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Stuurpraat:                Als de nood het hoogst is, …….. 
 

Als deze Natuurklanken u bereikt, zijn de feestdagen en de jaarwisseling al weer achter de rug. 

Bij deze maak ik dan ook van de gelegenheid gebruik alle KNNV leden, familie, naasten en bekenden 

een heel voorspoedig, gezond, en natuurlijk een NATUURLIJK 2009 toe te wensen. 

 

De vereniging heeft een spannende periode achter de rug. Het naderende vertrek van Margriet Maan 

als secretaris deed het voortbestaan van de vereniging onzeker worden. 

Maar zoals er veel wijsheid schuilt in vaderlandse spreuken en gezegden (zie aanhef van deze 

Stuurpraat) was dat ook hier het geval. 
 

De noodkreet uit de vorige Stuurpraat, met daarin de gevolgen voor een vereniging zonder secretaris 

werd ook tot buiten de vereniging gehoord. Zo werd door de redactie van de Stentor aan het mogelijk 

opheffen van de KNNV Epe-Heerde een indringend artikel gewijd. Binnen de Stentor leefde het idee 

dat een vereniging met een reputatie als die van de KNNV niet zomaar mocht ophouden te bestaan. 

Zeker niet gezien wat zij altijd voor de gemeentes Epe en Heerde heeft betekend. 
 

Door dit artikel kwamen de bestuursperikelen en de mogelijke ophef van de vereniging, bij een veel 

breder publiek onder de aandacht. Zo belandde dit bericht ook op de keukentafel van 

Anita Bannink-van der Tier uit Emst. 

Natuur betrokken als zij is, getuige ook haar deelname aan de waterschapsverkiezingen voor Water 

Natuurlijk en haar al jarenlange inzet voor natuur en milieu, stelde zij zich beschikbaar voor de functie 

van secretaris van onze vereniging, met de mededeling: “Ik denk dat geen enkele natuur- of 

milieuvereniging ten onder mag gaan aan een gebrek aan bestuursleden.” 
 

Tijdens gesprekken met voorzitter en bestuur bleek dat de secretariaat werkzaamheden haar niet 

vreemd, en haar betrokkenheid en interesse in de natuur groot zijn. Hierdoor is het bestuur er dan ook 

van overtuigd dat zij een prima kandidaat voor de zo belangrijke secretarisfunctie binnen de 

vereniging is. 
 

Het bestuur stelt u dan ook van harte voor, Anita tijdens de ALV van 26 februari tot de nieuwe 

secretaris van de vereniging te benoemen. 
 

Ook Bauke Terpstra, die in 2008 z’n 1
o
 bestuurstermijn vol maakte, stelt zich voor een 2

o
 termijn 

beschikbaar. Het bestuur is blij met deze her-beschikbaarstelling van Bauke en hoopt dat ook deze op 

de ALV uw goedkeuring zal ontvangen. 
 

Samen met het feit dat we wederom ons vertrouwde onderkomen in de Eper Gemeente Woning 

hebben kunnen betrekken en daardoor weer met goed fatsoen mensen van buiten durven uitnodigen, 

lijkt het tij voor de vereniging gekeerd. 
 

Ik hoop onder deze goede voortekenen het nieuwe jaar met u te mogen inluiden tijdens onze 

traditionele nieuwjaarswandeling. Deze zal dit jaar op 11 januari op de Renderklippen worden 

gehouden. Hiermee vestigen we tevens de aandacht op het gebied de “Renderklippen” dat we dit jaar 

tot ons inventarisatieproject hebben gemaakt. 
 

Zo blijkt eens te meer dat spreuken en gezegden veel waarheid in zich bergen, zodat het gezegde uit de 

aanhef van deze Stuurpraat mag eindigen met: 

 

……, is de redding nabij. 
 

Namens het bestuur, 

de voorzitter,  

Ed van Dalfsen 
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Jaarverslag 2008 - KNNV Epe-Heerde 
 

Ook dit jaar is er hard gewerkt aan promotie en publiciteit. Nieuw zijn de Natura 2000 excursies naar 

het Wisselsche Veen en de Tongerense Heide. Bij de leden van de vereniging zijn nagenoeg geen 

ambities voor bestuurlijke activiteiten, noch voor het algemeen bestuur, noch voor de werkgroepen.  

 

 
Leden: 
Het ledental per 1 januari 2009  is honderdzevenenveertig leden, waaronder vijfentwintig 

huisgenootleden,  3 KNNV leden en twee ereleden. Dat is één lid minder, 3 huisgenootleden meer en 5 

KNNV leden minder dan in 2008. 

 
Het bestuur: 

     Ed van Dalfsen                      voorzitter         

Margriet Maan-Everaars       secretaris ad interim 

Rob van de Burgt                  penningmeester 

Hilary Jellema-Brazier         natuurhistorisch secretaris 

Bauke Terpstra                      bestuurslid 

Het bestuur heeft o.a. vergaderd over 

♣ Vormen van promotie en publiciteit  

♣ Rapport Tongeren  

♣ Werving van nieuwe bestuursleden en leden-vrijwilligers 

♣ Meerjarenplan en Jaarplan 

♣ Bibliotheek 

 
 
Commissies: 
De Programmacommissie- Gerard Plat- organiseert, samen met andere commissies en werkgroepen  

21 activiteiten voor het Algemeen Programma. Het streven naar meer samenhang in de 

programmering van de werkgroepen en dat van het Algemeen Programma is succesvol. 

De tijdelijke huisvesting van de Eper Gemeentewoning in de Hammershoek is met name voor de 

oudere leden heel ongunstig. 

Door in de publiciteit meer nadruk te leggen op het openbaar karakter van de lezingen, is er een 

toenemend aantal belangstellenden van “buiten”. 

De Evenementencommissie- Jeaan Felix, Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan hebben, waar 

nodig aangevuld met enthousiaste leden van de Vogelwerkgroep en Bauke Terpstra, de KNNV stand 

bemand  op de Molendag in Wapenveld, de Natura 2000 excursie in Wissel, de Bijenmartkt in Epe, de 

Boerenmarkt op Hagedoorns Plaatse en de Fruitdag op de Blankemate in Nijbroek. Vanuit het publiek 

is er veel belangstelling voor de stand, die inmiddels is uitgegroeid tot een aantrekkelijk geheel. 

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

voorjaarskamp in Hombourg, in het prachtige land van Herve in België. Het boerderijencomplex de 

Tenhof biedt een comfortabel logies, van waaruit fraaie wandelingen mogelijk zijn. 

 
 
Werkgroepen: 
Er is een Planten-, Insecten- en Paddenstoelenwerkgroep actief, een gecombineerde 

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

Interessegroep Geologie en Landschap, opgezet door Bauke Terpstra. De werkgroep Landschap en 

Natuur staat op non-actief vanwege het tekort aan vrijwilligers. 

De coördinatoren en Adrie Hottinga hebben de inventarisatieverslagen voor het rapport Tongeren 

geschreven. De werkgroepen maken zelf Jaarverslagen. (Zie Natuurklanken nr 1 en nr 2)   
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Coördinatorenvergadering: 
Het Jaarplan 2009 wordt vastgesteld; Deelgebieden van de Renderklippen wordt het 

Inventarisatieproject voor 2009. Het KNNV project wordt door de plantenwerkgroep georganiseerd. 

Het onderwerp is: Oeverplanten, het laatste in de reeks Natuur in en om het water. Het bestuur bedankt 

de werkgroepen voor hun inspanningen een bijdrage te leveren aan het Algemeen Programma, 

Natuurklanken en Publiciteit. 

 

 
Natuurklanken: 
Natuurklanken ziet er verzorgd uit. Er zijn vier nummers verschenen, samen  honderdenacht pagina’s. 

De werkgroepen schrijven excursieverslagen, geïllustreerd met eigen foto’s. Bij gebrek aan voldoende 

redactieleden is het bestuur als vervanger opgetreden.  

 
 

Bibliotheek: 
De verbouwing  van de Eper Gemeentewoning is vertraagd. De boeken zijn eind 

november van de Weerd Verhuizingen verplaatst naar Hilary Jellema. We zijn de 

heer de Weerd sr. zeer erkentelijk voor de hulp die hij de vereniging heeft geboden. 

 

 
Natuurpad: 
Geert Kuper is namens de vereniging de coördinator van het Natuurpad, bijgestaan 

door Francien van Hartingsveldt, Wilmie Radstake en Hein en Marchien te Velde. Het vandalisme is 

dit jaar minder dan voorgaande jaren. Er zijn veel gidsjes Plant en Dier op uw pad verkocht. Het gidsje 

is nog niet gedigitaliseerd. 

 
 

Promotie en Publiciteit: 

• De webmaster krijgt onvoldoende kopij aangereikt. Het actueel houden van de website is 

tijdrovend. 

• Er zijn diverse grote artikelen in de Stentor verschenen en vele aankondigingen in de huis aan 

huisbladen. 

• De Natura 2000 excursies hadden ook ten doel de KNNV meer bekendheid te geven. Helaas 

waren de folders van de landelijke KNNV niet op tijd klaar.  

• De KNNV stand geeft naast natuur-historische informatie, middelen en aanbevelingen voor 

natuurbescherming. Het promoten van onze afdeling hoort ook daarbij: De vogelwerkgroep 

speelt daarin een actieve rol m.n. door het uitventen van de brochure Vogels van Erf en Tuin. 
 

 

Vertegenwoordigingen: 

• Kavelruilcommissie West (Marianne Faber).  

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

• Vlinderstichting. (Hilary Jellema).  

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

de Burgt). 

• Klankbordgroep Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (Ed van Dalfsen). Twaalf maal bijeen. 

• Ateliers Ruimte en Kwaliteit Geul Veessen-Wapenveld (Margriet Maan, Ed van Dalfsen) Vijf 

heftige bijeenkomsten. 

• Klankbordgroep Recreatie en Toerisme Epe (Ed van Dalfsen). Vier maal bijeen. 
 

 

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

• Stichting Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen   
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• Staatsbosbeheer   

• Waterschap Veluwe   

• Floron, Sovon, Ravon  

• Vlinderstichting   

• Kerkuilenwerkgroep Veluwe   

• Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde   

• Vogelbescherming  

• VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

• Nederlandse Mycologische vereniging. 

• Gelderse Milieufederatie 

 
Contributie gaat naar: 

Gelderse Milieufederatie, Sovon, KNNV Landelijke Jongeren en Vogelwerkgroep IJsselstreek te 

Gorssel, Milieuzorg Epe. 

Bladen worden uitgewisseld met alle afdelingen van  KNNV Gewest IJsselstreek, Stichting tot 

Behoud van de Veluwse sprengen en beken, Rijksherbarium, Vogelbeschermingswacht Noord 

Veluwe. Groei en Bloei en IVN Apeldoorn krijgen Natuurklanken digitaal. 

