tenminste 2,5 uur geteld, vaak tot twaalf uur ’s middags of nog langer als de (roofvogel)trek 

aanhoudt. Opgave is niet nodig. Parkeren kan langs de Vierhouterweg. 

In 2008 staat een trektelling gepland op de volgende data: 

• zaterdag 11 oktober 2008, 7.30 uur (zomertijd) 

• zaterdag 8 november 2008, 7.20 uur (wintertijd)  
 

Klapekstertelling 2008 
Zaterdag 22 tot en met zondag 30 november 2008 

Wij inventariseren in de laatste week van november het voorkomen van Klapeksters op de heidevelden 

van de Noord-Veluwe. 

Heeft u belangstelling mee te doen of zelfstandig een heideveld te onderzoeken? Geeft u zich dan op 

bij Gert Prins. 
 

PTT-telling met stamppottenbuffet 
Zondag 21 december 2008 

Regelmatig wordt een PTT-telling uitgevoerd in kleine groepjes tellers. 

De telling wordt afgesloten met een stamppotbuffet met uitzicht op de IJssel. Mee doen? Opgave bij 

Rudie Heideveld of Gert Prins. 
 

Roofvogelwintertelling januari 2009 
Zaterdag 17 tot en met zondag 25 januari 2009 

In deze telling van de roofvogels en reigers worden de mooiste waarnemingen gedaan. 2008 was door 

de zeer zachte winter niet de beste telling. We zijn benieuwd wat 2009 brengt. Belangstelling om mee 

te doen? Opgave bij Gert Prins. 
 

 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Dit jaar bezoeken we diverse terreinen: o.a. Tongerense heide, Wisselse Veen, Groot Stokkert, erf van 

Loes Jansen te Heerde, omgeving Belvédèreweg Epe.  

De bezoeken worden zoveel mogelijk afhankelijk van de omstandigheden ter 

plaatse, definitief gepland. 

Hieronder treft u de gereserveerde data aan. 

Informatie over de actuele invulling bij de werkgroepcoördinatie. 
Zaterdag 4 okt. vinden er in het hele land excursies plaats ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

van de Nederlandse Mycologische Vereniging (zie de regionale pers). 

De viering van het jubileum is op 18 en 19 okt. op Hoekelum (tussen Bennekom en Ede). 

zaterdag 18 okt., 9.30 u voorbereiding van onze 

afdelingsexcursie op 19 okt. 

 

zaterdag 25 okt., 9.30 u   

zondag 26 okt., 14.00 u. afdelingsexcursie over het 

Natuurpad Epe. 

 

dinsdag 28 okt., 20.00 u werkgroepavond bij Micky Marsman 

 

zondag 2 nov., 13.30 u   

zaterdag 15 nov., 9.30 u   
zondag 30 nov., 13.30 u   
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Excursieverslag Insectenwerkgroep - Vossenbroek 
 

     Op 26 juni, wegens het weer een week later dan gepland, gingen zes leden van de Insecten 

werkgroep naar het Vossenbroek; dit ligt aan de Wiemanstraat ten zuiden van Epe. Het Geldersch 

Landschap besteedt niet veel tijd aan onderhoud ervan en een gedeelte kan ook heel nat zijn, zodat 

laarzen of stevige schoenen noodzakelijk zijn. Toch is het een leuk gebied om door te struinen; ook 

voor kinderen. 

     Het voorjaar van 2008 is wat teleurstellend geweest wat vlinders betreft. Maar eind juni begonnen 

de zomervlinders weer te vliegen. In het lange gras waren vooral koevinkjes en bruine zandoogjes te 

zien. Oranje zandoogjes komen in onze omgeving niet voor. De 

kleine oranje dikkopjes begonnen ook te vliegen; namelijk het 

groot dikkopje en het zwartspriet dikkopje. Het geelspriet 

dikkopje komt, zover ik weet, hier ook niet voor. Wij zagen alle 

drie koolwit soorten maar geen kleine vos of dagpauwoog (maar 

wel rupsen van de dagpauwoog). Het lijkt alsof deze laatsten 

steeds zeldzamer worden. Buiten de felle zon, meer in de 

schaduw, zagen wij best veel bonte zandoogjes; het lijkt met hen 

juist veel beter te gaan. 

     Het Vossenbroek is meestal een goede plek om libellen te 

bekijken, maar wegens de droogte was het terrein veel minder 

nat dan gewoonlijk en misschien daarom zagen wij er minder 

dan gewoonlijk. Wij zagen algemene libellen zoals de viervlek- 

en de zwarte heidelibel. Deze laatste begint, ondanks 

zijn naam, geel en wordt geleidelijk zwart. Hij is de 

kleinste van de echte libellen; niet veel groter dan een 

juffer. De mooiste libel die wij zagen was een verse 

blauwe glazenmaker die net lang genoeg zat voor een 

mooie foto. Er zijn een aantal algemene blauwe juffers 

die heel moeilijk uit elkaar zijn te houden. In ieder 

geval zagen wij het lantaarntje en de azuurwaterjuffer. 

     Er zijn natuurlijk op insecten gebied altijd veel 

andere beestjes: sabelsprinkhaantjes, gevlekte smalbok, 

hommels, lieveheersbeestjes en een hoornaar. Ook 

waren er veel mierenhopen maar geen icarus- of andere 

blauwtjes die vaak in symbiose met mieren leven. 

Misschien waren het de verkeerde mieren. 

     Het was een heel plezierige middag en de frambozen die daar groeien waren lekker zoet! 

 

Hilary Jellema 

 

 

Excursieverslag Insektenwerkgroep - Fortmond en Duursche 

Waarden  
Zes leden van de insektenwerkgroep en twee leden van de plantenwerkgroep  hebben op 24 juli 2008 

een excursie gemaakt naar Fortmond en de Duursche Waarden.  

Het was mooi weer ook voor de insecten, maar het landelijk beeld dat er relatief weinig vlinders zijn 

dit jaar, werd ook hier helaas bevestigd.  

 

Van de schoenlappersfamilie hebben we niet de dagpauwoog, respectievelijk kleine vos, atalanta, 

distelvlinder en gehakkelde aurelia gezien. Heel uitzonderlijk voor het  helaas in vroegere tijden wel 

vlinderrijke gebied met zijn vele microklimaten voor vlinders en vele soorten waardplanten voor de 

rupsen. 
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Er zijn beschutte plekjes, kale zonnige plekjes; hier 

houdt onder andere de argusvlinder van. Er staan 

heel veel nectar planten in dit gebied, distelsoorten, 

wilgenroosjes, rolklaver en vele andere soorten; 

kortom een zeer gevarieerde dis voor de vlinders en 

rupsen en allerlei soorten insecten. 

Om de open plekken te behouden heeft men grote 

grazers ingezet, zoals hooglanders, galloway 

runderen, konincs paarden. Gelukkig bleven ze dit 

keer op afstand, we hebben ze nauwelijks gezien.  

We hebben toch veel genoten van de vlindersoorten 

die we wel zagen. Het zomersgevoel was alom 

aanwezig. Ooievaars in de lucht, zingende vogels, 

         Grote sabelsprinkhaan  zwartkop, tuinfluiter, overal bloeiende planten en 

gonzende insecten; iets waar je in de  langdurige winter sterk naar kunt verlangen. 

 

In dit gebied komen rivierbegeleidende planten of wel fluviatiele soorten voor. 

De volgende bijzondere soorten zijn door de plantenwerkgroep gevonden (bron plantenwerkgroep) 

 

Gewone agrimonie   -    Agrimonia eupatoria rode lijst gevoelig 

Heggendoornzaad    -    Torilis japonica 

Echt bitterkruid        -     Picris hieracioides 

Sikkelklaver             -     Medicago falcata 

Rode ogentroost       -     Odontites vernus subsp. Serotinus 

 

Dagvlindersoorten  
Meerdere icarus blauwtjes, landkaartjes, kleine vuurvlindertjes, zwartsprietdikkopjes, bontzandoogje, 

bruine zandoogjes, koevinkjes, citroenvlinder, boomblauwtje, groot koolwitje, klein koolwitje, klein 

geaderd witje. 

Microvlindertje 

Grasmotje – crambus perlella 

Blauwooggrasmot – agriphila straminella                                                                            

 

Insecten  
Geel soldaatje 

Weide hommel, aardhommel, steenhommel 

Bruine glazenmaker, zwarte heidelibel 

Grote sabelsprinkhaan 

Bloedbij 

Weide wants  - Lygus pratensis 

Blindwants     - Adelphocoris quadripunctatus 

Krabspin         - Enoplagnatha ovata 

Gewone tandkaak(kogelspin) – Enoplognatha   

           Citroenvlinder 
 

Vogels 
Ooievaars 

Fazant, dankzij het feit dat iemand van ons bijna op zijn staart trapte waarop de fazant met veel gekrijs 

het luchtruim koos. Insecten zoeken is verrassend. 

 

Zoals U kunt lezen hebben we ons prima vermaakt en kunnen we op een heerlijke zomerse dag terug 

kijken. 

 

Cintia Wedemeijer 
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Excursieverslag Insectenwerkgroep - Westeindsche en 

Elspeetsche Heide 
 

15 augustus 2008 - Dit keer zijn er vijf deelnemers. Het is aanvankelijk wat bewolkt en er valt 

een spatje regen. Later blijft het droog en zijn er ook zonnige perioden. Beide bovengenoemde 

heideterreinen zijn eigendom van de gemeente Nunspeet en worden beheerd door Staatsbosbeheer. We 

starten de excursie op de Westeindsche  Heide; een gevarieerd terrein met plukjes bomen en struiken, 

een verwaarloosd en dichtgegroeid vennetje en bloeiende struikheide. Ook de dopheide is nog niet 

helemaal uitgebloeid. Verder komt hier ook kraaiheide voor.  

