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Helaas ..... de afgelopen maanden hebben zich wel enkele mensen gemeld die interesse 

hebben voor een lidmaatschap van onze vereniging, maar dat heeft nog niet geleid tot 

daadwerkelijke aanmeldingen!                                                              
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Stuurpraat 
 

Nu de dagen korten, de temperatuur daalt en de herten hun geburl weer laten horen is het overduidelijk 

dat de zomer achter de rug is en de herfst zijn intrede doet. Terwijl de paddenstoelen uit de grond 

lijken te schieten, lijkt de rest van de natuur zich op te maken voor een “rustige” winterperiode. 

 

Een goed moment om het laatste kwartaal eens te bezien. De meeste werkgroepen hebben veel van 

hun tijd doorgebracht met het inventariseren van de Renderklippen. Het merendeel van de 

werkgroepen heeft deze inventarisaties inmiddels afgerond. De paddenstoelenwerkgroep daarentegen 

staat net aan het begin van deze inventarisatieperiode. Gezien wat er nu al boven de grond verschijnt 

lijkt het op een goed paddenstoelenjaar. 

 

De zomer heeft zich in wisselende periodes van goed en minder goed weer in ieder geval laten zien als 

een prima vlinderjaar. Een welkome afwisseling voor de afgelopen jaren die op vlindergebied niet erg 

positief waren. 

 

Ook zijn een aantal evenementen met groot succes verlopen. Zo was het op de jaarlijkse bijenmarkt en 

de boerenmarkt bij Hagedoorns Plaatse een drukte van belang bij onze KNNV stand. De omzet die er 

gedraaid werd, is vele jaren niet gehaald. Onder de leiding van Margriet worden deze dagen dan ook 

prima voorbereid. 

 

Melding moet ook gemaakt worden van de Nachtvlindernacht, die helaas door de slechte 

weersomstandigheden al kort na het begin moest worden beëindigd. Op de Renderklippen in een 

onweer is nou niet echt een plaats waar je zou willen zijn. Dit dachten ook zonder uitzondering alle in 

de omgeving aanwezige nachtvlinders. Er werd er niet een gezien. Dit in tegenstelling tot een 

twintigtal enthousiaste insecten liefhebbers die toch de moeite namen om naar de Renderklippen te 

komen, onder het mom: je weet maar nooit. Aan de voorbereidingen die Hilary verzorgde heeft het in 

ieder geval niet gelegen. 

 

Daar waar een ieder zou denken dat de kredietcrisis de KNNV Epe-Heerde ongemoeid zou laten, heeft 

het mis. De tekorten op de begroting van de landelijke KNNV worden vereffend middels een extra 

afdrachtverhoging in het jaar 2010. Oplopende kosten op veler vlak is daar de oorzaak van. De KNNV 

Epe-Heerde stelt zich nu ten doel, te bezien hoe met deze extra afdrachtverhoging om te gaan. Er 

wordt in eerste instantie niet voor de meest gemakkelijke weg gekozen: die van gewoon doorgeven 

aan de leden in de vorm van een contributieverhoging. Bekeken zal worden of in deze financieel 

roerige tijden een verhoging gewenst/nodig is en of we met kostenbesparende maatregelen ook niet 

hetzelfde kunnen bereiken. Zoals in afgelopen Stuurpraat al aangekondigd, zullen alle kosten eens 

tegen het licht worden gehouden. 

 

De verkoop van het overschot aan bibliotheekboeken die we op de evenementen via de kraam aan de 

man brengen zijn een mooie aanzet tot wat extra inkomsten, zij het van tijdelijke aard. Ook kleinere 

inventarisatie opdrachten, zoals bijvoorbeeld van landgoed Welna zijn mooie aanvullingen op onze 

verenigingsinkomsten. 

 

Een en ander allemaal mee te nemen door het bestuur in hun overwegingen hoe de afdeling ook 

financieel duurzaam te laten voortbestaan. 

 

Het bestuur zal u uiteindelijk op de Algemene Ledenvergadering vragen in te stemmen met de 

dan gepresenteerde voorstellen. Een zeer belangrijke vergadering dus deze keer, waar een 

ieder wordt verwacht. 
Namens het bestuur, de voorzitter, 

Ed van Dalfsen 
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Algemeen programma najaar 2009 
 

Zondag  EXCURSIE PADDENSTOELEN LANGS HET NATUURPAD. 
18 oktober Met het inventarisatieproject “de Renderklippen” is de paddenstoelenwerkgroep dit 

najaar regelmatig langs het Epe/Heerde natuurpad te vinden. Vorig jaar werd de 

excursie op een andere locatie gehouden, maar dit jaar wordt de oude traditie weer 

hersteld en is de excursie weer langs een gedeelte van het natuurpad dat door onze 

afdeling wordt onderhouden. 

Dit alles weer onder leiding van Janus en To Crum. 

Verzamelen: Hertenkamp aan de Dellenweg 
Start excursie: 14.00 uur 

 

Donderdag LEZING PADDENSTOELEN. 
29 oktober De lezing wordt dit jaar verzorgd door de paddenstoelenwerkgroep. Ze nemen u mee 

naar de verschillende gebieden (binnen het werkgebied van de afdeling) waar de 

laatste jaren is geïnventariseerd. Op die manier wil de werkgroep iets meer laten zien 

van wat er zoal voor bijzondere en opmerkelijke paddenstoelen in onze omgeving 

voorkomen. 

   Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 
Donderdag LEZING VOGELS. 
26 november In samenwerking met de vogelwerkgroep komt Stef van Rijn weer een lezing geven 

over een bijzonder onderwerp. Stef heeft weer nieuwe gegevens verzameld over de 

Rode Wouw op Europees niveau. Hij zal dit presenteren op een internationaal congres 

in Frankrijk en daarna bij ons in Epe. Een bijzonder onderwerp. 

   Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
    
Donderdag LEDEN VOOR LEDENAVOND. 
17 december Ook  dit jaar is uw inbreng in wat voor vorm dan ook weer van harte welkom. 

 PowerPoint- of diapresentatie het maakt niet uit. Naast deze presentaties is er ook 

ruimte voor een bijzondere vondst of een kleine verzameling. Hiervoor maken we 

graag ruimte in ons programma. Ook een andere bijdrage in welke vorm dan ook is 

van harte welkom. 

 De organisatie zal verzorgd worden door Gerard Plat. Telefoon 0341-253583                             
   Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 

Opgave voor 1 december. 

 

 
Een datum die U alvast in uw agenda kunt zetten is: 

 
ZONDAG 10 JANUARI 2010 

 
Iedereen is dan van harte uitgenodigd voor onze traditionele 

NIEUWJAARSWANDELING en aansluitend de NIEUWJAARSRECEPTIE. 
Locatie en tijd worden in de volgende Natuurklanken bekend gemaakt. 
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Programma Insectenwerkgroep 
 

Maandag 5 oktober om 20.00 in de Ds. Prinszaal van de Eper Gemeentewoning 

 

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 januari, februari en maart 2010 

f. Rapportage inventarisatieproject “Renderklippen” 

g. Opmaak nieuwe ledenlijst 

h. Rondvraag 

i. Diapresentatie Henk van Woerden 

 

Maandag 9 november om 20.00 in Ds. Prinszzaal  van de EGW 

Deze middag verzorgen Cintia Wedemeijer en Henk van Woerden het 

programma. 

Beiden geven een diapresentatie over insecten in het algemeen. 

 

Maandag 18 januari 2010 om 20.00 uur  Ds. Prinszaal 

Programma nog niet bekent 

  

Maandag 15 februari 2010 om 20.00 uur Ds. Prinszaal 

Programma nog niet bekend 

  

Maandag 15 maart 2010  om  20.00 uur Ds. Prinszaal 

Programma nog niet bekend 

 

 

 

Programma Plantenwerkgroep                      
 

Zoals gebruikelijk komen we in het winterseizoen bij elkaar op de laatste maandag van de maand, met 

uitzondering van december. 

We kunnen weer terecht in de Eper Gemeentewoning, welk zaaltje we toegewezen krijgen is altijd een 

verrassing. 

We starten om 20.00 uur en in principe stoppen we om 22.00 uur. 

 

26 oktober         Thema-avond schermbloemigen. 

30 november     Inbreng eigen leden. 

 

                                                                                                                 

        Mariet van Gelder 
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Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Datum Activiteit 

zondag 4 okt., 14.00 u. Natuurpad Epe. 

Verzamelen bij ‘Groene Zee’; ligt aan Bijsterbosweg in Epe  bij de 

slagboom voorbij de azaleakwekerij. Dit is een zijweg van de 

Heerderweg, vlak voor de bebouwde kom van Epe. 

zaterdag 10 okt., 9.30 u Natuurpad Heerde. 

Verzamelen op de parkeerplaats aan de Elburgerweg in Heerde, ter 

hoogte van de kiosk. 

dinsdag 13 okt., 20.00 u werkgroepavond bij Micky Marsman 

zaterdag 17 okt., 9.30 u Natuurpad Epe. 

Verzamelen op de parkeerplaats achter het Hertenkamp aan de 

Dellenweg in Epe. 

zondag 18 okt., 14.00 u 

 

Afdelingsexcursie over het Natuurpad Epe. 

Verzamelen op de parkeerplaats achter het Hertenkamp aan de 

Dellenweg in Epe. 

zaterdag 24 okt., 9.30 u 

 

Natuurpad Heerde. 

Verzamelen op de parkeerplaats bij de schaapskooi, Elburgerweg in 

Heerde, bij de kiosk inrijden. 

donderdag 29 okt., 20.00 u Werkgroep Paddenstoelen verzorgt een avond voor de KNNV afd. 

Epe-Heerde 

zondag 1 nov., 13.30 u Natuurpad Epe. 

Verzamelen bij ‘Groene Zee’; ligt aan Bijsterbosweg in Epe  bij de 

slagboom voorbij de azaleakwekerij. Dit is een zijweg van de 

Heerderweg, vlak voor de bebouwde kom van Epe. 

zondag 8 nov., 13.30 u Natuurpad Heerde. 

Verzamelen op de parkeerplaats aan de Elburgerweg in Heerde, ter 

hoogte van de kiosk. 

zaterdag 14 nov., 9.30 u Natuurpad Epe. 

Verzamelen op de parkeerplaats achter het Hertenkamp aan de 

Dellenweg in Epe. 

dinsdag 17 nov., 20.00 u werkgroepavond bij Micky Marsman 

 

Contactadres Janus en To Crum-Hendriks, tel. 0578-572487 
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Verslag KNNV-reis naar Cilento van 25 april tot 8 mei 2009. 
 