 
Gegevens gaan naar: 

KNNV Veldbiologische Commissie, Floron (structureel), Sovon, Ravon, Rijksherbarium,  

Mycologische Vereniging Nederland (structureel), Vlinderstichting, Werkgroep Roofvogels 

Nederland (wintertelling), Vogeltrekstation. 

Het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe. 

 
Vrijwilligers: 

Veel waardering en dank voor onze gedreven leden-vrijwilligers. 
    

Activiteiten  2008 
 

13 januari Nieuwjaarswandeling op Groot Stokkert    37 pers 

14 januari Dialezing over spinnen door Albert Lutjebroek     22 pers 

24 januari Presentaties van de werkgroepen over de 

inventarisaties op Tongeren      40 pers 

  7 februari Introductie avond Geologie en Landschap door Bauke Terpstra  22 pers 

18  maart Presentaties over Vogels van Erf en Tuin door leden 

van de vogelwerkgroep       25 pers 

27  maart Dialezing over de Veluwe door Gerrit Reekers    15 pers 

19  april Plantenexcursie naar Samenrott      10 pers 

22  april Avondexcursie broedvogels in Gortel     14 pers 

24  april  Dialezing over Stinseplanten door Ruud Knol    17 pers 

26  april - 2 mei    Voorjaarskamp naar Hombourg     12 pers 

25  mei - 30 mei   Vogelreis naar de Warta, Polen     13 pers  

  8  mei Eerste Natura 2000 excursie      35 pers 

12  juni Lezing over Het ontstaan van de Veluwe door Bauke Terpstra  25 pers 

14  juni Fietstocht met Bauke Terpstra: Het Ontstaan van de Veluwe  15 pers 

10  augustus     Tweede Natura 2000 excursie       20 pers 

29  augustus     Nacht van de Nachtvlinder. Elburgerweg Heerde   40 pers 

13  september   Plantenexcursie  naar Fort Pannerden      3 pers  

  9  oktober       Dialezing over paddenstoelen door Leo Knol        5 pers 

22  oktober       Paddenstoelenexcursie  Natuurpad Epe (met stromende regen) 14 pers 

13  november   Lezing over roofvogelonderzoek door Stef van Rijn   27 pers  

11  december   Leden voor ledenavond                                                                24 pers 

 
Margriet Maan 
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Jaarverslag 2008 - Insectenwerkgroep  
 

De insectenwerkgroep telt momenteel 16 leden en enkele 

belangstellenden. Een kleine kern van de werkgroep was 

daadwerkelijk betrokken bij de diverse activiteiten, zoals 

excursies en werkgroepbijeenkomsten. Een aantal leden was 

vanwege ziekte, of door andere nevenactiviteiten  niet altijd in 

staat actief deel te nemen. Een lid, Etienne van Dissel, is helaas 

op 21 september overleden (zie In memoriam).  

 

De insectenwerkgroep houdt zich, zoals de naam al aangeeft, 

bezig met onderzoek, studie en inventarisatie van allerlei 

soorten insecten. Hierbij ligt de nadruk vooral op het terrein van 

dag- en nachtvlinders en libellen. Van deze categorieën is ook  Bruine granietuil - Crypedra gemmea 

de meeste kennis in huis. Daarnaast wordt echter zeker geprobeerd, wat vele andere soorten betreft, de 

kennis te vergroten. 

 

Het aantal dagvlinders viel dit jaar nogal tegen. Van in voorgaande jaren toch algemene soorten, zoals 

b.v. de dagpauwoog, de kleine vos en de trekvlinders atalanta en distelvlinder, werden slechts kleine 

aantallen waargenomen. Zeldzamere soorten als het heideblauwtje en de bosparelmoervlinder werden 

ook dit jaar weer minder gezien. De bosparelmoervlinder werd op de monitoringroute in het 

Kroondomein zelfs niet een keer waargenomen. 

 
 

Activiteiten van de werkgroep in 2008 
 

Werkgroepbijeenkomsten  in de Hammershoek 

14 januari     Lezing over spinnen door Albert Lutjeboer                          22  deelnemers 

11 februari   Werkgroepavond                                                                      8 deelnemers 

10 maart       Werkgroepmiddag + diapresentatie                                         8 deelnemers 

6 oktober      Werkgroepavond + diapresentatie                                           7 deelnemers 

3 november  Werkgroepavond ( determinatie insecten)                               8 deelnemers 

 

Excursies 

17 april           Bezoek aan de Woesterberg in Emst op zoek naar                 8 deelnemers 

                       graafbijtjes en andere insecten 

22 mei            Excursie naar het Wisselseveen                                              5 deelnemers 

26 juni            Excursie naar het Vossenbroek in Emst                                 7 deelnemers 

24 juli             Excursie naar Fortmond                                                          8 deelnemers 

15 augustus    Excursie naar Westeindsche-Elspeter Heide, op zoek            5 deelnemers 

                       naar de heivlinder en andere insecten 

18 september  Excursie naar de Renderklippen                                             5 deelnemers 

 

Van alle excursies is een verslag gemaakt dat is doorgestuurd naar Natuurklanken en de website 

van onze afdeling.  

 

Andere door leden bezochte activiteiten 

8 maart           Nationale Vlinderdag in Wageningen                                     4 deelnemers 

29 augustus    Nationale Nacht nachtvlinders kiosk Renderklippen            40 deelnemers 

10 augustus    Natura 2000 excursie                                                             20 deelnemers 

2  oktober       Bijeenkomst bestuur + coördinatoren                                     1 deelnemer 
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Enkele leden  hebben dit jaar een monitoringroute voor dagvlinders en/of libellen gelopen. 

Wenumse watermolen te Wenum (Apeldoorn  Cintia Wedemeijer 

Kievitsveld Vaassen/Emst    Bertus Hilberink/Jan Polman 

Oude spoorbaan Epe/Heerde    Hilary Jellema 

Wisselsche Veen Wissel/Epe    Mia Leurs/ Jean Felix 

Lohuizerveen Epe     Joke en Henk de Heer 

’t Harde bij A28 (Heideblauwtje)   Jan Kuijper 

Renderklippen Schaapskooi (Heideblauwtje)  Diet de Ridder 

Kroondomein  (Heideblauwtje)    Bertus Hilberink 

Kroondomein (Bosparelmoervlinder)   Bertus Hilberink 

Grift Vemderbrug Heerde (Weidebeekjuffer)  Hilary Jellema 

 

Een aantal leden noteert de eigen waarnemingen van vlinders en libellen en geeft de informatie door 

aan de Vlinderstichting, of houdt zich bezig met de studie van en onderzoek naar nachtvlinders en 

andere insecten. 

Met de insectenwerkgroep van de KNNV-Apeldoorn worden nog steeds contacten onderhouden.  

 

De coördinator 

Bertus Hilberink 

 
 

 

 

In memoriam Etienne van Dissel 
 

Op 21 september jl. overleed  ons werkgroeplid Etienne van Dissel. Etienne was jarenlang  een actief 

lid van de insectenwerkgroep. Een aantal jaren assisteerde hij samen met mij Els Koopmans in haar 

werkzaamheden als coördinator. Hij bleef mijn rechterhand, nadat ik het coördinatorschap van Els had 

overgenomen. 

Op excursies en werkgroepbijeenkomsten  was hij 

een opvallende markante verschijning; altijd 

keurig in het pak en met stropdas. 

Met de Vlinderstichting had hij ook goede 

contacten. Hij liep een dagvlinder- en een 

libellenmonitoringroute en regelde een aantal 

keren een excursie of bijeenkomst voor onze 

werkgroep, verzorgd door een vlinder- of 

libellendeskundige van deze stichting. Tevens 

bezocht hij bijna elk jaar de landelijke vlinderdag 

in Ede. 

Etienne was niet slechts een werkzaam lid van de 

werkgroep, hij was bovenal een vriendelijke en 

beminnelijke persoon, die alom werd 

gerespecteerd. De laatste tijd sukkelde hij al met 

zijn gezondheid. We zagen hem minder op de 

excursies, omdat het lopen van grotere afstanden 

hem steeds moeilijker viel. 

We zullen hem missen op onze bijeenkomsten. 

 

Namens de insectenwerkgroep, 

Bertus Hilberink 
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Jaarverslag 2008 - Plantenwerkgroep 
 Een positief bericht, het gaat goed met de plantenwerkgroep! We hebben 15 leden en de 

gemiddelde deelname aan een activiteit  is zeven. 

Egbert verwerkt de verzamelde gegevens en zorgt ervoor dat de streeplijsten bij Floron 

komen. 

 28 januari Menno laat dia’s zien van Californie. Ook krijgen wij inzage in zijn herbariummateriaal, 

wat hij verzameld heeft toen hij daar woonde.    

3 maart  Om ons alvast voor te bereiden op het nieuwe seizoen laat Ed ons zijn lesmateriaal wilde 

planten op USB zien.   

29 maart Mossenexcursie. Gemeentebos Heerde blijkt  leuke en goed herkenbare mossen te 

herbergen. Opvallende soorten zijn het thujamos en gerimpeld platmos. 

14 april Nogmaals op zoek naar mossen, nu rondom het Heerderstrand, vooral  op de eiken zijn 

veel mossen te vinden.   

19 april Dagexcursie naar Samerrott. Een voedselrijk bos in Duitsland, zo’n 10 km achter 

Bentheim. 

We zijn met 10 personen en treffen mooi droog weer.  Het bos ligt op “Weald”, vroeger 

was hier zee. Daardoor is een vette vruchtbare kleilaag ontstaan met veel krijtafzettingen. 

Zie verslag Natuurklanken nr. 3.  

We waren er op het juiste tijdstip, er bloeide veel.  

21 april Start inventarisaties voor Floron. Km hok ten westen van Welsum, gekozen omdat daar 

een weiland is met veel weidegeelsterren. De geelsterren staan er nog, maar zijn 

uitgebloeid. De sloten en slootranden zijn het leukst. Veel slanke waterkers in de sloot, 

maar ook wat fijne waterranonkel,  Ranunculus aquatilis var. aquatilis.  Naast het 

gewone knopige helmkruid vinden we ook geoord helmkruid. Een soort gebonden aan 

rijkere grond.  

28 april Een km hok in Vaassen, bij de Poelweg en de Egelbeek. 

Veel bosanemonen in de berm en aan de slootkant. Klein bronkruid onder struikjes bij 

een erf. In de Egelbeek groeit rossig fonteinkruid, een bijzondere soort voor onze streek. 

7 mei Ochtendexcursie naar een km hok in Vaassen dat wordt doorsneden door de A 50. De 

westzijde hebben we doorkruist. Leukste vondst is wel die van de gevulde pinksterbloem   

(Cardamine pratensis var. plena.)  Ook een andere soort uit dit geslacht staat volop in 

bloei, de bittere veldkers (Cardamine amara ). 