Het begin valt tegen; behalve een enkel bijtje en een hommel die we niet zo gauw op naam 

kunnen brengen, zien we niets. Maar…. dan 

hebben we succes, de eerste leuke waarneming, 

de rups van de veelvraat ( Macrothylacia rubi ). 

Het is een sterk behaarde bruinzwart gekleurde 

vrij grote rups. Later vinden we nog een aantal 

exemplaren. Even later nog twee rupsen; de 

eerste erg groot en de tweede klein. De grote 

rups is van de kleine nachtpauwoog ( Saturnia 

pavonia), prachtig groen van kleur en de andere 

van de meriansborstel ( Calliteara pudibunda); 

een sterk behaard geelwit gekleurd rupsje met 4 

witte haartoefjes op de rug en een rode 

penseelvormige borstel op het laatste segment. 

Gelukkig zien we nu een aantal dagvlinders en 

libellen. Van de dagvlinders het klein geaderd 

witje ( Pieris napi ) 2 exemplaren, het klein 

koolwitje ( Pieris rapae ) 1 exemplaar, de 

distelvlinder ( Cynthia cardui ) 1 exemplaar, de 

gehakkelde aurelia ( Polygonia c-album ) 1 exemplaar,                                Klein geaderd witje op dophei 

het hooibeestje ( Coenonympha pamphilus ) 4 exemplaren en …eindelijk ook de heivlinder  

(Hipparchia semele ) 6 exemplaren, waaronder een parend stelletje!  

De waardplant van de heivlinder is 

schapengras en ook wel andere grassen. Hij heeft een 

voorkeur voor een open afwisselend landschap met 

hier en daar een kale bodem en enkele bomen of 

struiken in de buurt waar hij bij te hoge temperatuur 

verkoeling kan zoeken. Op uitgestrekte heidevelden 

zonder zandige plekjes en bomen kom je hem niet 

tegen. We merken dat later als we nog een stukje van 

de Elspeetsche Heide bezoeken. We signaleren nog 

wel 30 heivlinders, waarvan de vrouwtjes regelmatig 

landen op kale en dun begroeide plekjes en al lopend 

een geschikt plekje zoeken om de eitjes op de 

waardplant af te zetten. Door hun schutkleur vallen ze 

bijna niet op. 

We lopen hier nog even verder het    

                                            Parende heivlinders    heideveld in en dan zien we ze niet meer. Zoals 

gezegd, geen bomen of struiken, geen kale plekjes, dus ook geen heivlinders! 

Op de reeds genoemde Westeindsche Heide vliegen een enkele zwarte heidelibel ( Sympetrum 

danae ) en een aantal exemplaren van de bloedrode heidelibel ( Sympetrum sanguineum ), zowel 

mannelijke als vrouwelijke exemplaren. Bij het dichtgegroeide vennetje zien we geen insecten, wel op 

liggende berkenstammen de vermiljoenhout-zwam en tussen het gras een enkele slanke amaniet. 

We zien  enkele schorpioenvliegen ( Panorpa communis), het lievelingetje  ( Timandra 
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griseata ), een paar gammauiltjes ( Autographa gamma ), een zweefvlieg ( Syrphus ribessi ? ) en een 

paar kleine rupsendoders ( Ammophila pubescens ). 

We staan nog even stil bij een groepje mestkevers ( Geotrupes stercorarius ) die alle druk in de 

weer zijn met paardenvijgen in kleine stukjes te knagen. De mestkever graaft gangen die met mest 

worden opgevuld en hierop worden vervolgens de eitjes gelegd. Er wordt hard gewerkt en wij 

aanschouwen vol bewondering dit boeiende tafereeltje. 

Op de Elspeetsche Heide hebben we nog twee hooibeestjes gezien, twee verschillende soorten 

grasmotjes ( Crambus ericella ) en ( Agriphila inquinatella ), een weidemotje ( Agriphila tristella ) en 

grote aantallen rouwmuggen ( Sciaridae spec. ) op hooggroeiende grasstengels. 

Ten slotte nog een levendbarende hagedis en een zandhagedis. Het zijn wel geen insecten, maar ze zijn 

wel de moeite van het vermelden waard.  

Al met al  was het toch een geslaagde excursie. 

                                                                                               Bertus Hilberink 

 

 Excursieverslag Plantenwerkgroep - Renderklippen 
 juli/augustus 2008                                                                                 Een kijkje achter de schermen. 

 

De plantenwerkgroep gaf zichzelf in de zomer drie avonden vrij af. “Vrij” betekende niet 

helemaal niets doen, maar vrij van haast om een heel kilometerhok te inventariseren. Er werd rustig de 

tijd genomen om met de Flora de determinatiekenmerken te repeteren, ook al was de plant bekend. 

Vaak zijn de verschillen tussen soorten zo klein dat het raadplegen van de Flora noodzaak is om 

precies te weten welke plant het is.  Natuurlijk vergeet je ook wel eens wat….. Je moet altijd zorgen 

scherp te blijven door zekerheden in twijfel te trekken. 

Mariet van Gelder had drie interessante gebiedjes uitgekozen. Op de Renderklippen, rond het 

eind van de Bijsterboschweg, in de buurt van de grafheuvels kon de groep zijn hart ophalen. Drie 

leden van de paddenstoelenwerkgroep lieten zich ook niet onbetuigd. 

Stijve ogentroost (rode lijst: gevoelig), kleine leeuwentand, klein wintergroen (r.l. bedreigd), een 

afgekloven gevlekte orchis (r.l. kwetsbaar)!, zelfs grondster (r.l. gevoelig) staat er. 

De grassen veroorzaken steeds een discussie. Vooral de zwenkgrassen zijn niet bepaald  

gemakkelijk om op naam te brengen. Er werden een paar leuke soorten gevonden. Gewoon 

langbaardgras, een soort die je tegenwoordig steeds vaker ziet, vooral in bebouwde omgeving, fijn 

schapengras en ook borstelgras (Nardus stricta, r.l. gevoelig). De wetenschappelijke naam is kort en 

krachtig en misschien daarom gemakkelijk te onthouden. Als er uitgebloeide aartjes aan de dichte 

pollen zitten is het bovendien duidelijk herkenbaar. Ze staan schuin afstaand aan één zijde van de as. 

Op droge, zure grond aan heidepaden heb je dus de kans dit kleine, ongeveer 15 cm hoge grasje tegen 

te komen.  

Langs de brede paden in het bos stond 

jacobskruiskruid, duinkruiskruid en boskruiskruid. 

Nu het jacobskruiskruid zo in de belangstelling 

staat vanwege zijn giftigheid, hoor je soms sint 

jacobskruiskruid  zeggen. Men is dan in de war 

met sint janskruid. 

De kruiskruiden zijn Composieten. 

Jacobskruiskruid heeft sterk gelobde bladeren  

en de bloemen van deze composiet hebben zowel 

lintbloemen (aan de buitenkant) als buisbloemen. 

Het duinkruiskruid is net zo’n robuuste plant maar 

heeft alleen buisbloemen die in een dik en stevig 

bloemhoofdje staan. Het boskruiskruid is                   
in alle delen wat fijner en heeft ook   

        Jacobskruiskruid   alleen  lichtgele buisbloemen in het magere 

hoofdje. Deze kruiskruiden groeiden ook op het pad onderaan de Tonnenberg, het tweede 

gebied van ons onderzoek. Daar stond zelfs ook een stevige pol grote tijm (r.l. kwetsbaar) te 
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bloeien! Prachtige plakkaten donkergroene kraaihei 

vormden een spannend contrast met de bloeiende 

struikhei. Een bijzonder mooie berg, die Tonnenberg, 

beheerd door Staatsbosbeheer.  

 We bogen ons over de leeuwentanden. 
 Het gewoon biggenkruid nam ons namelijk enigszins 

in de maling. Het is op de arme, droge grond een totaal andere 

verschijning dan op voedselrijke dijken.       
                                                                                                          Duinkruiskruid  

Vertakte leeuwentand? Die staat 

toch op een vochtige en 

voedselrijke plaats? Toch kun je je 

vergissen in zo’n plekje. Ook op 

droge grond kan zich in een kuiltje  

best wat vocht, wat slib en humus 

ophopen. 

Er zat niets anders op dan de paar 

minieme bloemetjes uit te pluizen 

om te proberen met de loep de 

stroschubben op het bloemdek te 

onderscheiden. We meenden de 

stroschubben te zien zitten en 

besloten, mede door het behaarde 

blad van de wat verwelkte en 

aangevreten rozet, dat het ging om 

gewoon biggenkruid. Met deze wetenschap in het hoofd determineerden we later nog de kleine 

leeuwentand.   

Het derde gebied betrof het fietspad langs het oude gemaal 

Pouwel Bakhuis. Ook de kademuren werden zorgvuldig onderzocht. 

Helaas vonden we alleen de muurvaren. De steenbreekvaren heeft het 

kennelijk niet gered. Het was een heel warme avond. Het water was 

roerloos, het landschap prachtig. Langs het fietspad stond als vanouds 

kruisdistel, kleine bevernel en sikkelklaver. Weer stonden er de 

kruiskruiden, een teken dat het op dit dijkje vrij zanderig is.  

Ook al inventariseerden we niet echt een heel gebied, de 

streeplijst werd wel ingevuld. Dat wil zeggen dat elke plant die we tegen 

kwamen werd genoteerd; van straatgras tot brandnetel, van kikkerbeet 

tot eendenkroos.  