Een gemêleerd 

gezelschap van 

jong en oud maakte 

dit voorjaar een 

KNNV reis naar 

het Parco 

Nazionale del 

Cilento en Valle di 

Diano in Italië. We 

vlogen naar Napels 

en reden met de bus 

via de A3 ruim 150 

km naar het zuiden. 

We logeerden in 

het plaatsje Padula. 

Het Park ligt in de 

provincie 

Campanië in Zuid-

Italië. 

Het behoort tot het 

UNESCO-

werelderfgoed, 

want de 

Apennijnen bestaan 

hier uit karstgebergte, een grillig landschap met deels onderaardse rivieren en beken, meters diepe 

dolines, spelonken en grotten.  Een paradijs voor geologen en speleologen. 

De hoogste top is de Monte Cervati, bijna 2000 meter en de bekendste grot is die van Pertosa.         

Het floristisch hoogtepunt is de Valle delle Orchidee. In dit geval heeft Valle niets met een vallei te 

maken. 

 

Karst doet zich voor in streken waar kalksteen aan de “oppervlakte” ligt en wordt aangetast door de 

werking van het zure regenwater(chemische verwering). 

Tijdens onze wandelingen door het gebergte kwamen we deze karstverschijnselen steeds tegen. Beken 

en riviertjes verdwijnen zo maar in de grond via kleine openingen (karstpijpen) of verdwijngaten. Na 

ondergrondse omwegen komen ze ergens weer boven. De plek waar ze weer aan de oppervlakte 

komen heet een karstbron. 

 

 

Meters diepe dolines met sneeuw op de bodem zijn we ingeklommen. Een doline is een komvormig 

dal, ontstaan door plaatselijk sterke verwering van het kalksteen aan het oppervlak. Of het is een put of 

kloof, ontstaan door instorting van een onderliggende grot. Een doline is één van de meest 

voorkomende vormen van een zinkgat. 
 

Sommige van deze verdwijn- en zinkgaten zijn zo woest en spectaculair dat we daar een speciale 

excursie aan wijden. Onze groep werd begeleid door maar liefst drie officiële Italiaanse gidsen van het 

Parco di Cilento. Onder leiding van één van hen daalden de koelbloedigsten onder ons een spelonk in, 

compleet met uitrusting en een carbidlamp op het hoofd. Ze wurmen zich door glibberige spleten en 

kieren en moeten hun lamp brandende zien te houden. Gordijnen van druipstenen; de vleermuizen 

vliegen hen om de oren; ze ontdekken de blinde grottengarnaal, een beestje van 5 mm.  

De anderen voeren onder luid operagezang van de roeiers de grotten van Pertosa in. 

 

 



  

 

7

Ondanks de geweldig interessante en fraaie plooiingen van de aardkorst, waren we toch het meest 

lyrisch over de vegetatie van dit kalksteengebied. 

Het was koud in de bergen, maar ook door de late vorst leek het klimaat meer op dat van maart in 

plaats van mei. Op de Monte Cervati piepten de eerste voorjaarsboden door de sneeuw: crocussen, 

scilla’s, bergviooltjes (Viola eugeniae),  hongerbloempjes en Primula auricula. 

Op lager gelegen hellingen, in de ontluikende beuken-en esdoornbossen was de vochtige grond bedekt 

met maarts viooltje,  Apennijnse blauwe anemoon, stengellose sleutelbloem, dichtersnarcis……een 

zee van bloemen en een veelheid aan soorten bosplanten. 

 

Op de grijs-stenige heuveltoppen van de Valle delle Orchidee, waar de erosie flink heeft  

huisgehouden vonden we de prachtigste orchideeën. Niet alleen de fraaie soorten, maar de aantallen 

daarvan waren verbluffend. In sommige weitjes bloeiden de harlekijnorchissen als paardenbloemen in 

een ouderwets Nederlands weiland. Met stomme verbazing en bewondering klauterden we over de 

stenen tussen de duizenden vlierorchissen, aapjes-, vlinder- mannetjes- en orchis italica, om maar een 

paar soorten te noemen. Ze staan zo vlak  bij elkaar dat ze naar hartelust hybridiseren. Bij het 

determineren leverde dat heel wat vrolijke discussie op. Kinderspel vergeleken met het op naam 

brengen van de talloze ophrys. Ook van de tongorchis vonden we meerdere soorten. Al met al 51 

verschillende orchideeën en 11 hybriden. 

 

De eerste paar dagen verbleven wij in een klein plaatsje 

“Bosco” aan de kust. Vanwege de zeer hoge rotsen die 

oprijzen uit zee, konden we niet vlakbij het water 

komen. Vanaf  het hoog gelegen pad hadden we een 

prachtig uitzicht op de intens blauwe zee en liepen we 

tussen een schat aan typisch mediterrane planten als 

cistus, zeewinde, Italiaanse gladiool en rood streepzaad. 

Op één plek konden we de steile rotsen afdalen naar een 

kleine baai. Daar, onbereikbaar op de rotsen is de 

groeiplaats van de alleen daar voorkomende Primula 

pallinuro. Een heel bijzondere plek tussen het zout en 

het zoet. 

Een streng beschermde habitatsoort uiteraard en de trots 

van Cilento.  