19 mei Het bosgebied aan het eind van de Bijsterboschweg Epe, tegen de Renderklippen aan. 

Niet zo veel verscheidenheid, maar wel 6 soorten van de Rode lijst. Hiervan wil ik 

noemen bosaardbei, borstelgras, kruip- en stekelbrem. 

26 mei Vloeddijk Oene, een maar ten dele verharde weg, waar toch nog aardig wat verkeer over 

gaat. Er staat een akelig koude wind, wat blauwe handen en neuzen tot gevolg heeft. In 

een droge sloot staat waterviolier mooi te bloeien. Vind je deze fraaie plant, dan is 

meestal ook holpijp in de buurt, wat inderdaad klopt. Verder bermooievaarsbek en een 

wegdistel. Restant van een ooit uitgestrooid zaadmengsel? 

2 juni Onweersbui 

9 juni Een hok in Heerde, Oenerweg  en omstreken, daarom verzamelen we bij Wietske. 

Prettig om te zien is dat de bermen alleen in een strook langs de weg zijn gemaaid.  

Veel  en ook verrassende vondsten. Uit de soorten die we vinden blijkt dat hier sprake is 

van kwelsloten.  

Grote watereppe  (Sium latifolium) , vier soorten uit de (naaste) familie van de 

fonteinkruiden (gekroesd-, haar-, doorgroeid- en paarbladig-).  Kikkerbeet staat in bloei 

en ook de fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis – var. aquatilis ). We zien veel 

nachtvlinders. Hilary wordt herhaaldelijk geroepen. 

150 soorten, 12 aandachtsoorten! 

16 juni Veluwsedijk -  zuid. Van de algemene aandachtsoorten werden er 6 gevonden waaronder 

de Bosbies. Zo’n jaar of 10 geleden stond het ook al op deze plek. Goudhaver is de enige 

rode lijst soort die kan worden genoteerd.  Tuinbingelkruid ( Mercurialis annua ) is ook 
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een leuke vondst. 

Bermzegge en hemelsleutel zijn ook het noemen waard. 

23 juni Wisselse Veen. Een inventarisatie die altijd veel mensen trekt.  

Vooral veel soorten zeggen en russen. Er werden 11 rode lijst soorten gevonden en ook 

groot bronkruid en moerasvaren. Vetblad is wel de meest besproken soort van het jaar. 

30 juni Welsum, uiterwaard met een IJsselstrang. Het is wat verder weg, maar zeker de moeite 

waard. Maar liefst 5 rode lijst soorten, beemdkroon, karwijvarkenskervel, bevertjes, 

kamgras en goudhaver. Maar ook grote bevernel en in het water knopkroos (Lemna 

turionifera) voor het eerst bij ons in de regio gevonden.     

7 juli Naar de heemtuin ‘Heimans hof ‘in Vierhouten. Ook Henk Menke was mee. Hij heeft 

hier heel wat uurtjes arbeid en voorlichting aan besteed.  

Het onderhoud van een heemtuin vergt veel kennis. Soorten die Henk destijds 

geïntroduceerd heeft zijn verdwenen, andere zijn er voor teruggekomen. Helaas zijn dat 

vaak de meer algemenere soorten. Van de soorten van de leemkuil is alleen de Bochtige 

klaver nog over. 

14 juli Nogmaals naar de Renderklippen. Totaal 132 soorten gevonden, dat is veel voor een 

Veluwehok. Massaal aanwezig is de stijve ogentroost. Langs een fietspad groeit al jaren 

wilde marjolein. Waarschijnlijk te danken aan het vroegere schelpenpad. 

21 juli Deze avond hebben we besteed om met de flora te werken. 

Met 8 personen zijn we gestart op de carpoolplaats in ’t Harde. Het grindpad schuin naar 

links heeft een brede berm met leuke soorten, zoals duifkruid, vijfvingerkruid en stijve 

ogentroost. Ook heel veel brede wespenorchissen. 

28 juli Fietspad langs de Wetering, vanaf het Pouwel Bakhuis gemaal. Veel aandachtsoorten. 

Vooral sikkelklaver ruim aanwezig. Gewone agrimonie  trekt ook de aandacht. 

4 augustus De Tonnenberg beklommen in het Zwolsche Bos gemeente Heerde. 

Het is een mooi gebied, heel geaccidenteerd. Vooral veel Struikhei en grassen van arme 

grond. 

In het bosgedeelte zijn ooit wat bijzondere soorten aangeplant. We zagen een rij 

lindebomen en ook een moseik. Leukste vondst was grote tijm. Op een later tijdstip heeft 

Wietske verder gezocht  waardoor wilde marjolein en bosdroogbloem aan de lijst kunnen 

worden toegevoegd. 

Na het strepen even gekeken bij het schapengat. Een ven die begin jaren 80 is 

opgeschoond. Moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw, bruine snavelbies, dophei en 

blauwe zegge. 

11 

augustus 

Vaassen, weer in het gebied genaamd De Poel. De aandachtsoorten die we vonden waren 

o.a. kikkerbeet, egelboterbloem, wilde bertram, brede wespenorchis en struikhei. 

18 

augustus 

Vloeddijk Oene.  Moederkoren op o.a. timoteegras. Al vroeg donker, er hangt een 

enorme bui. Gelukkig zijn we net op tijd terug bij de auto. 

25 

augustus 

Gulbroek Heerde. Bekend om de mooie kwelslootjes. Verslaggeefster van de Stentor 

loopt mee waarna op woensdag een artikel aan ons gewijd wordt. Er werd een 

opmerkelijk insect gevonden, de larve van de spinnende watertor. 

Enorm veel kikkerbeet zien we. De adderwortel geeft nog wat nabloei.   

27 

augustus 

De Ossenwaard bij Deventer. Natuurgebied van de Stichting IJssellandschap. Zeer de 

moeite waard. Zie verslag Natuurklanken nr.4 

13 

september 

Dagexcursie naar Fort Pannerden, Waaloevers. Een heerlijke dag, prima weer en alle 

ruimte om heerlijk rond te struinen. De vondst van de welriekende ganzenvoet is mij nog 

het beste bijgebleven.  

29 

september 

Determinatieavond. Met flora en loep aan de slag om de verzamelde planten op naam te 

brengen.  

27 oktober Bespreking Wisselse Veen en determineren van planten. 

17 

november 

De laatste maal in de Hammershoek. Tijd voor iedereen om wat te laten zien, te vertellen. 

Zo leerde Henk M. ons wat over de geologie van de Renderklippen en Loes verraste ons 

met een knoppenquiz. Henk D. testte onze kennis van  naaldbomen. 
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Geologie en Landschap 
 

Terugblik 
 

Na een voorzichtig begin, het aftasten van mogelijkheden en het zoeken naar onderwerpen die 

aanspreken, bleek al snel dat het integraal aanbieden van diverse onderwerpen zoals: Geologie, 

Geomorfologie (het ontstaan van vormen in het landschap), Bodem-Archeologie en Historisch 

landgebruik interessant genoeg was om op door te borduren. Gaandeweg gaven steeds meer leden en 

ook niet leden aan om op deze wijze verder te gaan. 

Verschillende activiteiten zowel binnen als buiten hebben we nu achter de rug waarbij werd gestreefd 

zo breed mogelijk de diverse onderwerpen aan te bieden. 

Na verloop van tijd bleek deze ontwikkeling over voldoende draagkracht te beschikken om van een 

heuse werkgroep te kunnen spreken die later in Natuurklanken als zodanig werd vermeld. 

De potentie is aanwezig om verder door te groeien en we nemen de tijd om werkelijk als “werkgroep” 

op te treden.  

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

Een voorzichtige start hebben we laten plaatsvinden op en om 

de Woesterberg aan de Lange weg. Deze zon overgoten dag 

bood ons veel bijzondere aspecten van het Schaverense 

landschap. 

Ook fietsend tussen Emst, Gortel en Vaassen hebben we ontdekt 

dat de Eper Gemeente veel bijzonderheden herbergt. Een bezoek 

aan het Hulshorster zand en het Vossenbroek gaf veel 

tegenstellingen te zien in het Veluwse landschap. 

In een aantal binnen bijeenkomsten werd aandacht besteed aan 

gesteenten en versteend hout, restanten van verdwenen 

oerbossen in relatie met recent hout en onze huidige bossen. 

Met het onderwerp “IJstijden” hebben we geprobeerd ons in te 

leven in de extreme omstandigheden die, op de Veluwe van een 

lang verleden, heersten. 

 

Vooruitzicht 
 

Omdat veel werkgroepleden belangstelling toonden voor stenen en/of eigen vondsten danwel om 

vakantievondsten, wil ik een paar avonden meer gestructureerd aandacht geven aan het ontstaan van 

gesteenten, de herkenning van (zwerf)stenen en het vaststellen van de herkomst. 

Verder ziet het programma voor 2009 er globaal uit als volgt: 

 

Jan. Gesteente herkenning 

Feb. Idem 

Mrt. Pleistocene zoogdieren(tevens algemene verenigingsavond)  
Apr. Bezoek Uddelermeer en omgeving 

Mei. Bezoek Schokland en omgeving 

Sep. Bezoek Havelte en omgeving 

Okt. Bezoek van een particuliere verzameling “de IJsselvallei” in Olst 

Nov Nog in te vullen 

 

Dit zijn de te verwachten activiteiten verdeeld over het komende jaar. 

Door de chaos in de nieuwe Eper Gemeente woning bleek het nog niet mogelijk de eerste data vast te 

stellen. En ook voor de buitenactiviteiten kan ik het een en ander nog niet helemaal overzien i.v.m. 

mijn eigen agenda. 

De werkgroepleden en eventueel andere belangstellenden zullen bij gelegenheid ruim op tijd hierover 

per E-mail worden geïnformeerd. 

Bauke Terpstra 
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Bericht 
 

Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering is er de 

mogelijkheid om  

boeken uit onze bibliotheek  
 te kopen. De boeken zijn 

vriendelijk geprijsd. 

Uitnodiging 
 

AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
die op 

 

  donderdag, 26 februari 2009 
 

in de Eper Gemeentewoning –locatie Stationsstraat- zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 
 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2008 nr 2. 

Na de vergadering zal het gebruik van de website worden uitgelegd. 

 

      Agenda 

1. Opening    

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2008 
3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur  
                     KNNV studieproject: oeverplanten 

                     Jaarplan 2009 

                     Afdelingspluim 

               Vacatures voor vrijwilligers 

5. Jaarverslag   
     Ter consultatie: “Vertegenwoordigingen”. 

6. Financiën 
7. verslag penningmeester over 2008  

8. verslag kascommissie 

9. begroting 2009 

10. Benoeming nieuwe kascommissie 

11. Bestuursvacatures: 
De functies van Secretaris en Coördinator Algemeen Programma zijn vacant.  

Margriet Maan stelt zich niet herkiesbaar. 