                                                                 Margriet Maan 
Wietske en Ed bij de sluisdeuren 

 

 

 

                Wij heten als nieuw lid van harte welkom:  
 

Dhr. Ernst Verweij 

Boeierstraat 321, 1443 EM Purmerend 

Mw. Suze Bouwmeester 

Jan Hamerstraat 78, 8172 XG  Vaassen 

 

Dhr. Jan Vat 

Assendorperstraat 7, 8181 SJ Heerde 
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Verslag De Nationale Nacht van 

de Nachtvlinders 2008 

 

     Op een prachtige nazomeravond, 29 augustus,  

kwamen ongeveer 40 mensen, waarvan 10 kinderen 

naar de kiosk bij de Schaapskooi in Heerde om 

nachtvlinders te bekijken. In de donkere nacht zonder 

straatverlichting vielen de witte lakens, belicht door 

speciale vlinderlampen, op. Al gauw kwamen 

nachtvlinders te voorschijn. De kinderen bleken heel 

snel vlinders te kunnen vangen in hun jampotjes. 

Door de nieuwe Nederlandse veldgids voor 

nachtvlinders konden ongeveer 25 soorten op naam gebracht worden: prachtige namen naast de 

wetenschappelijke namen zoals huismoeder, appeltak en goudvenstertje. 

     De nacht van de nachtvlinders wordt elk jaar op verschillende locaties in het hele land gehouden en 

wordt gestimuleerd door de Vlinderstichting en de KNNV,  vereniging voor veldbiologie. Voor vragen 

over nachtvlinders in Heerde en omgeving kunt u bellen met Hilary Jellema 0578-694762. 

(Illustratie: Koperuil)  

 

 

 

Korte cursus Watervogels – november 2008 
 

Het onderwerp van de cursus sluit aan bij het 

meerjarenproject van de KNNV ‘Natuur in en om het Water’. 

In 2008 staan de Watervogels in het middelpunt. 

 

De cursus bestaat uit:  

 

Eén avond met een presentatie over de bijzondere 
eigenschappen van Watervogels.  
Datum: Dinsdag, 18 november 2008. 

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Plaats: de Eper Gemeentewoning, locatie De Hammershoek, hoek Kweekweg/Oenerweg in Epe. 

 

Een fietsexcursie om verschillende watervogels te leren herkennen. 
Datum: Zaterdag, 29 november 2008 

Tijd: om 9.00 uur verzamelen in Veessen op de parkeerplaats bij de pont naar Wijhe. 

Plaats: we fietsen naar de Duursche Waarden. Einde ongeveer 13.00 uur. 

Er zijn o.a. veel bijzondere eenden in de Duursche Waarden te zien. 

 

Kosten € 10,00. Inbegrepen: kopje koffie op de cursusavond, de watervogelkaart en de 

watervogelschoolkrant. Niet inbegrepen de overtocht met de pont. 

KNNV leden betalen € 7,50.  Jongeren tot 18 jaar € 2,50. 

 

Meenemen op de cursusavond: het cursusgeld. Voor de fietsexcursie: kijker, kleingeld voor de pont, 

iets te drinken, stevige schoenen of laarzen. Er zijn eventueel twee extra kijkers. 

 

Cursusleider: de heer J. Vat uit Heerde 

Opgeven: vóór donderdag 13 november 2008 bij  

Margriet Maan 

tel. 0578 631244 of  

margriet.maan@hetnet,nl 
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Excursieverslag Plantenwerkgroep - De Ossenwaard 
 

27 augustus 2008 

Onder de rook van Deventer ligt in de uiterwaard van de IJssel een schitterend natuurgebied. 

Volgens het informatiepaneel heet het De Ossenwaard. In de topografische atlas kan ik de naam niet 

terugvinden. 

Parkeren kun je aan de IJsseldijk, net voor de spoorbrug. Even de weg oversteken en je loopt zo het 

gebied in. 

Het is een natuurgebied van de Stichting IJssellandschap. Tot  1993 was het agrarisch gebied; na de 

dijkverzwaring is het uitgegraven en ook zijn er geulen gemaakt om meer water te kunnen bergen. 

Vervolgens zijn Konikpaarden en Galloways ingezet om het landschap open te houden. 

 

Ben je het hek door, dan sta je meteen midden in de natuur. Ganzen, een reiger in paalhouding en een 

rennende meerkoet. En dan de geur van munt. Zowel de akker- als de watermunt bloeien. De meeste 

kattenstaarten zijn al uitgebloeid, sommige zijn herfstigachtig rood gekleurd. 

 

Het is wat miezerig waardoor het zicht wat minder is. In de verte lopen koeien en paarden. Niet goed 

te zien aan welke kant van de rivier ze precies lopen. Gezien de verse vlaaien houden ze ook hier de 

begroeiing onder controle. Heksenmelk believen ze niet. Gras, paardenbloemen en ook gele lis vallen 

wel in de smaak. 

 

We vinden drie soorten tandzaad, zwart, veerdelig en knikkend. 

Langs de randen van de slenken staan planten met kronkelig grasachtige bladen. Het is zwanenbloem, 

verderop staan ze in bloei. Een soort die op de lijst van beschermde planten staat. 

De grote waterweegbree met witte bloempjes, maar ook een met roze. Na discussie zoekt Egbert het 

thuis verder uit. Inderdaad, toch een andere, na het nodige puzzelwerk komt hij op slanke 

waterweegbree  (Alisma lanceolata). 

Rode – én blauwe  waterereprijs. Ook rivierkruiskruid wordt voor de zekerheid gedetermineerd m.b.v. 

de Flora van Heukels. Het lijkt veel op het meer voorkomende moeraskruiskruid. 

 

We lopen richting rivier. Er is zoveel te zien; het tempo ligt dan ook erg laag. 

Verrassend is de vondst van de engelse alant; een fraaie gele composiet. Vlooienkruid is het kleinere 

zusje; een soort die toch veel meer voorkomt aan rivierbeddingen. Hier en daar klimt het groot 

warkruid omhoog in een brandnetel of distel. 

We vinden één paddestoel; het plooirokje volgens Anna. Een passende naam, dus dat geloven we 

graag. Dan lopen we door de kruisdistels en ook sikkelklaver, het zusje van de 

luzerne, staat hier. Op schrale, zonnige kantjes groeit zacht vetmuur, een 

doelsoort, en ook wat muurpeper. Kleine bevernel bloeit met bescheiden witte 

schermen.  

 

Zowel een plataan (Platanus hispanica) als een vederesdoorn  ( Acer negundo) 

hebben zich recentelijk uitgezaaid. De plataan, veel aangeplant in stedelijk 

gebied, is bezig aan een inburgering. Volgens de Flora ontkiemt het zaad o.a. 

op grindbeddingen. Een beeld dat overeenkomt met de situatie hier. 

Het blad van de vederesdoorn is afwijkend omdat het niet handvormig maar 3 - tot 5 tallig is. 

Het wordt sinds kort als ingeburgerd beschouwd, vooral te vinden langs de Rijn en in urbaan gebied. 

Onlangs vond ik de soort ook in het Heerderdorp op een ruderaal plekje. 

Terug bij de dijk wordt de aandacht getrokken door een kornoeljeachtige struik. 

Het blijkt de canadese kornoelje ( Cornus sericea) te zijn; het onderscheidt zich van de rode soort door 

de grijs-witte achterkant van de bladeren. 

 

We zijn op de afgesproken tijd terug bij de parkeerplek, maar ik wil iedereen nog even wat leuks laten 

zien. Vanaf de andere ingang van het terrein, meer noordelijk, lopen we ook nog even het gebied in. 

Daar vond ik vorig jaar in een wilg een hopwarkruid. Ook nu staat het er weer, het is een eenjarige. De 
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plant kan erg groot worden en is van de andere warkruiden te onderscheiden omdat het maar 1 stijl 

heeft. Is nog vrij zeldzaam in fluviatiel, in 1929 via de Rijn ons land binnengekomen. Volgens de 

Oecologische Flora noordelijk tot Doesburg gekomen. Maar dat is 20 jaar geleden. 

Rest nog de melding van mierikswortel waarvan nu de bladrozetten goed te zien zijn. Een soort die 

volgens Egbert al langer rond Deventer gevonden wordt. 

Bronnen : Heukels’Flora van Nederland 

Met dank aan Egbert.                   Oecologische Flora 

 

Mariet van Gelder 

         . 

Stand van de KNNV Epe/Heerde 
Zoals u in het Jaarplan 2008 hebt kunnen lezen (NK nr 2 blz 7) staat onze stand vier maal per jaar op 

een markt of evenement, zoals op de Bijenmarkt in Epe en de Boerenmarkt op Hagedoorns Plaatse. 

Wij zouden het leuk vinden als u ook eens in de stand kwam kijken. Die gelegenheid hebt u 

nog op zaterdag 4 oktober a.s. op de Fruitdag op de Blankemate, Blankematerweg 2, te 

Nijbroek/Welsum. Alleen te bereiken via de Arkerstraat in Welsum. 

De dag wordt gewijd aan hoogstamfruitbomen en allerlei aanverwante zaken. Heeft u 

bijvoorbeeld een fruitboom van onbekend ras dan kunt u die door de Noordelijke Pomologische 

Vereniging laten determineren. Er wordt bijzonder fruit van oude rassen, jam en honing te koop 

aangeboden. 

Onze grote stand heeft o.a. een uitgebreide set zoekkaarten, loeppotjes, loepen, vogelmokken, 

raamstickers, natuurschoolkranten en de hele serie In Beeld boekjes te koop. De vogelwerkgroep is er 

met uilennestkasten, bouwtekeningen en allerhande informatie en wetenswaardigheden. 

Open van 10.00 tot 16.00 uur. 