Al met al hebben we in 12 dagen 387 soorten planten 

op naam gebracht, de orchideeën niet meegeteld. 

Bolgewassen waren er ook in overvloed. De getallen 

geven een beeld van de enorme biodiversiteit.  

Het leuke van een KNNV reis is dat er altijd wel een 

paar specialisten tussen de deelnemers zitten. Naast 

geologie en flora hadden ook vlinders, kevers, vogels en 

paddenstoelen onze speciale belangstelling. 

 

Naast het genieten van de schitterende natuur en het bijzondere landschap maakten de Italiaanse 

gewoonten en cultuur de reis tot een feest. De dorpen ademen historie. We werden zo gastvrij 

ontvangen dat we de meest heerlijke gerechten kregen voorgeschoteld, natuurlijk vers en zelf gemaakt 

van streekproducten. Alles liet men ons proeven, tot geraspte truffel aan toe en na de maaltijd kwamen 

de heerlijkste likeuren op tafel. Venkellikeur was wel het summum, geschonken in een glaasje als een  

vingerhoed. Na de fikse wandelingen reden we elke dag met de bus naar de beste gelateria’s van de 

streek.  

Van de reis is door de deelnemers een verslag geschreven. Onze reisleidster Margriet Bekking maakte 

er een prachtig geheel van met fraaie foto’s, ook van de orchideeën. Het verslag is al te zien op  

www.knnv.nl. Click Kampen en Reizen om naar de website van de Algemene Reiscommissie 

Verslagen te gaan. Ook de reisverslagen van het vorig jaar en van 2007 staan nog op de website. 

 

                                                                                                                       Margriet Maan 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding Ophrys Speghodes  
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Feest 
In het kader van het paddenstoelenmeetnet heb ik een proefvlak begrensd in de berm van de 

Tongerense weg in Epe. Dit proefvlak is ongeveer 600 m² groot. Vier keer per jaar bezoek ik dit 

proefvlak en neem ik alle soorten op. Hieronder enkele belevenissen uit het najaar van 2008, toen ik 

het proefvlak officieel voor het derde jaar volgde. Dit stukje heeft ook in het tijdschrift Coolia gestaan. 

Dit is het tijdschrift van de Nederlandse Mycologische Vereniging. 

 

Dit moet ik even kwijt: wat een feest, elke keer als ik mijn proefvlak opneem! Ook doordat ik alle 

paddenstoelen van de hele wegberm, inclusief greppels, probeer te noteren. Tijdens de tweede opname 

dit jaar (2008) vond ik twee nieuwe telsoorten, namelijk een exemplaar van de Roodschubbige  

gordijnzwam (Cortinarius bolaris) en een Avondroodstekelzwam (Sarcodon joeides). In de greppelwal 

stonden veel Bleke pelsbekertjes (Trichophaea woolhopeia). Het heeft me een 

pijnlijke arm, een wespensteek in mijn nek, spierpijn in de billen en bramenstekels 

en schrammen in mijn handen bezorgd, maar het was alleszins de moeite waard! 

Doordat het proefvlak deels begroeid is met nogal hoog/dicht gras, ga ik met een 

voegenkrabber te werk. Daarmee buig ik het gras opzij. De Zwavelmelkzwam 

(Lactarius chrysorrheus), Amethystzwam (Laccaria amtheystina) en Zwarte 

kluifzwam (Helvella lacunosa) bijvoorbeeld kunnen er helemaal onder zitten. Zo 

ook die ene Roodschubbige gordijnzwam min of meer.  

 

De derde opname in 2008 was ook al weer een feest. Peurend met mijn voegenkrabber in de zwarte 

drab om te zien of er nog grove lamellen zichtbaar zijn, zodat ik weet dat het de Grofplaatrussula 

(Russula nigricans) is, zag ik een aantal mooie exemplaartjes van de Poederzwamgast (Asterophora 

lycoperdoïdes). Nog niet eerder op deze plek waargenomen! 

Op oude eikels van de Amerikaanse eik vond ik het Eikenspinragschijfje (Arachnopeziza aurelia), niet 

alleen zeldzaam, maar ook een prachtig gekleurd ascomyceetje. Verder nog twee soorten rouwkorstjes 

(Tomentella) en een paddenstoeltje met basidiën met ronde sporen óp het hoedje. Geen idee wat het 

is… Enzovoorts. 

 

Ook de laatste opname van dit jaar was legendarisch, niet zozeer vanwege de gevonden soorten, als 

wel vanwege de extreme weersomstandigheden. Omdat er vorst verwacht werd, besloot ik het 

meetpunt te bezoeken. Het was nog redelijk weer, maar het zou in de loop van de dag kouder worden 

en er werden winterse buien verwacht. Het waaide reeds en het was koud. Toen ik de helft van het 

proefvlak had doorzocht, was ik zo koud en nat dat ik besloot even naar huis te gaan. Ik was net thuis 

of het begon te sneeuwen met dikke vlokken. Het was half twaalf, dus ik besloot te gaan eten. Na het 

ergste van de bui ging ik terug naar de Tongerense weg. In mijn auto bleef ik nog even wachten tot de 

sneeuwbui, die overgegaan was in regen, ophield. Toen ben ik met de tweede helft van het proefvlak 

verder gegaan. Om half vier hield ik het voor gezien. De telsoorten waren geteld en ik had nog wat 

ander materiaal verzameld. Ik was weer koud en nat. Gelukkig is het maar vijf minuten met de auto 

weer naar huis. Toch weer een klein feestje. De rouwridderzwam die ik ook bij het vorige bezoek al 

gezien had, maar nu gedetermineerd heb, is volgens mij de Zwartvlekkende rouwridderzwam 

(Lyophyllum semitale). Een grote zeldzaamheid. 