Voor de functie van secretaris schuift het bestuur Anita Bannink- van der Tier naar voren als 

kandidaat. 

De termijn van Bauke Terpstra is ten einde. 

Bauke Terpstra stelt zich herkiesbaar voor een volgende termijn. 

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

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

overeenkomstig artikel 8f van de statuten. 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

13. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering 

14. Werkgroepen en bibliotheek o.a. over de plannen voor 2009 
Afscheid van Gert Prins als coördinator van VoZoVAR. 

15. Natuurklanken 

16. Meningen over de activiteiten van het bestuur 
17. Suggesties voor het komend seizoen 
18. Rondvraag 

19.Sluiting. 
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2009 wordt het Jaar van de… 
 
Even een onthulling, want niet veel mensen weten het al. Maar 2009 wordt het Jaar van 
de Egel. De Zoogdiervereniging gaat een jaar lang campagne voeren voor dit 
bijzondere zoogdiertje en heeft daarbij uw hulp nodig. 
 
De Chinezen kennen het al heel lang. Elk jaar staat bij hun in het teken van een dier: het jaar 
van de rat, het konijn, de tijger of noem maar op. Dat heeft te maken met hun manier van 
astrologie bedrijven. Volgens de overlevering werd een race tussen de dieren gehouden om 
te bepalen welk jaar naar hen vernoemd zou worden. De rat werd eerste en de kat laatste en 
viel daarmee af. Hoe dat kwam? De rat vertelde de kat dat de race een dag was uitgesteld 
en kwam zelf op de rug van de os als eerste aan. Sinds die tijd 
achtervolgt de kat, de rat, om wraak te nemen. 
 
Maar nu sinds kort staat ook in Nederland elk jaar in het teken 
van een dier. Maar dan op een heel andere manier natuurlijk. 
2009 wordt het Jaar van de Egel. Dit unieke zoogdier komt 
trouwens helemaal niet in China voor (maar weer wel in Nieuw 
Zeeland waar het dier door mensen is geïntroduceerd). De 
Zoogdiervereniging (VZZ) wil graag weten hoe het nu gaat met de egel in Nederland. De 
tekenen zijn niet al te gunstig maar een goed beeld ontbreekt. Er lijkt sprake te zijn van een 
afname van vijftig procent ten opzichte van 1997. Er vallen veel slachtoffers in het verkeer en 
tuinen worden steeds minder natuurlijk. Daarom moet het jaar van de Egel ook bijdragen aan 
meer egelvriendelijk beheer van tuinen en parken.  
 
Hoogtepunt van de campagne wordt het Egeltelweekend op 18, 19 en 20 september. Dan 
wordt onder andere de grootste egeltelling ooit gehouden. Zet dit weekend dus vast in uw 
agenda. Alle activiteiten worden te zijner tijd op een speciale website vermeld.  
Maar meteen al in het begin van het jaar  wil de Zoogdiervereniging starten met het ‘E-team’, 
het Egelteam. Daarvoor worden forenzen gezocht die gedurende het jaar dode egels langs 
de weg registreren en doorgeven. Dat geeft inzicht in de verspreiding en aantallen 
verkeersslachtoffers.  
 
U gaat dus nog veel horen van de egel in 2009. 

 
Wie zich op de een of andere manier (bijvoorbeeld door lid te worden van het E-team of door 
een activiteit te organiseren tijdens het Egelweekend) wil inzetten voor het Jaar van de Egel 
kan zich melden bij de Zoogdiervereniging: Eric van Kaathoven, eric.vankaathoven@vzz.nl,  
projectleider Jaar van de Egel, www.zoogdiervereniging.nl 
 
Foto: Johannes Regelink, de Zoogdiervereniging (is ook in groter formaat beschikbaar). 



  13

De maretak. 
 

Tijdens een heerlijke winterwandeling, door bos of door park, heeft u hem misschien wel eens gezien. 

De maretak. In de donkere, kale bomen valt de maretak met zijn groene blaadjes en witte bessen in dit 

jaargetijde goed op. 

 

De maretak is niet alleen mooi om te zien, het is ook nog eens een 

mythische verschijning. Vroeger, toen men nog geen verklaring kon 

vinden voor het feit dat de maretak bloeit in de winter terwijl de rest 

van de natuur dan slaapt, was de struik heilig. De Keltische priesters, 

druïden genaamd, vereerden de maretak en zagen het als een symbool 

van vruchtbaarheid. Helemaal blij waren de druïden als de maretak op 

een eik groeide. De eik was voor hen een heilige boom, bovendien 

groeit de maretak zelden op een eik. Wel op populieren, fruitbomen 

en linden. De takken van de maretak vermaalden de Keltische 

priesters tot een poeder, die de vruchtbaarheid bij jonge vrouwen 

moest bevorderen. Tegenwoordig is de maretak beschermd en mag hij 

niet meer zomaar door voorbijgangers geplukt worden. 

 

Kwade geesten.  

Waarschijnlijk kent u de traditie wel: wie onder de maretak staat, mag gekust worden. Een 

romantische gewoonte, die is overgewaaid uit Engeland en Amerika. Maar hier in Nederland is de 

maretak boven de deurpost van oudsher een manier om de kwade geesten te verjagen. ‘Mare’ betekent 

in feite ‘het kwaad’. Denk aan het woord ‘nachtmerrie’, waar ‘merrie’ een afleiding is van ‘mare’. 

Maar let wel: op Driekoningen (6 januari) moet al het groen weer uit huis zijn, dus ook de maretak. De 

maretak moet net als de kerstboom ritueel worden verbrand, anders brengt hij ongeluk. 

 

Zeldzaam. 

In Nederland is de maretak vrij zeldzaam, behalve in het zuidelijke deel van Limburg. In Zuid-Europa 

komt deze mythische plant juist veel voor, én in Zweden. De maretak mag trouwens wel heilig zijn 

verklaard, het is en blijft een parasiet. Of eigenlijk een half-parasiet. Dat betekent dat de maretak 

voeding van de boom waarop hij leeft afneemt, maar dat hij wel zelf het zonlicht met zijn bladeren kan 

opvangen om dat weer om te zetten in suikers. Een beetje van zichzelf en een beetje van zijn gastheer 

dus. 

 

Geneeskrachtig. 

Vroeger werden de bessen van de maretak gebruikt in een medicijn tegen hartkwalen. Tegenwoordig 

wordt er onderzoek gedaan naar de geneeskrachtige werking van de maretak en soms wordt het 

gebruikt in kankerbestrijdende middelen. Maar wees zelf voorzichtig met de maretak: de bessen zijn 

giftig en veroorzaken braakneigingen en diarree. En het eten van heel veel besjes kan zelfs leiden tot 

een hartstilstand. Oppassen dus. Laat de maretak maar rustig boven de deurpost hangen deze dagen 

en… laat u liever kussen als u eronder staat! 

 

Uit Seasons. Tekst van Joantien Zijlstra. 

 

 

 

“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen 

je in staat bent daadwerkelijk te realiseren” 

. 

Johann Wolfgang von Goethe  
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  Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Kristallen. 
 

Water kennen we in allerlei verschijningsvormen. Vloeibaar, maar ook als 

waterdamp, die vrij komt als we water koken. Als het heel koud wordt 

bevriest water en wordt het ijs. Toch blijft het water, wat er ook mee 

gebeurt. Zo zit het ook met een heleboel andere stoffen. Zo kun je bv. 

steen, glas  en ijzer heel erg heet maken, zodat het vloeibaar wordt, maar ook 

weer afkoelen tot een keiharde vaste stof. Bijna driekwart van alle stoffen 

om ons heen bestaat uit dit soort kristallen. 

Een plaats waar de kristallen een belangrijke 

rol spelen, is de ijsbaan. Stel je een glas water 

voor. De watermoleculen dansen lekker door 

elkaar heen en het water blijft vloeibaar. Nu 

ga je het water afkoelen en de 

watermoleculen worden steeds trager, totdat 

ze uiteindelijk bijna stil liggen. Ze klonten 

samen in een soort raamwerk en dat noemen 

we een kristal. Onder een microscoop kun je 

zien hoe zo’n raamwerk ontstaat.  

Behalve een zeshoekige vorm zijn er meerdere vormen 

mogelijk. Bv. platen, naalden, kolommen en hagel. De 

vorm is afhankelijk van de luchtvochtigheid, 

temperatuur en luchtdruk. Met het volgende proefje 

kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Meng je 

salmiakpoeder met water, dan krijg je water met 

poeder. Verwarm je het geheel dan lost de 

salmiakpoeder op en krijg je een mooie heldere 

vloeistof. Als je dit weer afkoelt gaan de 

salmiakdeeltjes heel snel kristalliseren . Je ziet de 

kristallen het terrein veroveren. De stof kristalliseert 

heel snel en onregelmatig, waardoor er een soort 

woud van naaldvormige  kristalletjes ontstaat. Die 

noemen we dendrieten. Het lijkt er op of je de takken 

van een spar heel snel ziet groeien.  

Er zijn ook stoffen waarvan de kristallen heel langzaam en regelmatig 

aangroeien. De moleculen worden dan laagje voor laagje in een patroon 

opgestapeld. Met gewone huis , tuin en keukenstoffen kun je schitterende 

kristallen maken, door eindeloos stofjes op te lossen en weer te kristalliseren 

maak je de mooiste kristallen. 
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Sneeuwkristallen. 

Sneeuw is eigenlijk transparant ( doorzichtig ), maar lijkt wit door de 

weerspiegeling van de vele kanten van de kristallen. Van dichtbij zie je  de 

schitterende gelijkmatige, zeshoekige vorm van het kristal. Deze kristallen 

ontstaan door onderkoelde waterdamp. Gedeeltelijk gesmolten kristallen 

kleven aan elkaar en vormen zo sneeuwvlokken. Alle sneeuwkristallen hebben 

zes kanten, maar elke sneeuwvlok heeft een uniek patroon. Deze regelmatige 

vorm, zorgt voor een losse structuur van sneeuw, maar kan ook 

samengedrukt worden, waardoor het mogelijk is een sneeuwbal of sneeuwpop 

te maken. Een andere leuke bijkomstigheid is ook het zoeken  naar sporen in 

de sneeuw van   allerlei dieren. 

Soms kan na een koude periode, zachte, warme vochtige lucht worden 

aangevoerd, waaruit regen valt. Als de grondtemperatuur dan nog zeer laag 

is bevriezen de waterdruppels bij de aanraking van het aardoppervlak, 

waardoor ijs wordt gevormd. Dit verschijnsel noemen we ijzel.ijzel.ijzel.ijzel. IJzel treedt 

ook ’s morgens op, na een koude heldere nacht. Ook komt het voor dat 

regendruppels, tijdens het vallen, ondanks zeer lage luchttemperatuur, niet 

bevriezen. Dat bevriezen van de druppels, die een temperatuur van minder 

dan nul graden hebben, gebeurt pas bij het bereiken van het aardoppervlak. 