                                                                                           De evenementencommissie. 

                                                                                           De vogelwerkgroep 
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           Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
                                        Mossen: 

Als de herfst begint breekt voor de mossen de 
goede  tijd aan. Het blad valt van de bomen en de 
lage planten sterven af. Eindelijk kunnen de mossen 
nu het meeste licht opvangen en dat is goed te zien 
in het bos. Het bos fleurt er helemaal door op. 
Mossen groeien in zoden, die vaak de vorm van 
pollen aannemen. Als we er één mosplantje 
uitnemen, zien we dat het uit een stengeltje met 
enkele rijen blaadjes bestaat en dat er aan de 
onderkant geen wortels, maar dunne draadjes zitten. 
We gaan op zoek naar Haarmos dat in veel bossen, 

vooral de wat zuurdere, te vinden is. Bovenop het mosplantje staat een 
steeltje en daarop zit het  sporenkapsel . Het is aan de top nog bedekt door 
een vliezig mutsje, dat dicht bezet is met geelbruine haren. Vandaar zijn naam 

Haarmos. Als het mutsje door de wind is 
weggeblazen, zien we dat het kapsel nog afgesloten is 
door een dekseltje, dat na een poosje losspringt en 
weggeworpen wordt. Het kapsel is nu nog afgesloten 
door een vlies, maar aan de randen zitten openingen 
waardoor de sporen kunnen ontsnappen. Uit de spore 
groeit eerst een fijn over de grond kruipend draadje, 
waaruit mosplantjes omhoogschieten. 
We kunnen die mossen niet missen. Zij zijn heel 
belangrijk in de natuur. Door een eenvoudig proefje 
kun je zien waarom. We nemen een plukje mos dat we 
in de zon en wind laten uitdrogen. De blaadjes krullen 
zich om het stengeltje en het hele geval ziet er dor en 
dood uit. Dat plukje gaan we nu wegen. Daarna 

leggen we het een poos in water tot het weer zijn oude vorm heeft. We laten 
het uitlekken en wegen het weer. Het gewicht is nu wel vijf maal groter 
geworden. Wat betekent dat ? Mos neemt veel water op en het is duidelijk  
dat dit bij een flinke regenbui van het allergrootste belang is. De moslaag is 
de spons van het bos, die flink wat water opzuigt en het later weer langzaam 
aan de lucht teruggeeft. Die vochtige lucht zorgt ervoor dat het bos niet 
uitdroogt. Maar het mos doet nog meer. Het sterft aan de onderkant af en 
groeit aan de bovenkant bij. Zo helpt het ook nog mee aan het vormen van 
een dikke humuslaag. 
Het is al bekend dat we geen mos uit het bos mogen meenemen. Nu weet je 
precies waarom dat niet mag. Het bos zou uitdrogen en steeds lelijker 
worden.  

                 Haarmos 

          Haarmos kapsel 
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Weet je trouwens hoe je kunt zien in welke richting je loopt in het bos? Mos 
zit ook vaak op de stammen van bomen en heeft regelmatig een portie water 
nodig. Het mos zit dan ook meestal aan de regenkant van de boom. Als je wel 
eens naar het weerbericht luistert, weet je dat de regen vaak uit het Zuid- 
of Noordwesten komt. De wind blaast de regen tegen die kant van de boom 
en het mos zuigt die  gretig op.  De moskant wijst dus naar het Westen. 
Er zijn vele soorten mossen, die we kunnen verdelen in 3 hoofdgroepen: 
BladmossenBladmossenBladmossenBladmossen: dat zijn kleine plantjes waaraan stengeltjes en blaadjes  groeien,  

    
Levermossen Levermossen Levermossen Levermossen :   Platte schijfjes die in allerlei        vormen en kleuren voorkomen , 
die dicht tegen de ondergrond aanliggen.(  1 en 2 zijn bladmossen.)  

       

KorstmossenKorstmossenKorstmossenKorstmossen:  Allerlei struikachtige vormen ( heel klein) waarvan je niet kunt 
zeggen dat de soorten 1 of 2 zijn, dus geen steeltjes of geen schijfjes. 

 

                                                                                                             O.Slot  



16 

Verslag Natura 2000 excursie 
 

Zondag 10 augustus 2008 begon met enorm veel regen. Voor de middag werd wel droog weer 

voorspeld, maar toch was het afwachten of dat zou kloppen. 

 

Na de stortbuien van de ochtend was het beslist nodig om 

voor de oversteek door het Wisselse Veen waterdicht 

schoeisel te dragen. Hilary had reserve laarzen meegenomen. 

Dit bleek een schitterend idee, want hiermee was een 

echtpaar geholpen dat geen laarzen bij zich had en al wilde 

afzien van deelname aan de excursie. 

 

Met 22 personen werd de excursie om 14.00 uur gestart.  

Het was bewolkt, droog en een heerlijke temperatuur om te 

wandelen. 

Adrie gaf eerst uitvoerig uitleg over Natura 2000. Daarna ging het richting het Wisselse Veen. Daar 

aangekomen bleek dat het grootste gedeelte gemaaid was. Aanleiding om te vertellen over het beheer.  

 

Op korte afstand foerageerden  een aantal Nijlganzen en Adrie maakte ons attent op de roep van een 

jonge Wespendief. 

Mariet en Margriet vertelden over de vele soorten planten die specifiek zijn voor het veengebied.  

Ook het verschil tussen grassen en schijngrassen werd uitgelegd en bekeken. Zonnedauw, 

Moeraswolfsklauw en Vetblad (de grote vondst uit de vorige excursie) werden vol bewondering 

bekeken en gefotografeerd. 

Er sprongen veel kleine Groene kikkertjes rond en één exemplaar ging van hand tot hand. 

 

Na het Wisselse Veen ging de wandeling verder naar de Tongerense Heide, gelegen op de stuwwal. 

Hier bloeide de Struikheide en tussen de mooie paarse pollen groeide veel Kruipbrem.              

 

Een Zwarte specht en een Havik, beiden binnen Natura 2000 

beschermde soorten, vlogen over. 

Verder ging de wandeling naar een mooie plek met Klokjesgentianen. 

Voor verschillende deelnemers was dit de eerste keer dat zij deze 

bloemen zagen.  

Hilary gaf hier uitleg over het belangrijke samenspel tussen de 

Klokjesgentiaan, het Gentiaanblauwtje en de Bossteekmier en soms 

de Ruwknoopmier. 

 

We wandelden verder om naar mooie Jeneverbesstruiken te gaan 

kijken, maar helaas stonden deze binnen een heel groot raster waarin 

de schaapskudde liep. 

Op de terugweg liet Adrie nog even een staaltje reptielen vangen 

zien. Nadat de eerste poging mislukte, moest een hagedis het toch 

tegen zijn snelheid afleggen. Na een snelle “jeugdige” duik had hij een prachtige Levendbarende 

hagedis in zijn handen. Het beestje werd door iedereen bewonderd en was zeer vereerd met alle 

aandacht. Hij/zij bleef als een volleerd fotomodel rustig zitten tot iedereen klaar was met fotograferen. 

 

Na afloop waren de deelnemers zeer enthousiast en onder de indruk van alles wat zij gezien en 

gehoord hadden.  

Met dank aan de gidsen die deze wandeling tot een zeer boeiende hebben gemaakt, kunnen wij 

terugzien op een zeer geslaagde Natura 2000 excursie. 

 

Evelien van Dalfsen-Tukker 

 

 
Planten toelichting 

 
Klokjesgentiaan 
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Lijst ‘Water Natuurlijk’ doet mee met 

Waterschapsverkiezingen 
 

Van 13 tot en met 25 november zijn er verkiezingen voor de nieuwe waterschapsbesturen. 
Laat uw stem niet verloren gaan! Natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, 
Waddenvereniging en IVN, hebben de handen ineen geslagen en begin 2008 de lijst ‘Water Natuurlijk’ 
opgericht. Dit is een nieuwe ‘waterschapspartij’ die meedoet aan de waterschapsverkiezingen.  
Stemmen voor het waterschap gaat schriftelijk per post. Begin november krijgt u een stembiljet 
toegestuurd. Gooi uw stembiljet niet op het oud papier! U kunt stemmen op kieslijsten in uw eigen 
waterschap. U stemt door het ingevulde stembiljet voor 25 november per post terug te sturen. 
 

Water Natuurlijk bindt een groep betrokken mensen die staat 
voor duurzaam waterbeheer en het belang van gezond water voor 
natuur, landschap en recreatie. Water Natuurlijk is een zelfstandige 
en politiek onafhankelijke organisatie. Schoon en ecologisch gezond 
water, ruimte voor natuur in en langs het water, aanpak van 
verdroging en voldoende aandacht voor dijken en waterkeringen. En 
vooral genoeg mogelijkheden om van al dat water te genieten en ook 
voor kinderen om plezier aan te beleven. Dat betekent voldoende 
recreatiemogelijkheden op en langs het water, veilige fietspaden over 
dijken en wandelroutes langs schouwpaden. Kleinschalige recreatie    

 waar dat kan maar kwetsbare natuur ontzien.  
 
Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer waarbij veiligheid en natuur goed 

samengaan, zoals bij ecologisch dijkbeheer en de aanleg van nevengeulen. De partij wil de 
betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij het waterbeheer vergroten. Alle reden 
om te stemmen op de lijst Water Natuurlijk en kies een persoon die staat voor de dingen die u 
belangrijk vindt. 

 
In elk waterschapsdistrict worden momenteel kieslijsten en verkiezingsprogramma’s gemaakt 

voor Water Natuurlijk. De samenstelling van de kieslijsten worden in september bekend gemaakt. 