 

Later lees ik in de krant dat er bomen omgewaaid en takken afgewaaid zijn. Het was tijdens een bui 

die ochtend windkracht 9 tot 10. De bomen aan de Tongerense weg zijn gelukkig ongeschonden.  

 

N.B. Het paddenstoelenmeetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een 

landelijk samenwerkingsverband tussen de overheid en een aantal particuliere gegevensbeherende 

organisaties (PGO's), waarin de aantalsontwikkeling van allerlei organismen worden gevolgd. Het 

paddenstoelenmeetnet wordt georganiseerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging in 

samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het Ministerie van LNV, 

Directie Natuur, Gegevensautoriteit i.o. 

 

Marga Dekker 
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Verslag excursie Water- en Oeverplanten Ossenwaard 
 
Dit jaar had de KNNV als jaarthema Water- en Overplanten.  

Helaas is de korte cursus water- en oeverplanten erbij ingeschoten dit jaar. Maar wat in het vat zit 

verzuurt niet. 

Dit gemis werd ruimschoots goed gemaakt door de twee op dit thema gerichte excursies. 

Eén in het voorjaar naar Vosbergen in Heerde en één op 29 augustus naar de Ossenwaard bij Deventer. 

De heer Melchior van Tweel vertelde tijdens de lezing ter voorbereiding op het thema, dat er over het 

begrip Waterplanten geen discussie is. Met het begrip Oever kun je de ruimte in. 

Want hoe breed reken je die oever, hoe breed is de overgang van water naar vaste grond onder de 

voeten. Hoe staat het met verlandingssituaties en zijn de uiterwaarden de oever van de rivier? 

Wij hebben het ons niet moeilijk gemaakt. Oeverplanten staan graag met hun wortels in het water, 

maar met hun bladeren boven water, of ze staan aan de waterkant waar het drassig is en nat. 

 

Met 12 deelnemers, deels KNNV- ers, deels 

belangstellenden uit de omgeving maakten we 

een prachtige wandeling door de Ossenwaard. 

Mariet van Gelder gaf een korte introductie van 

het natuurgebied, dat eigendom is van de 

Stichting IJssellandschap en dat in 1993 is 

aangelegd op voormalige landbouwgrond in de 

uiterwaarden. De zwaar bemeste bovenlaag werd 

verwijderd en het gebied werd vernat door 

diverse geulen te graven. Het wordt extensief 

begraasd door een kleine familie Galloway’s en 

een stuk of acht Konikpaarden. Begrazing is 

nodig opdat het landschap niet verandert in een 

wilgenbos. 

Mariet richtte onze bijzondere aandacht op de typische stroomdalplanten, planten die met name langs 

de grote rivieren groeien. 

 

We waren nog maar net aan de wandel of zij wees ons op een bijzonder groeisel dat zich tussen de 

takken van een knotwilg omhoog slingerde. Het 

hopwarkruid (Cuscuta lupuliformis) is een eenjarige 

parasiet op wilg, eik of grote brandnetel met taaie 

bruinrode stengels. Geen rode lijstsoort,  maar zeker 

geen C&A-tje. Je oog moet er maar op 

vallen….Even verder ontdekten we ook nog het 

groot warkruid (Cuscuta europaea), met witachtige 

bloemen in bolronde hoofdjes. Ook een plant die 

zijn naam eer aandoet, evenals stekelnoot 

(Xanthium strumarium). Kruisdistel stond er en 

sikkelklaver.  

Wat de meesten onder ons nooit eerder hadden 

gezien was het klein vlooienkruid (Pullicaria vulgaris), familie van heelblaadje en de Engelse alant 

(Inula britannica). 

Oeverplanten als zwanenbloem (Butomus umbellatus) bloeiden zelfs nog en de heerlijke geur van 

watermunt (Mentha aquatica) hing over het hele gebied. 

Voor vlinders en andere insecten woei het jammer genoeg te hard. 

 

De volledige plantenlijst heeft Egbert de Boer, want het is te veel om op te noemen. 

We hebben erg genoten van deze boeiende excursie naar de Ossenwaard. 

 

Margriet Maan 
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Koninklijk bezoek 
 

Nog nooit hebben wij zo’n groot aantal vlinders rond het huis gehad als dit jaar. De meest bijzondere 

vlinders waren de Koninginnepage Papilio machaon (30 mei 2009) en de Keizersmantel Argynnis 

paphia (eerste keer op 5 juli 2009). Beide vlinders hadden wij nog niet eerder bij ons huis gezien. 

 

De Koninginnepage. 
Het was een heerlijke dag. Ik stopte met werken om bij het open raam even te genieten van de 

buitenlucht. Dit bleek een briljant idee. Terwijl ik naar beneden keek en genoot van de rododendrons 

die mooi in bloei stonden zag ik plots wat vliegen. Het ging 

ontzettend vlug, maar ik had toch gezien dat er iets bijzonders was. 