Deze onderkoelde regen heeft ook ijzel tot gevolg. 

Op een winterochtend kun je verrast 

worden door een sprookjesachtige 

aanblik van ijsafzetting op gras, planten, 

spinnenwebben, daken, hekken en auto's 

Dit  ontstaat tijdens een rustige heldere 

nacht op voorwerpen die snel warmte 

verliezen. Zodra de temperatuur onder 

het vriespunt daalt, gaat de waterdamp 

direct over in ijskristalletjes. Dit wordt   

rijp of rijm genoemd . We zien dit ook 

tijdens mist in de vroege ochtenduren.        

Rijp heeft geen zeshoekige structuur, maar vaak de vorm van naalden, 

schubben of waaiers.        O.Slot 
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Agenda en Programma Voorjaar 2009 
 

11 januari  Nieuwjaarswandeling op de Renderklippen 
                                    Aansluitend nieuwjaarsreceptie  

22 januari  Presentaties van de werkgroepen 
21 februari  Excursie naar Schouwen in Zeeland 
26 februari  Algemene Ledenvergadering 

19 maart  Lezing over Pleistocene zoogdieren 
16 april  Lezing over Oeverplanten 

25 april-1 mei  Voorjaarskamp in Gouvy 
 

Zondag  Nieuwjaarswandeling op de Renderklippen. 
11 januari De wandeling zal begeleid worden door leden van verschillende werkgroepen. 

  Zo komen de verschillende aspecten van het gebied als planten, vogels en landschap  

  aan de orde. De wandeling is tevens een oriëntatie en voorbereiding op gezamenlijk 

  inventarisatieproject in 2009. 

  Verzamelen: 14.00 uur Parkeerplaats Hertenkamp, Dellenweg 

  De nieuwjaarsreceptie begint om 16.00 in de Loreley aan de Heerderweg 36 in Epe. 

  OPGAVE BIJ BAUKE TERPSTRA 

 

Donderdag Werkgroepenpresentatie. 
22 januari Alle werkgroepen geven een korte presentatie van een of meerdere activiteiten in het    

afgelopen jaar. 

Dit is ook mooie gelegenheid om als werkgroep een kort inzicht te geven in de  

plannen voor het komend jaar. De vorm en de inhoud zijn aan de werkgroep. Graag   

vooraf afstemmen met Gerard Plat. 

    Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

    Aanvang: 20.00 uur 

 

Zaterdag Gewestelijke vogelexcursie naar Schouwen. 
21 februari De geplande vogelexcursie naar Schouwen Duiveland op zaterdag 22 november 2008  

kon door slechte weersomstandigheden helaas niet doorgaan. Gezien de 

belangstelling voor deze excursie willen we deze leden niet teleurstellen. Daarom 

organiseert het Gewest IJsselstreek deze excursie nu op zaterdag 21 februari 2009. 

De excursie wordt gehouden onder leiding van  Hans Grotenhuis  en Tjalling van der 

Meer.  Leden van de KNNV Epe/Heerde verzamelen om 7.30 uur bij de VVV, Pastoor 

van Somstraat, Epe.  

U kunt zich tot 9 februari 2009 opgeven bij de secretaris Margriet Maan,  

liefst per e-mail. Vermeldt u daarbij of u eventueel bereid bent om te rijden. 

Uiteraard is de meerijvergoeding van kracht. 
 

Donderdag Algemene ledenvergadering. 
26 februari Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. 

  Zie hiervoor ook de uitnodiging en agenda elders in dit blad. 

    Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

    Aanvang: 20.00 uur 

 

Donderdag Lezing, Pleistocene zoogdieren. 
19 maart De handel en wandel van diverse kleine en grote zoogdieren op en rond de Veluwe  

voor, tijdens en na de grote ijsperioden zullen aan bod komen in deze presentatie. 

Tevens zal Bauke een deel van zijn omvangrijke verzameling meebrengen.  
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In de eerste plaats dient dit ter ondersteuning van zijn verhaal en in de pauze is er 

gelegenheid om dit nog eens rustig te bekijken. 

  Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

  Aanvang: 20.00 uur 

 

Donderdag  Lezing Oeverplanten. 
16 april  In samenwerking met de Plantenwerkgroep wordt deze lezing voorbereid. 

Het algemene thema van de KNNV in 2009 is “oeverplanten”. De Plantenwerkgroep 

is bezig met het voorbereiden van een excursie rond dit thema. Als voorbereiding op 

de excursie zal Melchior van Tweel, die als ecoloog werkzaam is bij Vitens, een 

lezing verzorgen over oeverplanten in relatie met het water, de fauna en het totale  

ecosysteem. 

    Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

    Aanvang:  20.00 uur 

  Meer bijzonderheden over de excursie in de volgende Natuurklanken. 

 

25 april  VOORJAARSKAMP IN GOUVY (BELGIE). 
t/m 1 mei Gouvy ligt in het noordoosten van de provincie Luxemburg in het hart van de  

Hoge Ardennen.  

Zo’n 16 km van Houffalize en 18 km van Vielsalm, ook Bastogne is niet ver weg. 

Enkele van onze leden kennen het gebied heel erg goed. In de directe omgeving    

zijn volop excursiemogelijkheden,  bijvoorbeeld de gebieden bij Houffalize, St. Vith 

en de Baraque Fraiture. 

Voor inlichtingen fam. Bijlsma (tel 0578-614482), Gerard Plat (0341-2535830) of 
fam. Hofstede (0578-573187). 
Verdere informatie is te vinden op de losse bijlage in het januari nummer van de 

Natuurklanken.  
 

 

Programma Insectenwerkgroep  
 

1. 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. 

2. Maandag 9 februari 20.00 uur in de Huiskamer van de EGW 

Beamerpresentatie  insecten door Jeanette Hoek, lid van de insectenwerkgroep 

van de afdeling KNNV Apeldoorn. 

3. Maandag 9 maart 14.30  uur in de Huiskamer van de EGW 

Bespreking zomerprogramma + diapresentatie door eigen leden. 

 

 

Programma Plantenwerkgroep 
Ook in 2009 hebben we in het winterseizoen de binnenactiviteiten op de laatste maandag van de 

maand. 

Op 26 januari, 23 februari en 30 maart kunnen we weer terecht in de Eper Gemeentewoning. Aanvang 

20.00 uur. Van welk zaaltje we gebruik mogen maken is nog niet bekend. 

Het programma wordt aan de werkgroepleden toegestuurd per elektronische post. 

Andere belangstellenden kunnen contact opnemen met: 

Mariet van Gelder 0578-693024 of marietvangelder@live.nl 
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Excursieverslag Renderklippen - Insecten 
 

  Donderdag 18 september  

 

We zijn dit keer met z’n vieren. Hilary zal de 

excursie leiden. Het is een zonnige middag en er 

waait een fris windje. 

We starten bij de kiosk aan de Elburgerweg. Al 

gauw zien we een  langpootmug (Limonia 

nubeculosa), een aardhommel (Bombus lucorum) 

en het vrouwtje van de zwarte heidelibel 

(Sympetrum danae). Hier en daar bloeit nog een 

polletje struikheide en een toefje dopheide, maar 

het mooie is er wel vanaf. We lopen over een 

zandpad met aan de rechterkant een smalle strook 

heide, afgewisseld met braam. Op het blad van de 

braam vinden we drie erg harige rupsen, twee van 

dezelfde soort en een andere. Het lukt ons niet zo 

gauw hen op naam te brengen, Hilary maakt foto’s  

      Zuringuil rups  

en wil het thuis verder opzoeken. Henk van 

Woerden  spreekt tenslotte na enkele dagen het 

verlossende woord. Het ene individu is de 

zuringuilrups (Acronicta rumicis), de beide andere 

exx. zijn rupsen van de soort Goudhaaruil 

(Acronicta auricoma). Beide uilensoorten hebben 

o.a. de braam als waardplant. 

Een klein geaderd  witje (Pieris napi) fladdert over 

de heide, een bont zandoogje (Pararge aegeria) 

wordt gesignaleerd  en dan zien we de eerste twee 

kleine vuurvlinders (Lycaena phlaeas). Later zien 

we er nog meer, in totaal negen. Een enkele 

gammauil  (Autographa gamma) nestelt zich 

tussen de struikheide. Een lieveheersbeestje strijkt            Goudhaaruil rups 

neer op de kleding van een van ons. Voordat we het aantal stippen goed kunnen vaststellen, vliegt hij 

al weer weg.  

 

We komen uit bij een paar vennetjes waarboven diverse libellen vliegen, enkele grote keizerlibellen 

(Anax imperator), zwarte heidelibellen (Sympetrum danae), een houtpantserjuffer (Lestes viridis) en 

nog twee soorten pantserjuffers. Een plotseling opduikende hond verhindert verder onderzoek. Hij 

springt in het water, verjaagt de libellen en verstoort de rust. 

We gaan verder richting Pluizenmeer. Hier is het nogal druk, fietsers en wandelaars die allen van het 

goede weer genieten. Een grote libel vliegt steeds maar heen en weer over het water. We houden het 

eerst op een bruine glazenmaker, hij heeft nl. bruingetinte vleugels, maar ook blauwe vlekken op het 

achterlijf, toch een blauwe glazenmaker denken we dan. Later thuis er nog eens de boeken op 

nageslagen en wat blijkt dan… een uitgekleurde bruine glazenmaker heeft op het achterlijf aan 

weerszijden blauwe vlekken. Onze eerste indruk was juist, een bruine glazenmaker (Aeshna grandis). 

Een vlinder vliegt snel over. Hij heeft veel weg van een gehakkelde aurelia (Polygonia c-album). 

We aanvaarden de terugweg. Cintia heeft een scherpe blik en ontdekt nog een paartje wespspinnen 

(Argiope bruennichi). Het mannetje is veel kleiner dan het vrouwtje. Het begint harder te waaien. We 

zien nog een paar bonte zandoogjes. Langs de schaapskooi lopen we terug richting parkeerplaats. 

Vermeld moet nog worden, dat er ook een levendbarende hagedis werd gezien. 

 

Bertus Hilberink 
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Excursieverslag  Klompenwaard  

13 september  2008, langs de Waal bij FORD PANNERDEN  

 

Ook met zijn drieën kun je een dagje heerlijk rondstruinen,  bijvoorbeeld met de leden van onze 

plantenwerkgroep in de Klompenwaard langs de Waal bij Ford Pannerden.  We bezochten delen van 

drie kilometerhokken.  

 

KLOMPENWAARD: 

1
e
  198-433 40.44.24 (vanaf parkeerplaats, rond eerste plas, terugweg)    

2
e
  197-433 40.44.23 (punt naar de rivier) 

3
e
  198-432 40.44.34 (langs de rivier tot Ford Pannerden) 

 

Opvallend waren de vele soorten amarant (4x) en ganzenvoet (5x). 