KNNV-afdeling Epe-Heerde ligt in het werkgebied van Waterschap Veluwe. 
 

Waterschappen zorgen voor bescherming tegen overstromingen, wateroverlast en watertekort 
en voor schoner oppervlaktewater, inclusief de zuivering van rioolwater. Doordat ze voor aan- en 
afvoer van water zorgen bepalen ze de hoogte van de waterstand. Woningbouw, natuur, recreatie en 
landbouw vragen vaak om verschillende waterstanden. Aanleg, onderhoud en controle van dijken en 
andere waterwerken is eveneens een hoofdtaak. Daarnaast nemen waterschappen steeds meer 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van natuur en landschap. Ze spelen een steeds grotere rol bij 
gebiedsprocessen die bijvoorbeeld in het kader van de Reconstructie en de Europese Kaderrichtlijn 
Water worden opgestart. Met uw stem heeft u invloed op het beleid en de keuzes van het 
waterschapsbestuur. 
 

Water Natuurlijk staat voor schoon en natuurlijk ingericht water voor mens, plant en dier. De 
partij wil natuurontwikkeling, watervervuiling, veiligheid en de gevolgen van de klimaatverandering 
integraal aanpakken. Samenhangende duurzame maatregelen die elkaar versterken. Die aanpak 
levert bovendien een mooi landschap op. En van al dat moois moet u wat ons betreft volop kunnen 
genieten!  
 
Uitgebreide verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten per waterschap zijn vanaf begin september 
te vinden op www.waternatuurlijk.nl/veluwe. 
 
Hebt u geen internet, woont u in Gelderland en wilt u toch het uitgebreide verkiezingsprogramma 
ontvangen? Neem dan contact op met de Gelderse Milieufederatie, telefoon 026- 3523740.  
 

Karin Otermann 
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De relatie tussen Truffels en Zoogdieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
Om er achter te komen wie verantwoordelijk was voor het aanvreten van een paar hertentruffels heb ik 

samen met Frans Bosch en Marcel Langenvoort een kort onderzoek gedaan om de mogelijke dader te 

vangen. Het volgende verhaal laat zien wat er kan gebeuren als zoogdierkenners en amateurmycologen 

elkaar ontmoeten. 

 

Truffels 
Weinig paddenstoelen zijn afhankelijk van zoogdieren voor hun verspreiding. 

Truffels vormen hierop een uitzondering. Truffels zijn ondergrondse groeiende paddenstoelen, 

waarvan de sporen zich aan de binnenkant van het knolvormige vruchtlichaam vormen. De meeste 

soorten komen zelden aan de oppervlakte. Truffels zijn in hoge mate afhankelijk van zoogdieren voor 

hun verspreiding. 

In Europa is bekend van wilde varkens, reeën, herten en knaagdieren zoals eekhoorns en muizen dat ze 

truffels eten.  

Eenmaal opgegeten passeren de meeste sporen ongehinderd het maagdarmkanaal en komen via de 

mest weer terug in de natuur. Truffels zijn mycorrhiza paddenstoelen wat betekent dat ze samenleven 

met bomen, bijvoorbeeld eiken. Er komen in Nederland zo’n 40 soorten truffels voor. Ze worden 

vooral gevonden in lichte bossen met verspreid staande oudere bomen met daartussen jonge opslag. 

Onder eiken worden de meeste soorten gevonden (De Vries 1971). De vindplaatsen hebben vaak een 

humeuze en neutrale tot kalkrijke bodem. Op de zure zandgronden vindt men ze regelmatig in de 

bermen van leem en schelppaden waar wilde zwijnen gewroet hebben. Truffels zijn vooral te vinden in 

de tweede helft van het jaar.  

 

Voedingswaarde 

Door de vaak penetrante geur die de truffels 

verspreiden zijn ze door zoogdieren 

gemakkelijk te vinden. Bij een aantal 

truffels lijken deze geuren erg op 

feromonen (hormoongeuren) van 

zoogdieren. De zwarte truffel geeft een geur 

af die erg lijkt op het feromoon van het 

varken. Dit geeft varkens een extra prikkel 

om ze op te graven. Truffels zijn echter 

slecht verteerbaar en hebben weinig  

                      Korelige hertetruffel (Elaphomyces granulatus)   voedingswaarde, waardoor ze bijna 

altijd een aanvulling op het dieet zijn. 

Het onderzoeksgebied 
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Slechts voor een paar zoogdieren vormen truffels een belangrijke voedingsbron. Door een 

gespecialiseerd maagdarmkanaal zijn deze zoogdieren in staat de voedingswaarde in truffels beter te 

benutten (Trappe, J.M & Claridge, 2005). 

Op het noordelijke halfrond zijn dat de Californische woelmuis (Clethrionomys californicus var. 

californicus) en de Noordelijke vliegende eekhoorn (Glaucomys sabrinus). Toch kunnen ook deze 

soorten niet overleven op een dieet wat uitsluitend uit truffels bestaat. Dat is wel het geval met een 

Australische kangoeroerat, de Grootpootpotoroe (Potorous longipes) waarvan 90% van het voedsel 

bestaat uit truffels (Numan et al., 2000). 

 

Consumenten van truffels in Nederland 
Zoals hierboven vermeld leveren wilde zwijnen een aandeel in het zoeken naar truffels door hun 

gewroet. Omdat wilde zwijnen slordige eters zijn, levert het nazoeken van wroetplekken regelmatig 

vondsten van truffels op. Mijn laatste twee vondsten van truffels waren allebei uit wroetplekken van 

zwijnen. Van reeën en edelherten zijn de krabplekken veel moeilijker te herkennen. 

Van eekhoorns is bekend dat zij zich het hele jaar door voeden met truffels. Volgens Ruben Walleyn is 

de eekhoorn waarschijnlijk verantwoordelijk voor het eten van de meeste hertentruffels en verraadt 

zich daarbij door zijn karakteristieke graafsporen (R. Walleyn pers.med.). In 2003 is in Vlaanderen 

(België) een onderzoek gedaan naar sporen van truffels in de maaginhoud van eekhoorns. Van de 53 

eekhoorns die als verkeersslachtoffer voor het onderzoek gebruikt werden, hadden er 29 sporen van 

truffels in hun maag. Er werd tijdens dit onderzoek zelfs resten van een truffelsoort gevonden die in 

Vlaanderen nog niet bekend was (Truffels & Truffelachtigen R.Walleyn et al 2004). 

Aanleiding voor ons onderzoek was echter de veronderstelling dat het om muizen ging en niet om 

eekhoorns. Deze veronderstelling is niet zo zeer omdat wij 

nog nooit eekhoorns in ons onderzoeksgebied hebben 

gezien. De door mij gevonden truffels waren aangevreten 

door een knaagdier met veel kleinere tanden dan die van 

een eekhoorn. Wel bleef daarmee de vraag welke muis 

hiervoor verantwoordelijk was. 

Er zijn in de mij beschikbare literatuur weinig gegevens te 

vinden. De weinige onderzoeken richten zich onder andere 

op het microscopisch onderzoeken van uitwerpselen van 

knaagdieren op truffelsporen zoals het eerder genoemde 

onderzoek. Verder beperken de gegevens zich vaak tot 

toevallige waarnemingen of laboratorium proeven. Er is ons 

slechts één Nederlandse waarneming bekend, die een Rosse 

woelmuis (Clethrionomys glareolus) betreft (Heurn, 1956). 

 

Onderzoek 
In het onderzoeksgebied zijn een aantal door knaagdieren 

aangevreten Hertentruffels gevonden. Het bleek om de 

Korrelige hertentruffel (Elaphomyces granulatus) te gaan. 

Hertentruffels 

komen in dit gebied vrij veel voor. Bovengronds blijkt 

dit uit het voorkomen van twee soorten 

Truffelknotszwammen (zie kader). Het 

onderzoeksgebied liggend in de gemeente Epe, betreft 

een lage dijk tussen twee watergangen. Het Apeldoorns 

kanaal, ongeveer 15 meter breed, ligt aan de ene zijde en 

de Grift, een snelstromende afvoer van de 

sprengenbeken van de Noordoost Veluwe, aan de andere 

zijde van deze dijk. De begroeiing is zeer schraal met 

verspreid staande niet aangeplante bomen. De bomen 

bestaan voornamelijk uit eiken met berken en els 

ertussen. Het kanaal heeft een rietkraag.  

Het voedselaanbod is beperkt. Het aantal soorten 

Het is vaak toeval als je een truffel 

vind. Daarbij kan je geholpen worden 

door parasieten die op de truffels 

groeien en zichtbaar boven de grond 

zijn. Een voorbeeld van deze parasiet 

is de Grootsporige truffelknotszwam 

(Cordyceps longisegmentis)  

Rosse Woelmuis (Clethrionomys glareolus) 
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paddenstoelen is vrij hoog.  

De geïsoleerde ligging van het gebied en de hier gevonden aangevreten Hertentruffels gaf ons de 

motivatie te onderzoeken welk knaagdier(en) hier de truffels eet. 

Het beschreven gebied ligt in het noorden ongeveer 100 meter van de Schobbertse brug. Aan de 

zuidzijde ligt op ruim 150 meter een smalle brug over de Grift. Over een afstand van zo’n 300 meter 

zijn gedurende vijf dagen 17 vallen gebruikt. De vallen zijn steeds vier tot zes uur voor een controle 

op scherp gezet. Op sommige dagen zijn ze meer dan één keer gecontroleerd. Na zeven 

controleronden is het vangen gestopt. Er waren toen elf kleine zoogdieren gevangen: vijf 

Bosmuizen.(Apodemus sylvaticus), vijf Rosse woelmuizen.(Clethrionomys glareolus) en één 

Huisspitsmuis.(Crocidura russula). De dieren werden in acht verschillende vallen aangetroffen.  