Het was een heel grote vlinder. Vlug ben ik naar beneden gegaan en 

heb rustig gewacht tot het dier zich weer liet zien. Het bleef eerst 

even rondvliegen en ging toen op een bloem van de rododendron 

zitten. Met het vlindernet hebben wij het gevangen. Het bleek een 

Koninginnepage te zijn. Wat een geweldige verrassing!!! Dit was de 

allereerste keer dat wij deze vlinder bij het huis hadden. Het is een 

ongelooflijk mooie vlinder. Hij behoort tot de opvallendste en 

mooiste dagvlinders van Europa. In West- en Midden-Europa komt 

hij overal voor en in de Alpen bereikt hij een hoogte van 2000 

meter. De grondkleur is geel met een zwarte lijnentekening en langs de achterrand van de voorvleugels 

twee parallel verlopende zwarte banden. De achtervleugels hebben een staartje en een blauwzwarte 

band evenwijdig aan de uitgebogen achterrand. In de binnenhoek van de achtervleugel is een 

roodachtige tot roestbruine oogvlek te zien. Dit is kenmerkend voor de Koninginnepage. Op de 

bovenkant van voor- en achtervleugel loopt een brede blauwe band met zwarte randen. De 

achtervleugel heeft een gegolfde buitenrand. 
De eieren van deze vlinder worden afzonderlijk op verschillende 

schermbloemen afgezet. De rups is helder groen met transversale 

zwarte banden bezaaid met rode puntjes. De volgroeide rups stulpt 

bij bedreiging een roodachtige, gevorkte klier uit. Deze verspreidt 

een sterke geur en schrikt daardoor roofvijanden af. De groen tot 

bruine pop overwintert met een sterke gordeldraad en spinselkussen 

aan een plant bevestigt. Er zijn twee generaties. In gunstige, warme 

jaren is er soms nog een derde generatie. De waardplanten zijn o.a. 

Venkel, Dille, Peterselie en  Wilde Peen. 

 

De Keizersmantel 
Tijdens het fatsoeneren van de bloempotten op het terras, zag ik in een flits een grote oranje vlinder 

om de Vlinderstruik (Buddleja davidii) vliegen. Een poos hebben we geprobeerd dit dier te volgen, 

maar hij was razendsnel en ging maar zelden zitten. Toch is het ons na vele pogingen gelukt het dier 

met het vlindernet te vangen. Wij dachten meteen aan een parelmoervlinder. Bij determinatie bleek het 

echter een Keizersmantel te zijn. Het was een schitterend mannelijk exemplaar. Deze vlinder hadden 

wij ook nog nooit eerder bij ons waargenomen. 

 

De kleurrijke Keizersmantel, met zijn grote vleugels is de grootste parelmoervlinder van West- en 

Midden-Europa. De geslachten zijn gemakkelijk uit elkaar te houden, want het mannetje heeft 

duidelijke zwarte geurstrepen op de voorvleugels. Hiermee produceert hij geurstoffen om wijfjes mee 

te lokken. De wijfjes hebben op de voorvleugels vlekken. De vlinder dankt zijn naam aan de zilveren 

banden op de groen bestoven onderkant van de achtervleugels. Alle andere grote parelmoervlinders 

hebben parelmoervlekken op de onderkant van de achtervleugels. De Keizersmantel vliegt op open 

plekken in bossen, bosranden, brandgangen, bospaden. 

De waardplanten zijn viooltjes en met name bos- en maartsviooltje. De lectuur geeft echter ook 

framboos en braam als waardplanten aan. 

 
Koninginnepage 

 
Rups Koninginnepage 
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Een unieke eigenschap van de Keizersmantel is, dat de eieren afzonderlijk op boomstammen worden 

gelegd in de buurt van viooltjes. Na het verlaten van het ei overwintert de rups op de stam. Pas in het 

voorjaar kruipt hij naar de voedselplant. Bij voorkeur gebeurt dit tegen het vallen van de nacht. 

De rups van de Keizersmantel is bruin/zwart met een gele band op de rug en 2 lange doorns op de kop. 

De rupsen voeden zich met viooltjes en verpoppen in mei. De 

Keizersmantel vliegt in 1 generatie. 

Zo’n vlinder rond ons huis te hebben was een geweldig grote 

verrassing en een beleving waar wij enorm van hebben genoten. 

Zowel de Koninginnepage als de Keizersmantel hebben wij na 

determinatie weer laten vliegen, maar dagenlang hebben wij opgelet 

of zij nog in de buurt waren. De Koninginnepage hebben wij helaas 

maar 1 keer gezien, maar de Keizersmantel meerdere malen. De 

eerste Keizersmantel (5 juli) had een hapje uit zijn voorvleugel en 

door dit kenmerk wisten wij dat op 16 juli dezelfde vlinder op de 

bloemen van de Vlinderstruik zat. Op 20 augustus zagen wij weer een Keizersmantel maar die was 

helemaal gehavend en afgevlogen en zijn voorvleugel had niet hetzelfde kenmerk als de vlinder van de 

vorige keren. Dit was duidelijk een ander exemplaar. Ook deze vlinder was van het mannelijk 

geslacht. Dit afgevlogen exemplaar hebben wij later op 22 augustus nog een keer gezien. Bij alle 

waarnemingen was de Keizersmantel aan het foerageren op de bloemen van de Vlinderstruik. 