Bijzonder was de vondst van de zeldzame Polei en van de Pijpbloem. 

De mooiste vondsten zijn te vinden in onderstaande tabel 

 

 

 

Lijst BIJZONDERE SOORTEN KLOMPENWAARD (13-09-2008) 

  RL/A  23 24 34 

Acer negundo Vederesdoorn -   x  

Achillea ptarmica Wilde bertram A  x x x 

Ailanthus altissima Hemelboom -  x   

Amaranthus blitoides  Nerfamarant -    x 

Amaranthus blitum Kleine majer -  x x x 

Amaranthus hybr. bouchonii  Franse amarant -  x x x 

Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid -  x x x 

Aristolochia clematitis Pijpbloem A    x 

Armoracia rusticana Mierikswortel D    x 

Aster lanceolatus Smalle aster -  x x x 

Bidens radiata Riviertandzaad R  x x x 

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek -   x  

Chenopodium ambrosioides Welriekende ganzenvoet A   x  

Chenopodium botrys  Druifkruid A   x  

Chenopodium glaucum  Zeegroene ganzenvoet -  x x x 

Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet -  x x x 

Chenopodium pumilio Liggende ganzenvoet A   x  

Corispermum intermedium Smal vlieszaad -   x x 

Datura stramonium  Doornappel A  x  x 

Digitaria sanguinalis Harig vingergras -  x x x 

Eragrostis pilosa Straatliefdegras -   x  

Eryngium campestre Echte kruisdistel A  x x x 

Euphorbia esula  Heksenmelk -   x x 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw A    x 

Herniaria glabra Kaal breukkruid A   x  

Humulus lupulus Hop -   x x 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien A  x  x 

Inula britannica Engelse alant A  x x  

Juncus compressus Platte rus -  x   

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel -  x  x 

Limosella aquatica Slijkgroen A   x x 

Lysimachia vulgaris Grote wederik A  x x  

Lythrum salicaria Grote kattenstaart A  x x x 

197-433 

     = 

40.44.23 

198-433 

      = 

40.44.24 

 198-432 

     =  

40.44.34 
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  RL/A  23 24 34 

Mentha longifolia Hertsmunt A  x x x 

Mentha pulegioides Polei  R   x  

Myosoton aquatica Watermuur -  x x x 

Ononis repens spinosa Kattendoorn R   x  

Picris hieracioides Echt bitterkruid A    x 

Poa palustris Moerasbeemdgras -   x  

Potentilla norvegica Noorse ganzerik -   x  

Potentilla supina Liggende ganzerik A   x x 

Populus nigra Zwarte populier -  x x x 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes A   x  

Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid A  x x x 

Rorippa austriaca Oostenrijkse kers -  x   

Rumex maritimus Goudzuring -  x x x 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid -  x x x 

Solanum physalifolium Glansbesnachtschade -  x x x 

Thalictrum flavum Poelruit A  x x x 

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver -   x  

Verbena officinalis IJzerhard A  x x  

Veronica beccabunga Beekpunge A   x  

Xanthium strumarium  Late stekelnoot A  x x  

 

TOTALEN:  

Hok Km-hok  Totaal A RL D 

197-433 40.44.23  84 13 1 - 

198-433 40.44.24  132 18 3 - 

198-432 40.44.34  85 13 1 1 

 

LITERATUUR: 

Ruud van der Meijden – Heukels’ Flora van Nederland  (23
e
 druk)  

Benno te Linde, Louis-Jan van den Berg – Atlas van de Flora van Oost-Gelderland 

G.M. Dirkse, S.M.H.Hochstenbach & A.I. Reijerse – FLORA van Nijmegen en Kleef 1800-2006 

Prof. Dr. Werner Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Band 3. 

 

Egbert de Boer, Mariet van Gelder, Wietske van Apeldoorn 

 

Excursieverslag Gewestelijke Themadag Insecten 
 
Op 6 september organiseerde de afdeling Lelystad voor de zeven afdelingen van het Gewest 

IJsselstreek de traditionele themadag in De Schulp van Natuurmonumenten in Biddinghuizen. Dit jaar 

was het onderwerp Insecten. 

In de eerste lezing werd duidelijk gemaakt hoe de oostkant van Oostelijk Flevoland met onder andere 

het Harderbosgebied zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een belangrijk libellengebied, voor 

zowel soorten als aantallen. 

Tijdens de tweede lezing werd ingegaan op de belangrijke rol die insecten (zoals lieveheersbeestjes en 

sluipwespen) kunnen spelen bij de biologische bestrijding van zogenaamde plaaginsecten in de land-

en tuinbouw. Het ontwikkelen van bloemrijke akkerranden is daarbij van grote  invloed. Hierdoor 

hoeven geen of nauwelijks meer chemische bestrijdingsmiddelen te worden gebruikt.  

De derde lezing was met het onderwerp “ Het inventariseren van libellen, sprinkhanen en vlinders met 

een PDA (Personel Digital Assistent)” van heel andere aard. Tijdens deze lezing werden de 

mogelijkheden uit de doeken gedaan om in het veld verzamelde gegevens met behulp van een PDA en 

GPS gemakkelijk digitaal te verwerken.  
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De lezingenserie werd afgesloten met “De neushoornkevers van Dronten”. De 

grote keversoort vestigde zich in een houtsnipperhoop. Uit onderzoek van de 

afdeling Lelystad bleek onder andere dat het afschermen van de hoop, juist niet in 

het belang was van deze insectensoort. 

Na de lunch werden er verschillende excursies gehouden in het Harderbos op 

korte afstand van De Schulp met als onderwerpen waterinsecten, libellen, vlinders 

en gallen. 

Tijdens de waterinsectenexcursie werden niet alleen insecten als de geelgerande 

watertor en de waterschorpioen boven water gehaald, maar ook vissoorten zoals 

zeelt en rivierdonderpad. 

Opvallend was ook het veel voorkomen van het schrijvertje, 

een waterkeversoort met ogen zowel op als onder water. 

Met de opwarming in de middag kwamen ook libellen als 

houtpantserjuffer, paardenbijter, bruine glazenmaker, 

bloedrode heidelibel en andere rode heidelibellen uit hun 

schuilplaatsen. Van de vlinders lieten bont zandoogje, klein 

geaderd witje, atalanta, landkaartje, gehakkelde aurelia, 

kleine vuurvlinder, boomblauwtje en gamma-uiltje zich zien. 

Tijdens de gallenexcursie werden bomen en struiken 

nagekeken op een groot aantal gallensoorten. 

De natuurrijke excursies -ijsvogel en boomvalk werden ook waargenomen- zorgden voor een 

afsluiting van weer een boeiende Themadag van het Gewest IJsselstreek. 

                                                                                     Tjalling van der Meer 

                                                                             voorzitter KNNV Gewest IJsselstreek 

 

 

Aankondiging Gewestelijke vogelexcursie - Schouwen - 

21 februari 2009  
 
De geplande vogelexcursie naar Schouwen Duiveland op zaterdag 22 november 2008 kon door slechte 

weersomstandigheden helaas niet doorgaan. Gezien de belangstelling voor deze excursie willen we 

deze leden niet teleurstellen. Daarom organiseert het Gewest IJsselstreek deze excursie nu op zaterdag 

21 februari 2009. De excursie wordt gehouden 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 bij gunstig tij kunnen we nog een 

blik werpen op de droogvallende slikken langs de 

Oosterscheldedijk.  

We zitten dus lang niet de hele dag in de auto, maar 

zullen ook buiten vertoeven en een stukje lopen.  

Om rekening mee te houden: het is niet naast de deur, 

dus het is vroeg weg en laat thuis.  

Meenemen: brood en drinken voor de hele dag, stevig 

schoeisel, winddichte kleding en natuurlijk kijker en  

               vogelboek (en indien aanwezig telescoop).  
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We verzamelen om 10.00 uur op Schouwen bij café-restaurant “De Heerenkeet”, Boogerdweg 1, 4321 

SN Kerkwerve.  

  

Leden van de KNNV Epe/Heerde verzamelen om 7.30 uur bij de VVV, Pastoor van Somstraat, 
Epe. U kunt zich tot uiterlijk 9 februari 2009 opgeven bij de secretaris Margriet Maan, liefst per 
e-mail. 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. 

Wanneer de deelname aan de excursie tijdig te overzien is, kan het vervoer nog wat gestructureerd 

worden. Tijdige opgave is daarvoor strikt noodzakelijk! 

 
 
 

 De winter overleven in Nederland 
 

     Veel mensen zijn verbaasd te horen dat sommige vlinders  bijna een heel jaar kunnen leven, dus de 

winter kunnen overleven als vlinder; denk maar aan de eerste vlinders van het vroege voorjaar zoals de 

citroenvlinder en de dagpauwoog die  in boomspleten of schuren schuilen tot de lentezon ze weer 

wakker maakt. Maar hoe overwinteren andere vlinders, libellen en insecten in het algemeen? Er is 

geen eenvoudig antwoord omdat ze allemaal 

verschillende strategieën hebben ontwikkeld om 

de winter te overleven. 

     Het oranjetipje, ook een voorjaarsvlinder, 

overwintert als pop. Misschien is de zomer nog 

gevaarlijker dan de winter omdat de pop 

verscholen tussen grassprietjes en struiken, vanaf 

juni tot de volgende april, het slachtoffer kan 

worden van overijverig maaien. Misschien heeft 

het boomblauwtje het wat gemakkelijker door 

zich als pop te verstoppen in de strooisellaag.  

 

Andere dagvlinders overwinteren als rups. De 

halfvolgroeide rups van het bruin zandoogje 

verstopt zich in een graspol en kan nog doorgaan 

met eten als de temperatuur dat toelaat                                          Citroenvlinder op judaspenning 

Het bont zandoogje heeft twee strategieën: een deel van de rupsen ontwikkelt zich snel en verpopt 

zich, terwijl een ander deel overwintert als rups. De vlinders verschijnen over een verspreide periode 

en zijn dus minder kwetsbaar voor slecht weer en andere gevaren. Het veiligste, lijkt mij, is te 

overwinteren als ei. Het heideblauwtje overwintert als ei en heeft ook een fascinerende relatie met de 

zwarte wegmier, maar het icarusblauwtje dat er veel op lijkt overwintert weer als halfvolgroeide rups. 