 

Conclusie 
De gevangen soorten behoren alle tot de meer algemene soorten die bij dergelijke onderzoeken veel 

worden gevangen.  

De Huisspitsmuis (Crocidura russula) is een roofdiertje dat van insecten en ongewervelden leeft 

(Lange et al.1986). Het is niet waarschijnlijk dat deze soort de truffels gegeten heeft. De beide andere 

soorten zijn wel mogelijke truffeleters, hoewel ze daarnaast een ruimer menu hebben. De Bosmuis is 

een echte omnivoor en een goede graver. De Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) heeft een 

voedselpakket dat voor ongeveer 
2/3 deel uit planten bestaat. Hij graaft minder dan andere soorten 

woelmuizen en minder dan de Bosmuis, maar de soort is verwant aan de Californische woelmuis 

(Clethrionomys californicus var. californicus), die een echte truffeleter is. Dat laat de mogelijkheid 

open, dat zijn Europese familielid hier aan truffels knaagt. De enige ons bekende waarneming van een 

truffeletende muis was ook een rosse woelmuis. Om in breder verband de vraag te beantwoorden 

welke knaagdieren in Nederland truffels eten is meer onderzoek noodzakelijk. Daarbij zou naar sporen 

in de ontlasting gezocht kunnen worden zoals dit ook bij buitenlandse onderzoeken is gebeurd. 

 

Dit artikel verscheen in een eerdere versie in het blad Zoogdier 19-2 2008 
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Bijen, Wespen en Vliegen 
 

     Iedereen kent het verschil tussen een bij, een wesp en een vlieg, tenminste als je ze in huis 

tegenkomt en de vliegenmepper komt dan ook meestal snel te voorschijn. Maar deze zekerheid 

verdwijnt snel als je al die insecten op een bloeiende bereklauw of op andere schermbloemige planten 

ziet. Want er blijken veel meer soorten bijen te zijn dan de bekende honingbij. Behalve de hommels 

zijn er vele soorten zogenaamde solitaire bijen, graafbijen en een aantal die nestelen in hout.  Ook 

blijken er veel meer wespen te bestaan dan de overbekende limonadewesp. Er zijn sluipwespen, 

goudwespen, graafwespen, spinnendoders en metselwespen en ook hele kleine wespen die gallen in 

planten en bomen veroorzaken. Voor vliegen is het verhaal hetzelfde. Behalve de “gewoon” uitziende 

vliegen is er een grote groep die doen alsof ze bijen of wespen zijn met hun geel en zwarte streepjes 

maar werkelijk ongevaarlijk zijn. Er zijn ook zweefvliegen, boorvliegen, sluipvliegen en horzels. Het 

grootste verschil tussen bijen en wespen aan de ene kant en de vliegen aan de andere, is dat vliegen 

één paar vleugels hebben en de bijen en wespen twee paar. De aderen op de vleugels vormen ook een 

belangrijk detail om insecten op naam te brengen. 

 

     Tot een paar jaar geleden was het moeilijk voor de gewone natuurliefhebber om veel verder te 

komen in deze ingewikkelde insecten wereld. Dit was voorbehouden aan de echte entomoloog. Maar 

nu met het digitale fototoestel is het mogelijk om je waarnemingen mee naar huis te nemen en de 

foto’s te vergroten met de computer. De algemeenste en de opvallendste zijn op naam te brengen met 

insectengidsen, maar natuurlijk ook met hulp van foto’s op internet (waarneming.nl bijvoorbeeld). 

Ook hier beginnen Nederlandse namen naast de wetenschappelijke namen voor te komen en die zijn 

vaak gemakkelijker te onthouden. Als je een naam kunt bepalen, kan je ook meestal meer leren over 

de leefwijze van het insect en dat is vaak ingewikkeld. Men moet bewondering hebben voor de 

mensen in het verleden die dat allemaal hebben uitgezocht en voor hen die nog steeds onderzoek doen. 

 

     Laatst liep ik langs de Schuttersweg in 

Heerde vlinders te tellen voor mijn 

vlinderroute, toen ik een zweefvlieg zo groot 

als een aardhommel zag. Op de foto was het 

duidelijk: de hoornaarzweefvlieg (Volucella 

zonaria) is niet een gewone zweefvlieg. Het 

vrouwtje legt haar eitjes in een wespennest 

waar de larven veilig leven en zich voeden 

met de wespenlarven en voedselrestjes. Pas 

als de zweefvlieg uit de pop komt wordt hij 

herkend als een indringer en moet zo snel 

mogelijk weg zien te komen. Deze larven zijn 

dus vleeseters evenals andere soorten die zich 

voeden met bladluizen zoals de 

pyjamazweefvlieg. Andere larven van 

zweefvliegen zijn planteneters (ook 

paddenstoelen) en weer andere larven van 

zweefvliegen leven eerst onder water of in modder zoals de doodshoofdzweefvlieg. Een paar dagen 

later op dezelfde plek weer een grote “zweef” vlieg. Ondanks een goede foto kon ik hem niet thuis 

brengen, tot ik merkte dat hij erg harig was in vergelijking met de zweefvliegen. Het bleek een 

sluipvlieg te zijn: Tachina fera (geen nederlandse naam) die parasiteert op de rupsen van 

nachtvlinders.   

     Een andere ingewikkelde en fascinerende groep is die van de galwespen. De gallen worden vaker 

gezien dan de veroorzakers. Bij de Klimtuin in Epe, waar de Plantenwerkgroep verzamelt, staat een 

zomereik. Mariet van Gelder ontdekte dat de grond was bezaaid met knoppergallen, een hard en 

onregelmatig paraplu-vormig uitgroeisel op de eikel. Wij hebben er één opengesneden en inderdaad 

was er een kleine wormachtige larve binnenin. Zo komt de larve de winter door. In het voorjaar komen 

alleen vrouwtjes wespen uit. Ze moeten dan een moseik zoeken waar ze opnieuw een andere gal 
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vormen op de meeldraadjes ervan. Hieruit komen 

mannetjes en vrouwtjes en na bevruchting 

moeten de vrouwtjes een zomereik gaan 

zoeken.De veroorzaker van de knoppergal is een 

wesp: Andricus quercuscalicis. Dus elk insect 

heeft zijn eigen verhaal!  

 

     Bijen, wespen en vliegen vormen een 

belangrijke maar vaak ongeziene schakel in de 

natuur. Einstein zou een keer gezegd hebben dat 

‘zonder bijen zou de wereld vergaan’. Hoe meer 

wij weten, hoe meer wij ernstige fouten kunnen 

voorkomen in het beheer van de natuur. Maar net 

zo belangrijk voor ons als leek is gewoon te 

genieten van de mooie kleuren en iets te leren 

over de fascinerende manieren die insecten 

hebben ontwikkeld om miljoenen jaren te 

overleven. 

 

20-08-08 

Hilary Jellema-Brazier 

     
 

Gewestelijke vogelexcursie naar Schouwen 22 november 2008 
 

Op zaterdag 22 november organiseert het Gewest een vogelexcursie naar Schouwen onder 

leiding van  Hans Grotenhuis  en Tjalling van der Meer. 

Van oudsher zijn de Zeeuwse eilanden en de Deltawateren bekende excursiedoelen om vogels te 

kijken. Op Schouwen zijn niet alleen de bekende inlagen (zoals de Flauwers) aan de zuidzijde van het 

eiland goede vogelkijkpunten, maar sinds enkele jaren is daar een omvangrijk en zeer interessant 

terrein bijgekomen: de Prunje. Door uitvoering van het Plan Tureluur is voormalige landbouwgrond 

omgezet in water, plas-dras land en slikken: een eldorado voor vogels en vogelaars. 

Het terrein is van alle zijden vanaf de wegen goed te overzien en in het terrein zelf ligt ook nog een 

observatietoren. Uiteraard kijken we ook nog even in de Flauwersinlagen en kunnen we nog een blik 

werpen op de slikken langs de Oosterscheldedijk.  

We zitten dus lang niet de hele dag in de auto, maar zullen ook buiten vertoeven en een stukje lopen. 

Het is niet naast de deur, dus het is vroeg weg en laat thuis; houdt daar rekening mee.  

Meenemen: brood en drinken voor de hele dag, stevig schoeisel, winddichte kleding en natuurlijk 

kijker en vogelboek (en indien aanwezig telescoop).  

We willen 22 november om 10.00 uur verzamelen bij café-restaurant “De Heerekeet”  
bij het haventje Flaauwers, 
Boogerdweg 1, 4321 SN Kerkwerve op Schouwen. 
Tijdens de excursiedag zijn we bereikbaar onder het volgende nummer 

06 20892808,  telefoon van Tjalling van der Meer. 

 

Vanuit Epe is het ongeveer 215 km rijden, reistijd gemiddeld twee en een half uur. 
Verzamelen: 7.30 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat in Epe. 
Opgeven bij Margriet Maan, uiterlijk 13 november liefst per e-mail (zie voorblad). Vermeldt u 

daarbij of u eventueel bereid bent om te rijden. Uiteraard is de meerijvergoeding van kracht! 