Deze waarnemingen van een Koninginnepage en Keizersmantel waren voor ons werkelijk het 

hoogtepunt van dit vlinderseizoen. Een werkelijk koninklijk bezoek!!! 

 

Distelvlinder en andere vlindersoorten 
In het hele land zijn dit jaar ook veel Distelvlinders (Vanessa Cardui) waargenomen. Dit was ook heel 

bijzonder, want in vorige jaren werd deze vlinder in kleine/geringe aantallen gezien. Ook onze 

Vlinderstruiken werden druk bezocht. Op 26 juli telden wij 

zelfs 39 Distelvlinders rond het huis en in de Vlinderstruiken. 

Dit hadden wij nog nooit eerder beleefd.  

’s Morgens vroeg als de zon op de voorgevel scheen, zaten er 

tientallen Distelvlinders heerlijk in het zonnetje op te warmen. 

De Distelvlinder is een trekvlinder. De lichtgrijs of donker 

zwartgrijze rups heeft lichte ruglijnen en onderbroken gele 

zijlijnen. Over zijn hele lichaam staan lange vertakte doorns. 

De waardplanten van de rups van deze vlinder zijn de Distel, 

kaasjesachtigen en composieten. Ook deze vlinder is uitermate 

mooi.  

 

Het schaaltje rottend fruit, dat wij op de tuintafel hebben gezet, werd druk bezocht. Voornamelijk 

Atalanta (Vanessa atalanta) en Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) kwam hier op af. 

 

Onderzoek wijst uit dat het niet goed gaat met de vlinders in het algemeen. Maar dit jaar was in onze 

omgeving een enorme piek in de vlinderstand te zien. De meest algemeen voorkomende vlinders die 

andere jaren vrij beperkt werden waargenomen waren dit jaar in grote aantallen aanwezig rond het 

huis. Vanaf het vroege voorjaar hadden wij enorm veel Groentjes en Boomblauwtjes. Later in het 

seizoen veel Citroenvlinders. Als wij langs de Vlinderstruiken kwamen vlogen er wolken vlinders 

rond. Op zekere dag hebben wij 22 Dagpauwogen  geteld. Er waren veel Bruine- en Bonte zandoogjes. 

Ook het Geaderd witje, Dikkopje, Klein koolwitje enz. waren goed vertegenwoordigd. De Kleine Vos 

kwam pas laat, maar was toen ook massaal aanwezig. 

 

Heel jammer is het, dat ik in het voorjaar geen Oranjetipje en tot nu toe geen Heivlinder (Hipparchia 

semele) of Landkaartje (Araschnia levana prorsa) heb gezien. Maar wie weet wat het volgend seizoen 

weer in petto heeft. 

 

Evelien van Dalfsen-Tukker 

 
Keizersmantel 

 
                                       Distelvlinder 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
 
Grascirkel  

Op een ochtend ontdekte 
een voorbijganger in het gras 
een grote cirkel. Hij wilde wel 
eens weten door wie of wat 
die cirkel gemaakt was. 
 Sommige mensen willen graag 
geloven dat deze cirkels 
veroorzaakt worden door 
landende ruimteschepen of 
andere bovennatuurlijke 
krachten. Anderen denken 
vaak dat het een grap betreft 
en puur mensenwerk is.  
 Zo is er nog nooit een 

sluitende verklaring gevonden voor graancirkels, die over de hele wereld met 
enige regelmaat verschijnen. Maar mensen die denken dat ze nu net zoiets 
mysterieus in hun grasveld hebben ontdekt, kunnen gerust zijn; de grascirkels 
zijn het gevolg van de weidekringzwam, die zich voedt met graswortels. 
Dat zegt de Nederlandse Mycologische ( paddenstoelen) Vereniging. De 
vereniging krijgt steeds vaker vragen van mensen die een cirkel van dood gras 
in hun tuin ontdekken. Vooral bij warmte in combinatie met vochtigheid 
duiken de grascirkels op. Dat is logisch, omdat zwammen en paddenstoelen 
onder die omstandigheden  het beste groeien. De weidekringzwam leeft op 
dode graswortels en toont zich soms als parasiet in het grasveld. De 
schimmel groeit in een cirkel, die steeds groter wordt. Binnen de cirkel groeit 
het gras harder omdat er tijdelijk veel voeding is. In het midden van zo'n 
donkergroen stukje gras ontstaat soms een tweede cirkel van zwammen, die 
ook weer uitdijt. Tussen de twee cirkels sterft het gras af, waardoor een 
kring van dood gras tussen twee donkergroene cirkels overblijft. 
 
Grascirkels duiken op van mei tot november, maar vooral in de zomer na een 
flinke regenbui. Als het een poos droog en warm is, verdwijnt de zwam 
ondergronds. Als de weidekringzwam zich eenmaal heeft genesteld, is hij 
moeilijk te bestrijden, aldus de vereniging. Daarvoor is afgraven of chemische 
bestrijding nodig. Maar bestrijden is niet perse noodzakelijk. De paddenstoel 
zou zelfs eetbaar zijn. 
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De weidekringzwamweidekringzwamweidekringzwamweidekringzwam is een paddenstoel uit familie Marasmiaceae. Het is een 
eetbare soort, die goed te herkennen is aan de brede klokvormige, geelbruine 
hoed met ver uit elkaar staande lamellen. De weidekringzwam komt voor in 
weilanden en op andere grazige plekken in groepen of kringen. Ze zijn zeer 
algemeen en al vroeg in het jaar te zien. Af en toe komt de weidekringzwam 