Het gentiaanblauwtje is meer afhankelijk van mieren; de halfvolgroeide rupsen overwinteren in een 

nest van de bossteekmier of de moerassteekmier. Een aantal parelmoervlinders  zoals de 

bosparelmoervlinder overwinteren ook als rups maar een groep rupsen spinnen een nest om hen heen 

voor bescherming tegen het weer en predatoren. In Devon in Engeland telt men elk jaar in september 

de rupsennesten van de moerasparelmoervlinder, wat gemakkelijker is dan vlinders in de zomer tellen 

omdat je altijd afhankelijk bent van het weer. Veel vlinders en nachtvlinders overwinteren natuurlijk 

als ei. Een voorbeeld is de sleedoornpage: ook hier is het gemakkelijker om de eitjes op kale 

sleedoorns te tellen dan de volwassen vlinders die een teruggetrokken leven leiden. 

     Net zoals dagvlinders, hebben nachtvlinders ook verschillende strategieën om de winter te 

overleven. Veel van hen overleven als vlinder en vliegen zowel in het late najaar als ook het vroege 

voorjaar, zelfs als het druilerig en koud is. Ze zijn meer aangewezen op bomen en zo kunnen ze eitjes 

op de kale twijgjes van de bomen leggen. In het voorjaar kunnen de uitgekomen eitjes meteen 

profiteren  van de nieuwe blaadjes en de vogels natuurlijk op hun beurt hebben voer voor hun nieuwe 
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kroost. Een opvallende winternachtvlinder is de 

wachtervlinder; in het engels heet hij  The Satellite omdat 

hij  twee kleine stipjes aan elke kant van een wat grotere 

witte stip heeft. De wachtervlinder houdt van smeer; in 

oktober heeft Diet de Ridder bij de Schaapskooi 125 

vlinders geteld op een paal ingesmeerd met oude jam. Veel 

nachtvlinders overwinteren als pop en vaak verstoppen ze 

zich in de grond. Dus niet te veel schoffelen om je tuin 

netjes voor de winter te maken! De grote beer overwintert 

als rups. Van de zomer kreeg ik toevallig eitjes van iemand 

die mij een volwassen grote beer liet zien. Ik merk dat de 

rupsen het instinct hebben om op de onderkant van de 

deksel te gaan zitten, een dakje tegen het weer. Of ze bij mij 

overleven is maar afwachten! Net als sommige dagvlinders 

overwinteren veel nachtvlinders als ei.  Hoe overwinteren 

Trypetoptera puntulata; een slakkendoder      andere insecten? De larven van libellen en juffers zitten 

veilig in het water of in de modder en sluipen pas uit op een mooie zomerdag. Er zijn wel twee 

uitzonderingen, namelijk de bruine winterjuffer en de noordse winterjuffer. De volwassen dieren 

kunnen de winterkou overleven en worden weer actief eind februari, begin maart. Dus  is het mogelijk 

om een gerijpte juffer op een gras stengel te ontdekken midden in de winter. Ik heb er zelf nooit één 

gezien maar ze komen bijvoorbeeld in het Kuinderbos voor, in de polder. 

    Sommige insecten vormen talloze gallen op verschillende bomen en planten die een heerlijke 

schuilplaats voor de winter vormen. Men komt ook allerlei verhalen tegen over hoe het ene insect een 

ander gebruikt. De slakkenvreter, een kever, eet eerst een huisjesslak op en daarna gebruikt hij het 

huisje om te overwinteren. Dat doet een glimworm ook. De larven van de gewone oliekever laten zich 

meevoeren vanaf een bloem door een solitaire bij naar zijn nest. Zo kunnen de oliekeverlarven de 

larven van de bijen en ook nog hun voorraad stuifmeel en nectar opeten. De mierenzakkever vermomt 

zich met keuteltjes zodat hij er uitziet als een mini dennenappel en laat zich zo vervoeren naar een 

mierennest. Verschillende wespen parasiteren op de jongen van zandbijtjes diep in de grond. Deze 

zomer fotografeerde ik bij het Pluizenmeer twee prachtige vliegjes met oranje ogen en een soort kroon 

op hun hoofd. Ze bleken slakkendoders te zijn door hun eitjes in een slak te leggen; ook misschien een 

manier om de winter door te komen. 

    De vindingrijkheid van insecten is ongelofelijk. Als u dit zit te lezen bij de kachel op een koude 

winterse dag, denk dan even aan al dat leven dat zich verstopt heeft in het water, in de grond, tussen 

graspollen of spleetjes of in de nesten van andere diertjes, wachtend op warm weer en de strijd om ook 

de zomer te overleven. 

Hilary Jellema-Brazier 

  

 

Nog een verlaat berichtje van Harry van Diepen, daterend uit de zomer: 
 

Donderdag 31 juli 2008 om 13.30 uur werd ik gebeld over een Boommarter, die langs de Kanaaldijk te 

Heerde liep.  

Coördinaten 200070<>488700 

Ik heb het dier gevangen. Het was een jong boommartervrouwtje. Ze zat van top tot teen onder de 

teken en eieren van vleesvliegen. 

Midden op de grote keelvlek zat een kluit maden van enkele dagen oud ter grootte van een 

pingpongbal c/q golfbal ( een populairdere sport tegenwoordig). 

Ik heb het dier af laten maken. Het gewicht was ca. 730 gram. 

Opvallend is de vindplaats aan de oostelijke zijde van de Kanaaldijk tussen de Bonenburg ( GL) en het 

Lage Gulbroek (SBB).  
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Mossen in onze regio 
 

Mijn interesse voor mossen werd gewekt na aanschaf van de mossenflora voor Nederland en België 

door de plantenwerkgroep. 

Dicht bij huis ligt een stukje bos met vooral veel zilversparren waaronder een schitterende bodemlaag 

met enkele tot de verbeelding sprekende mossen, die ook nog eens goed te determineren zijn. Grote 

plakkaten Thujamos, afgewisseld met Gerimpeld platmos, Groot en Fijn laddermos, Gewoon peermos 

en natuurlijk Fraai haarmos. 

 

Helaas, voorjaar 2008, grote schrik. Heel veel bomen waren geblest en ja hoor nog geen maand later 

werd er lustig op los gekapt. Met groot materieel ging men het bos in. Je kunt je wel voorstellen wat 

voor een gevolgen dat heeft voor de bosbodem. 

De inventarisatielijst heb ik maar weggedaan. 

Inmiddels is er weer een nieuw mossenseizoen aangebroken en het begint weer te kriebelen.     

Misschien leuk om anderen ook warm te krijgen voor mossen. Daarom zal ik regelmatig een mos 

beschrijven in ons verenigingsblad.  

Ik begin met de haarmossen. 

 

Haarmossen. 
 In ons land komen 5 soorten voor, waarvan 3 goed te vinden zijn in ons 

gebied.  

Iedere Natuurklankenlezer kent wel het Fraai haarmos. Een opvallend 

donkergroen mos,  zeer algemeen voorkomend in de Veluwse bossen. Het kan 

wel 10 cm lang worden. Vaak wordt er een andere naam aan gegeven, nl. 

Sterrenmos. Dat komt door het uiterlijk van het mosplantje. Het is echter zo 

dat de naam  van mossen vaak wordt afgeleid van het sporenkapsel. Zo ook in 

dit geval, het huikje bestaat uit haren, wat door een loep goed te zien is. Het 

huikje is het mutsje dat het nog onrijpe sporenkapsel afdekt. 

Vooral van de andere 2 soorten haarmos uit onze regio kleurt het huikje mooi rood. 

 

Het Zandhaarmos is een kleinere uitgave 

van het Fraai haarmos. Het heeft meer licht 

nodig, wordt maar 6 cm hoog en bekijk je het 

blad door de loep dan zie je dat de bladrand 

gaaf is, met aan de top een bruinige 

stekelpunt. Fraai haarmos heeft een getande 

bladrand en de bladtop is groen. 

 
Ruig haarmos, de soort die je in de 

stuifzanden het eerst ziet verschijnen heeft 

een glashaar. Op de bladtop zie je door de 

loep een doorzichtige haar. Het is het kleinste 

haarmos, maar het kan wel uitgestrekte 

tapijten vormen en zo een begin maken met 

het vastleggen van het zand. Een echte pionier! Vooral de jonge felrode sporenkapsels vallen op en 

ook de rode schoteltjes van het perigonium van de mannelijke plant.  

Soms groeien Zandhaarmos en Ruig haarmos door elkaar, dan valt op dat het Ruig haarmos een wat 

grijzere tint heeft. 

 

Bron Veldgids Mossen.  

KNNV uitgave                                                                                                Mariet van Gelder.  
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Helleborussen. 
 

Iedereen houdt van de Helleborus en niet alleen omdat hij in de winter bloeit. 

Wanneer de meeste planten nog niet van bloeien durven dromen, sieren nieskruidsoorten de 

kruidentuin. Dat maakt de Helleborussen razend populair. Bovendien is de keuze aan soorten en 

kweekvormen tegenwoordig enorm, groeien ze probleemloos in bijna iedere tuin en profiteren 

hommels en bijen van de vroege bloei. 
 

De kerstroos bloeide met Kerstmis, zoals het hoort. Maar hij stond wel in een roodstenen pot, 

binnen. In de tuin mag je blij zijn wanneer de kerstrozen rond januari/februari uit hun winterslaap 

ontwaken. Als ze er al staan, want heel veel tuiniers hebben de 

grootste moeite om Helleborus niger te kweken. In compacte 

kleigrond voelen ze zich niet lekker en in losse, arme grond 

willen ze niet bloeien. Kerstrozen lijken het meest op over het 

paard getilde actrices vol ingebeelde kwaaltjes. Alleen in diep 

losgemaakte, voedzame, liefst kalkrijke grond, met voldoende 

humus, laten ze hun act zien. Die is wel betoverend mooi, met 

hagelwitte bloemen in een tijd, dat er nauwelijks iets bloeit. 

Minder bekende Helleborussoorten zullen dus nóg wel lastiger 

zijn, denkt menigeen. Gelukkig klopt dat niet. Heel wat andere 

nieskruidsoorten groeien en bloeien veel gemakkelijker in de 

tuin. Twee ervan groeien zelfs als zogenaamde stinzenplanten, 

soorten die ooit voor de sier naar buitenplaatsen in ons land 

werden gebracht, maar het daar zo goed deden, dat ze zich uit 

konden breiden. Het zijn stinkend nieskruid (Helleborus 

foetidus) en wrangwortel (Helleborus viridis). 

Vooral stinkend nieskruid zaait zich in losse bosgrond 

rijkelijk uit. De hoge, wintergroene stengels buigen 

gemakkelijk door, zodat de plant wel een meter breed kan 

worden. Hij is dus vooral geschikt voor een grotere, wilde 

schaduwtuin. Daar buigen de stengels ’s winters door onder 

het gewicht van de sneeuw. Het is een sprookjesachtig gezicht, zeker omdat zich aan de uiteinden al 

vanaf december trossen groenige bloemen ontwikkelen. Mocht u het geheel toch nog wat saai vinden, 

kies dan voor de kweekvorm “Wester Flisk”, waarvan de stengels rabarberrood zijn aangelopen. 
 