Noot: 
Het is natuurlijk niet handig om vanuit afdelingen met half lege auto’s naar Zeeland te rijden; we 

kunnen het vervoer wat structureren door bijv. ook nog te verzamelen op de carpoolplaats aan de A28 

bij Epe/ Nunspeet Oost (afrit 15) om 7.40 uur.  
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Uitnodiging Themadag Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening  
 
Graag nodigen wij u uit de Themadag Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening bij te wonen, die 
plaatsvindt op   

zaterdag 8 november 2008, Antropia Driebergen 
(5 minuten lopen, naar het zuiden, van het NS-station Driebergen-Zeist) 

De themadag is bedoeld voor leden van de KNNV en alle andere natuur- en 
milieuorganisaties en voor waterschappen en zal gaan over de veranderingen die de nieuwe 
Wet RO meebrengt. 
De centrale vraag is of de bescherming van natuur en landschap met de nieuwe Wet RO zal 
verbeteren of verslechteren, en rekening houdend met bedreigingen, wat wij hieraan kunnen 
doen. Informatie zal worden gegeven over de nieuwe planvormen, procedures en 
mogelijkheden tot indienen van zienswijzen. In workshops zullen onderdelen worden 
uitgediept en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. 
Wij hebben subsidie aangevraagd voor deze dag maar nog niet gekregen. Waarschijnlijk zal 
een bijdrage gevraagd worden voor deze dag, exclusief lunch, van € 15,- per deelnemer, 
voor KNNV leden € 10,-. 
Wij hopen u te mogen begroeten, 

                                                                           het landelijk bestuur KNNV 

                                                                            ir. A.W.H. van Weelderen,                                                      

voorzitter                                   Programma 
     Opgave met vermelding van de eerste drie workshops naar keuze  

Bureau@KNNV.nl.    Tel. 030 – 23141797 

09.45 uur ♦ Zaal open 

10.30 uur ♦ Welkom en opening  

10.40 uur       Inleidingen  van gerenommeerde sprekers 

12.15 uur Lunch (zelf meenemen of gebruik maken van het restaurant) 

13.30 uur ♦ Eerste serie 6 workshops 

14.30 uur ♦ Pauze 

14.45 uur ♦ Tweede serie 6 workshops  

WORKSHOP 1: Reikwijdte bestemmingsplan en structuurplan  

Anita Nijdam  - advocaat natuurbescherming  

WORKSHOP 2: Natuurwetgeving en de nieuwe Wet RO  

Volkert Vintgens Gelderse Milieufederatie 

 

WORKSHOP 3: Nieuwe wet RO – rol plaatselijke groepen 

Bernard Oosting - Gelderse Milieufederatie  

WORKSHOP 4:  Ruimtelijke ontwikkelingen en natuuronderzoek  

Mirjam Broekmeyer - Alterra   

WORKSHOP 5, Compensatie en mitigatie in de EHS 

Sergé Bogaers, Rijkswaterstaat   

WORKSHOP 6:  Waterschappen en de nieuwe Wet RO  

Tjalling van der Meer   

15.45 uur ♦ Afsluiting door de dagvoorzitter in de foyer met een drankje.    
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Ik zie, ik zie……. De Snackbar....    
 

Ik heb een aantal jaren geleden Budleja’s in bloempotten gezet. Ze bleven heel miezerig. Ze horen 

natuurlijk niet in een pot te staan, maar in de volle grond. De grond  om ons huis bestond uit puur 

zand, dus groeien in de volle grond was natuurlijk uit den boze. Goede bemeste tuingrond is na één 

regenbui verdwenen, dus daar was geen beginnen aan. Dit had ik al 

uit den treuren geprobeerd. Ze stonden dus in grote bloempotten. Ze 

leefden wel, maar niet van harte. 

Toen werd een strook rondom ons huis omgeploegd en bedekt met 

zwarte aarde. Ik heb toen alle bloempotten die ik rond het huis had 

staan (dat waren er héél veel met allerlei soorten planten) geleegd en 

in de volle grond gezet. Zo kwam er wat groen om het huis heen. 

Alles wat zou groeien was mooi meegenomen. Dus ook mijn 

Budleja’s kwamen nu in de grond te staan. En je raadt het nooit, ze 

doen het héél goed.  

Ze zijn in een paar jaar tijd enorm gegroeid. Ze bloeien al vanaf het 

vroege voorjaar. De bloemen hangen dan in dikke volle trossen aan de takken en er hangt een heerlijke 

geur om het huis van deze prachtige paarse bloemetjes. Dit zijn geweldige lokplanten voor allerhande 

vlinders. Het lijkt wel alsof alle fladderaars uit de hele omgeving nu onze plek geroken en gevonden 

hebben. Prachtige exemplaren komen bij ons langs en snoepen van de nectar die bij ons voorradig is. 

Op een prachtige zomerdag smikkelden allerlei soorten vlinders van de paarse bloempjes van de 

Budleja’s en ook van de zomerbloeiers in de potten op het terras. Het 

was één gekrioel. Het fladderde af en aan. Terwijl ik voor het raam 

stond en naar al deze drukte keek, zag ik plots de Budleja struik voor 

het huis hevig schudden. Wat gebeurde daar nu? Er stond geen 

zuchtje wind, hoe kon dat dan??? Ik bleef eens even opletten wat er 

aan de hand was. En ja, daar gebeurde het wéér. Er was wel degelijk 

iets in de struik wat niet helemaal pluis was. En toen werd het raadsel 

opgelost. Een prachtige Gekraagde Roodstaart vloog naar de struik 

en pakte een vlinder. Jeetje, dat was niet eerlijk!!! Mijn mooie 

vlinder!!!  

De Gekraagde Roodstaart kwam iedere keer terug. Ja, hij was best 

wel héél slim. Hij lustte wel een lekker hapje en hoefde zijn bekje 

maar open te doen en de vlinders vlogen bijna vanzelf naar binnen. 

Dit was voor mijn prachtige vlinders wel heel triest, maar de vogel had zijn maaltje heel gemakkelijk 

bij elkaar, de slimmerik. Het leek voor hem wel een snackbar. Hij kwam eraan en zijn menu was klaar. 

Lekker zijn buikje vol eten en dan wachten tot de honger hem weer 

naar de snackbar bracht. Goh, zouden er nu nog vlinders overblijven op 

deze manier???  

De volgende dag kwamen er nog een paar slimme vogels bij. Een 

Tjiftjaf en een Witte Kwikstaart vonden dit ook wel een fantastisch idee 

om zo hun maaltijd bij elkaar te happen. Dus ook deze belhamels 

gingen de struik in en wachtten op een mals hapje. Toen gingen deze 

drie rakkers nog met elkaar vechten ook!!! Het was één en al paniek in 

de Budleja. Drie vogels die vochten met elkaar en ondertussen nog naar 

vlinders hapten ook. De struik schudde en zwaaide heen en weer. 

Waarom bleven de vlinders nu niet uit de buurt??? Dit ging zo een paar 

dagen door. Misschien hadden de vogels jongen die gevoerd moesten 

worden en geef ze dan eens ongelijk. Dus ja, wat moet je daar nu mee. 

 Naderhand vond ik verschillende bontgekleurde vleugeltjes 

voor het huis. Een triest overschot van wat eens een mooie vlinder was!  

 

Evelien van Dalfsen-Tukker 

 
Landkaartje 

  
de “Snackbar” 

 
Gekraagde Roodstaart 
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Een beetje zwammen. 
 

 Echte notities met data heb ik niet gemaakt, maar ook zonder dat is het een raar 

paddenstoeljaar. In juli begonnen de sierlijke Roodbruine slanke amanieten zich al te vertonen en een 

beetje later vond ik ook een Vliegenzwam.  

Nog verder in de maand, een beetje achterin, stond er een schitterend boeket van 

Goudvliesbundelzwammen op de stobbe van een omgevallen en afgezaagde Beuk in het Norelbos.  

Deze schoonheden horen pas in september de kop op te steken, las ik in een boekje. 

 

Eveneens in het Norelbos omstreeks dezelfde tijd, heel 

vreemd: op de nauwelijks meer zichtbare resten  van Douglas sparren 

die jaren geleden omgelegd zijn, drie Dennenvoetzwammen. Ze 

maakten het niet lang en hielden het ook magertjes en klein. Wortels 

van bomen die al enige jaren dood zijn hebben blijkbaar niet veel 

voedingswaarde. 

Opmerkelijk waren weer grote hoeveelheden 

Aardappelbovisten die er ondanks de nattigheid grotendeels zeer 

aangebrand uitzagen: bitterbalbruin.              
                                              Dennenvoetzwam 

Later, eind augustus/begin september, werden ze weer normaal van kleur maar iets anders abnormaals 

doet zich nu voor, en hetzelfde is te zien bij de Grote stinkzwammen. Ze proppen in compacte groepen 

uit de grond, letterlijk mannetje aan mannetje, wel tot tien of zelfs meer bij elkaar.  

Bij de stinkzwammen is er blijkbaar ook sprake van een groeistoornis. Ik loop dagelijks langs een paar 

groepen duivelseieren die eruit zien als samengeperste biljartballen. Normaal is het zo dat de huid van 

het ei pas openbarst door de druk van de paddenstoel die eruit wil. Nu ligt het hele bos vol met 

drillerige snotballen, waarvan de huid verdwenen is en een normale stinkzwam is nauwelijks te 

vinden. Hier en daar liggen een paar zieltogende phallusjes in de slibber, maar dat karakteristieke 

groene kapsel heb ik in geen weken gezien en het stinkt ook amper in het Norelbos.  

Die overdreven dichte samenscholingen tref ik ook op andere plaatsen en bij andere soorten 

aan: in het stukje bos tussen de Renderklippen en de Norelbosweg een groep van minimaal 35 

Braakrussula’s, bij mij in de oprit 23 Stinkparasolzwammetjes (overigens nagenoeg stankloos), langs 

het fietspad naar Heerde richting Norelholtweg massa’s Gele knolamanieten en richting 

Renderklippen ook vrij veel van het type alba.  

Er hebben zich ook al ettelijke Parelamanieten vertoond en uit de amper nog bestaande stobbe 

onderaan de tweede trap aan het fietspad Renderklippen stulpen voor het zoveelste jaar bundels van de 

zo chic ogende Tijgertaaiplaat. 

In de groeven van mijn terrasklinkers rijen zich stuifzwammetjes aaneen. Ik denk dat het de 

Afgeplatte zijn, maar de hond struint er steeds langs en doorheen, dus ik weet het niet zeker. 

Ook heb ik vijf Spitsschubbige parasolzwammen in de oprit gehad, voor het vierde jaar, maar 

aangezien iedereen hier in de buurt hekken, schrik- en prikkeldraad heeft geplaatst, kunnen de varkens 

alleen nog maar bij mij terecht. Veel blijft er dus niet in de oprit staan. 

Gisteren, 4 september, nog een extreme vondst in de berm van de Dellenweg: drie Aardappelbovisten 

met een doorsnee van minstens 18 cm. Ik kon ze tussen duim en wijsvinger niet overspannen en mijn 

actieradius aldaar is 17 cm. 

O ja, en ik heb op vijf plaatsen Cantharellen gezien. Beken hierbij dat ik me op een vroege 

zaterdagmorgen een maaltje heb toegeëigend. Het groeide op een zandig ruiterpad en in het weekend 

wordt daar zo druk gebruik van gemaakt dat de overlevingskansen verwaarloosbaar waren.  

Door mijn ingrijpen niet minder maar ik ben behoedzaam en verantwoord te werk gegaan, en wat 

waren ze lekker…..! 

 Het echte zoekseizoen is intussen begonnen dus de volgende keer verschijnt er gedegen kost in 

druk. Het hoeft geen betoog dat dit een lekenpraatje is, geheel buiten verantwoordelijkheid van onze 

gerespecteerde Paddenstoelenwerkgroep. Protestreacties dus graag rechtstreeks naar 

 

Micky Marsman. 
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Vacatures en Oproepen 
 

Er zijn twee vacatures voor een functie in het bestuur.  

Leden worden verzocht zich kandidaat te stellen voor de functie van 

• Secretaris 
• Coördinator van het Algemeen Programma 

 

********************************************************************************** 

Bij het KNNV Natuurpad over de Sprengen en de Renderklippen hoort het gidsje Plant en Dier op uw 

pad. De voorraad gidsjes is bijna uitgeput zodat een tweede druk noodzakelijk is. 

Een mooie gelegenheid om het boekje te moderniseren en opnieuw samen te stellen. 

Informatiemateriaal is er genoeg en een bevriende relatie heeft aangeboden de lay-out te ontwerpen. 

Het betreft dus alleen de redactie van het nieuwe “Plant en Dier op uw pad” waarvoor we drie 
medewerkers oproepen. Veel is er te vertellen over het gebied. Er moet een keuze worden gemaakt. 

Het is niet noodzakelijk om met de computer te werken, ouderwets knip- en plakwerk mag ook voor 

dit concept. Het nieuwe gidsje moet voorjaar 2010 naar de drukker. 

Meldt u a.u.b. aan bij: 

                                                                                                  Geert Kuper 

                                                                    supervisor KNNV Natuurpad tel. 0578-691156 

********************************************************************************** 

Natuurklanken heeft nog steeds geen redactie. Redactionele werkzaamheden worden nu 

waargenomen door het bestuur, maar is een taak voor leden/vrijwilligers. 

Het bestuur vraagt één redactielid voor het selecteren en verzamelen van kopij. 

Werken met de computer (Word en e-mail) is noodzakelijk. 

Graag aanmelden bij het secretariaat. 

                                                                                                    het bestuur 

********************************************************************************** 
 

Luchtdoop - de gier is los 
Op zondag 27 juli was de jonge Gierzwaluw, die we in de kost hadden, er aan toe om te vliegen. 

 's Ochtends had ze nog goed gegeten, maar 's middags weigerde ze het aangeboden voer. 

Ik had de schoenendoos, die zestien dagen als haar verblijfplaats had gediend, opengezet. Elke 

bromvlieg, maar ook minuscule vliegjes werden nauwlettend gevolgd. Daarbij werd de kop met 

gemak, net als bij uilen, 180° gedraaid om de vlieg te volgen. Een paar keer draaide ze de kop nog 

verder door maar dan ging het lichaam mee en viel ze op haar rug. 

 

Het was een prachtig dier om te zien. Steeds alert reagerend op het  aangeboden voer en nieuwsgierig 

naar haar omgeving. Zondagmiddag vloog ze in een onbewaakt ogenblik zelf uit de schoenendoos en 

hing aan het plafond. Wie durft nog te beweren dat een Gierzwaluw niet van de grond op kan  

vliegen? Zij kon het zelfs vanuit een schoenendoos. 

 

Om 19.00 uur hebben we haar in het park losgelaten. Ze vloog zelf goed van de hand van mijn vrouw 

(die veel tijd aan het voeren had besteed) en won snel hoogte. Drie keer draaide ze een rondje boven 

ons hoofd. Het geeft altijd een extra blij gevoel als ze dat doen. Toen ze op zo'n dertig meter hoogte 

vloog, kwamen er plotseling vanuit het niets drie Gierzwaluwen op haar af en vormden een escorte tot 

op grote hoogte. 

 

De verdwijnende stipjes staan nog in ons geheugen gegrift. 

Harry van Diepen 
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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 en MM.=Micky Marsman. 

 

VOGELS    

Gekraagde Roodstaart  Phoenicurus phoenicurus 

20/06 2 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Gierzwaluw  Apus apus  

13/06  9 exx. boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

28/08 2 exx. boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.    

Groene Specht  Picus viridis  

20/07 1 ex.  hamerde in een stobbe van een Berk. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Houtsnip  Scolopax rusticola  

28/06 2 exx bij elkaar op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Huiszwaluw  Delichon urbica  

28/08 12 exx boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Koekoek  Cuculus canorus  

06/06 2 exx vlogen over ons heen. Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  

07/06 3 exx.  gehoord  Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Zwarte Specht  Dryocopus martius   

29/08 Vloog laag over me heen langs de Norelbosweg bij de maïsakkers, Epe. MM.  

 

VLINDERS 

Agaatvlinder  Brotolomia meticulosa  

08/27 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Boomblauwtje  Celastrina Argiolus  

05/07 7 exx op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Bruine Bosbessenspanner  Semiothisa Brunneata  

15/06 Honderden vliegen in grote wolken over de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Bruine groenuil  Anaplectoides prasina    

08/06 Een pracht exemplaar en een heel bijzondere vondst. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Bruin Zandoogje  Maniola Jurtina  

05/07 6 exx op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Distelvlinder  Vanessa Cardui  

09/07 1e ex  op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Grauwe borstel  Dicallomera fascelina  

08/06 rups van deze vlinder gevonden op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Groot Dikkopje  Ochlodes Venata  

01/07 12 exx op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Grote Beer  Arctia Caja  

06/06+  Rups van  deze prachtige vlinder 

07/06 op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Heideblauwtje  Plebejus Argus  

12/07   Minstens 50 exx op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Heivlinder (Hipparchia semele) 

24/08 Renderklippen, Epe. MM.  

Huismoeder  Noctua Pronuba  

13/07  1e ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

aug.  Elke morgen moet ik er een paar buiten de deur zetten en ‘s avonds kloppen er opvallend veel 

aan de ruiten. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Koevinkje  Aphantopus Hyperantus  
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29/06 2 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum  

21/08 op Buddleja, Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

25/08 en volgende dagen idem. Elke namiddag tegen zessen. MM.  

Kleine Vuurvlinder  Lycaena Phlaeas  

03/06 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

24/08 1 ex. Renderklippen, Epe. MM.  

19/08 2 exx.  Tongerense heide, Epe. Dit seizoen slechts twee maal gezien. EvDT.  

Roodbandbeer  Diacrisia Sannio  

10/06 ♂ 1e ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Rood weeskind  Catocala nupta  

23/08  Voor ons de allereerste keer gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

27/08 Belvédèreweg 3, Epe. MM.    

St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae  

03/06 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT.   

 

ANDERE INSECTEN    

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  

29/07 1 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Heide sabelsprinkhaan  Metrioptera brachyptera  

29/07 1 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Penseelkever  richius fasciatus  

01/07  1e ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Platbuik  Orthetrum cancellatum     

05/07 Een mooi parend span. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Vliegend hert  Lucanus cervus  

06/07 1 ♀ op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
         

ZOOGDIEREN       
Edelhert  Cervus elaphus  

09/06 20 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT.    

16/07 11 schitterende mannen. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Haas  Lepus capensis  

07/07 2 exx gezellig samen aan het eten. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Wild zwijn  Sus scrofa  

13/07 7 volwassen dieren en 3 biggen. Tongerense heide, Epe. EvDT. 

         

REPTIELEN       

Adder Vipera berus  

06/06 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

1606 ♀ eet een hagedis (heel apart om te zien). Tongerense heide, Epe. EvDT.  

31/08 2 exx doodgereden op paden op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Gladde slang  Coronella austriaca  

23/07 1 ♂ Landgoed Welna, Epe. EvDT.  

24/08  1 ex lag opgerold langs wandelpad en verdween later in een grote pol gras. Hij liet zich een 

hele poos bekijken. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  

Hazelworm  Anguis fragilis  

30/06 1
e
 ex. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Zandhagedis  Lacerta agilis  

07/06 1 ♂ dood in paarkleed groen/blauw. Tongerense heide, Epe. EvDT. 

          

AMFIBIEËN       

Rugstreeppad  Bufo calamita  

06/06 Veel exx. gehoord. Tongerense heide, Epe. EvDT.      
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