De subtiele bloei van groene bloemen. 
De tweede stinzenplant: wrangwortel, bloeit ook met groene bloemen. In de herfst verwelkt 

het blad. Tussen het nieuwe groen verschijnen vanaf februari lichtgroene bloemen. Wrangwortels 

lusten vette klei met een los laagje bladaarde, in de bostuin of aan de voet van struiken. 

Van de groenbloeiende nieskruidsoorten zullen de kwekers niet rijk worden. “Ik houd er wat planten 

van aan. Elk seizoen verkoop ik er misschien tien”, laten ze weten. Groen is niet “in” en dat terwijl ik 

zelf geen mooiere soorten ken dan die subtiele appelgroene bloeiers, die met wat speciale zorg best in 

de tuin te houden zijn. 

Neem de twintig centimeter hoge Helleborus odorus, die zijn leerachtige blad in de winter 

houdt en vanaf januari kan bloeien met geurende bloemen van ongeveer zes centimeter doorsnee. Wat 

te denken van Helleborus cyclophyllus, die er veel op lijkt, maar het blad in de winter meestal verliest. 

Deze wat robuustere plant uit Griekenland moet wel op een beschut en liefst zonnig plekje worden 

gezet.  

Helleborus argutifolius komt van Sardinië en Corsica en doet het goed op een vergelijkbaar 

warme plaats. Daar ontwikkelen zich de meer dan één meter hoge, wintergroene stengels, met – vanaf 

januari – flinke trossen bleekgroene bloemen. 

Wanneer u de namen Helleborus lividus subsp. Corsicus, of gewoon corsicus leest, heeft u met 

argutifolius van doen. De echte lividus komt van Mallorca en is bij ons niet winterhard. Hij is wel met 

argutifolius gekruist en daar is de hybride Helleborus x sternii uit ontstaan, die strenge winters (liefst 

wel afgedekt) overleeft. 
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Voor een purperen nieskruid doen ze bijna een moord. 
Tenslotte zijn er de ondersoorten van Helleborus mulitifus, die meestal worden gekweekt 

vanwege het sierlijke blad. Van de ondersoort hercegovinus is dat zo diep ingesneden, dat het haast 

lintachtig te noemen is. Helaas worden de planten vaak door bladvlekkenziekte ontsierd. Van de 

ondersoort bocconei, zijn de bloemen ware juweeltjes. Maar heb je het jonge blad dat erna komt wel 

gezien? Het verschijnt zo ongeveer in mei. 

Van de wilde nieskruidsoorten, zijn de purperen het 

populairst. Liefhebbers doen zowat “een moord” voor 

bijzondere vormen van Helleborus torquatus, atrorubens of 

purpurascens. De soorten lijken nogal op elkaar en kruisen 

bovendien onderling gewillig, zodat allerlei overgangsvormen 

ontstaan. U kunt de planten dus het beste kiezen, wanneer ze 

bloeien, in februari – maart. Dan kunt u bij de kweker op zoek 

naar het grijsbewaasde purper van torquatus of juist naar een 

bijna zwarte vorm. Of wilt u liever een donkerviolette 

atrorubens, of een purpurascens met de glans van een 

pronkende dofferkrop? 

Ontelbaar veel kruisingen met het oosters nieskruid. 
Helleborus orientalis is het nieskruid van de toekomst. 

Door het hele land worden ijverig allerlei hybriden van deze 

gemakkelijk groeiende soort gekweekt. Hij doet het goed in 

iedere tuingrond, heeft geen behoefte aan een extra handje kalk
                   Helleborus torquatus 
en het wintergroene blad doorstaat onze winters zonder 

noemenswaardige problemen.  

 

Eigenlijk valt er weinig over te vertellen, behalve dan, dat er ontstellend veel kweekvormen in de  

handel zijn met in het oog springende bloemkleuren van wit, geel over roze, rood, purper tot 

blauwzwart. Vooral meerkleurige variëteiten zijn in trek met spikkels, vlekken en er zijn al 

zogenaamde “picotees” met gekleurde randjes aan ieder bloemblad.  

Ga eens bij een kweker kijken. Vanaf januari tot in maart staan ze in volle bloei. 

 

Uit Grasduinen. Geschreven door Nico Vermeulen. 

 

 

Een steen in de rivier 
 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders dan voorheen. 

De stroom van een rivier hou je niet tegen. 

Het water vindt er altijd een weg omheen. 

 

Misschien eens gevuld van sneeuw en regen, 

neemt de rivier mijn kiezel mee. 

Om hem dan glad en rond gesleten 

te laten rusten in de luwte van de zee. 

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, 

ik leverde ’t bewijs van mijn bestaan. 

Omdat door het verleggen van die ene steen 

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 

Bram Vermeulen 
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De Nationale Tuinvogeltelling 2009 
 

Zeist, 25 november 2008 
Benieuwd hoeveel vogels er bij u in de buurt of stad 
zitten? Roep dan al uw leden op om mee te doen aan 
de Nationale Tuinvogeltelling! In het weekend van 24 en 
25 januari a.s. organiseert Vogelbescherming 
Nederland deze telling voor de zesde keer op rij. 
Deelnemers noteren een uur lang alle vogels die zij in 
de tuin of op het balkon zien. Aan de hand van alle waarnemingen wordt de ‘Nationale 
Tuinvogel Top tien 2009’ samengesteld. 
 
Iedereen met een tuin, balkon of park in de buurt kan meedoen aan de Nationale 
Tuinvogeltelling, zowel kinderen als volwassenen. In het weekend van 24 en 25 januari telt 
iedereen een uur lang, vanuit de luie stoel, alle vogels die te zien zijn. De resultaten worden 
ingeleverd op www.tuinvogeltelling.nl 
 
Vogelbescherming helpt een handje met de speciale website www.tuinvogeltelling.nl. Hier 
kan een vogelposter gedownload worden en treft men allerlei andere informatie over 
tuinvogels en de telling. De verschillende soorten tuinvogels staan hier omschreven, met 
afbeelding en met geluid. Het herkennen van vogels was nog nooit zo makkelijk!  
 
Het is slim om de vogels van tevoren alvast te lokken. Begin daarom een paar dagen vóór de 
telling op een vaste plek met het voeren. ’s Ochtends hebben ze de meeste honger en zijn 
vogels het meest actief. Het beste moment van voeren én tellen dus. Vogelvoer is te koop in 
de winkels, maar je kan het ook prima zelf maken. Kijk op de website www.tuinvogeltelling.nl 

voor een recept voor het maken van vetbollen.   
 
Vorig jaar bestond de top drie uit de huismus, 
koolmees en merel. Nieuwkomer in de top 10 
was de ringmus, niet te verwarren met zijn 
grote broer de huismus. Aan de hand van het 
eindresultaat is ook te zien wat er bij u in de 
buurt geteld is. 
                                             
Leden van de afdeling Epe/Heerde die niet zijn 
aangesloten op het internet, kunnen hun telling 
per post sturen naar  Gert Prins, de Wildkamp 
21, 8162 GH Epe. 
Doet u dat wel snel na de telling. Gert heeft 
nogal wat tijd nodig om uw resultaten in te 
voeren. Het zou jammer zijn als hij de 
sluitingsdatum niet zou halen. 
Vermeld alstublieft ook duidelijk uw adres (met 
postcode) en de tijd waarop u geteld heeft.  
Maak u geen zorgen over de vogels die u niet 

goed gezien hebt, noteer alleen de vogels die u goed hebt waargenomen. Voorkom 
dubbeltellingen. Ziet u tien keer een koolmees heen en weer vliegen, noteer er dan maar 
één. Maar zijn er gelijktijdig drie koolmezen in de tuin dan kunt u er drie noteren. Komt er 
later nog een moment dat er maar twee in de tuin zitten dan telt de hoogste score (3) die u 
eerder in de tuin hebt gezien. Dus niet alle waarnemingen in het uur bij elkaar optellen. 
Vogels die slechts over de tuin heen vliegen hoeft u niet mee te tellen. We maken ook geen 
onderscheid  tussen vrouwtjes- en mannetjesvogels.  



  28

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, EV.=Elly Vosselman, FB.=Frans Bosch, HvD.=Harry van Diepen, en MM.=Micky 

Marsman.  

                   

VOGELS 

Bosuil Strix aluco  

09/09 De hele avond heeft hij geroepen. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Grote Zilverreiger  Egretta alba  

17/09 2 exemplaren foerageerden bij een ven. Landgoed Feithenhof, Epe. Schitterende waarneming 

van deze vogels op een plek waar je ze niet verwacht!  EvDT.   

Havik 
08/08 ♀ Was op het grasveld een konijn aan het verorberen. Oude Oenerweg, Epe. EV. 

Huiszwaluw  Delichon urbica  

06/09  12 exx boven de Tongerense heide, Epe. EvDT.    

Kramsvogel  Turdus pilaris  

23/10 1e ex en daarna geregeld grote groepen die overvliegen. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Notenkraker  Nucifraga caryocatactes  

30/10 1 ex op het Van Manenspad.  Tongerense heide, Epe. Hier in 1999 gezien en nu weer voor het 

eerst. Schitterend! EvDT. 

         

VLINDERS 

Meriansborstel Calliteara pudibunda 

12/09 1 prachtige rups van deze vlinder. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

10/10 Rups. Op KNNV Natuurpad nabij (onverharde) Belvédèreweg, Epe.  MM.  

 

ZOOGDIEREN       

Das 
24/07 ♀ Doodgereden op de Hertenkampsweg, Vaassen. HvD.  

29/07 ♀ dood in de berm aan de Oenerweg, Epe. FB.  

14/08 ♂ Doodgereden op de Tongerenseweg, Epe. HvD.  

09/10 ♀ Doodgereden op de Elspeterweg, Vaassen. HvD. 

Edelhert  Cervus elaphus  

06/09 1e keer dat wij 3 exx. hoorden burlen. Het was weer geweldig om die oergeluiden te horen. 

Tongerense heide, Epe. EvDT.    

 

PADDENSTOELEN   

Oorlepelzwam  Auriscalpium vulgare 

11/10 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius) 

11/10 Wandelpaadje tussen Norelbosweg en breed ruiterpad, Epe. MM.  

Witte kluifzwam  Helvella Crispa 
10/10  Aan de Norelbosweg, Epe bij de slagboom, en aan de onverharde Belvédèreweg, Epe. MM.   

13/10 Langs de Beukenlaan, Epe. MM. 

 

REPTIELEN       

Adder  Vipera berus  

20/09 Een vrouwtje van 56 cm. Tongerense heide, Epe. EvDT.   

Gladde Slang  Coronella austriaca  

03/09 1 volwassen exemplaar en 8 kleintjes. Landgoed Welna, Epe EvDT.   

15/09 2 jonge exemplaren van 15 cm. Landgoed Welna, Epe. EvDT. 
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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 
 