ook los (niet in kringen) 
voor. De hoed heeft een 
doorsnede van 3-5 cm. De 
rand is gestreept of 
gegroefd. De steel is 
stevig en geelachtig bruin 
De lamellen zijn 
witachtig, breed en staan 
ver uit elkaar. De sporen 
zijn wit. Kenmerkend 
voor deze paddenstoel 
zijn de ver uiteenstaande 

plaatjes, de aangename geur van het vlees en de groeiwijze : in groepjes of 
kringen. De hoed is eerst klokvormig, later licht bolrond tot uitgespreid en 
plat. In het midden van de hoed zit een grote, stompe knobbel. De bovenkant 
is matglanzend en rood okerkleurig bij vochtig weer, dof en licht oker- tot 
crèmekleurig bij droog weer. De plaatjes zijn vijf tot zeven mm breed, vrij dik 
en zacht; ze hebben dunne, gladde randjes. Bij droog weer zijn ze wit of 
crèmekleurig en bij vochtig weer okerkleurig. De steel is vier tot acht cm lang 
en drie tot vier mm dik.  Het vlees is dun, sappig in de hoed, taai en vezelig in 
de steel. Het heeft een bittere amandelgeur en een aangename smaak. Deze 
paddenstoel groeit van mei tot november tussen het gras, meestal dicht bij 
hout, in wei-, graslanden en in wegbermen. Vooral na een regenbui schieten 
de vruchtlichamen uit de grond. Het is een smakelijke, aromatische 
paddenstoel, die gebruikt wordt om soepen mee op smaak te brengen. Alleen 
de hoedjes zijn geschikt om te eten. Nu weet je dus ook, dat er niets 
geheimzinnigs is aan zo’n grascirkel.  

         O. Slot 
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De Taxus 
 

Eind augustus zijn de vruchten aan de Taxus rijp. Merkwaardig genoeg worden ze door verschillende 

vogels gegeten. Het is toch een giftige plant. 

Nog vreemder was dat er Appelvinken – volwassen exemplaren en één of 

twee juveniele – op af kwamen toen de vruchtjes nog helemaal groen waren. 

Blijkbaar gaat het om de kern; je zag het groene vruchtvlees uit de snavels 

vallen. 

 

Nu zijn de bessen rood en ik zie Merels en Boomklevers in de boom. Andere 

jaren ook wel Glanskopmezen. 

 

Louk Witkamp 
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Tankmos / Campylopus introflexus 
 

Tijdens één van de inventarisaties op landgoed  Tongeren viel ons oog op een grote groeiplek van het 

tankmos. Het zag er heel mooi uit, iedereen was verrukt.  

Op dat moment waren we bezig bij de beek. Er is daar flink gekapt zodat de beek er weer mooi zonnig 

bijligt. Hier en daar zijn zanderige steilkantjes ontstaan en juist daar voelt het tankmos zich thuis. Het 

mag dus duidelijk zijn, tankmos is een pionier. Eén van de eerste plantjes die verschijnt op kale 

zandgrond. Ook op de Renderklippen ken ik 

zo’n plek. 

Hier beslaat het mos vele vierkante meters op 

een afgeplagde plek rondom een nieuw 

gegraven poel. 

 

Het ziet er dus wel mooi uit, maar blij zijn we 

er niet mee. In de mosflora staat het dan ook te 

boek als kolonist en tegenwoordig heeft dat 

woord een ongunstige betekenis. Bij ons op de 

Veluwe verdringt het vooral het Ruig haarmos, 

vanouds het mos dat het eerst verschijnt op kale 

zandgrond.  

 

In 1961 werd het tankmos, dat oorspronkelijk van het zuidelijk halfrond komt, voor het eerst 

gevonden. Het vormt zeer dichte zoden, waardoor de groei van andere soorten onmogelijk wordt. 

Tankmos is een Veluwse benaming, ontstaan omdat het verscheen op plaatsen waar de bodem kaal 

was gereden door militaire voertuigen. Ook wordt het wel cactusmos genoemd. 

De kleur varieert van groen tot grijsgroen, hoe droger hoe grijzer. Een goed kenmerk is de aan de 

bladtoppen haaks afstaande glashaar. 

 

De officiële Nederlandse naam is Grijs kronkelsteeltje. Het sporenkapsel, te vinden van april t/m juli, 

heeft een steel met een krul/kronkel. Je moet wel goed kijken, want in verhouding zijn de kapsels 

nogal klein. 

 

Tot 1980 is de soort gevonden in 152 atlasblokken, nu is het aantal gestegen tot maar liefst  

957!  Het mos is niet bepaald kieskeurig. Inmiddels wordt het ook gevonden op dood hout, veengrond, 

daken en zelfs op bomen. 

 

Naast het Grijs kronkelsteeltje kennen we in onze regio nog twee andere soorten uit deze familie. Het 

Boskronkelsteeltje, een schaduwminnaar die zich voortplant door afbrekende broedtakjes aan de 

stengeltop. 

 

En het Gewoon kronkelsteeltje, beter bekend als breekblaadje. Goed herkenbaar aan de afgebroken 

bootvormige broedblaadjes die je los op de zode kunt vinden. Veel voorkomend in wat opener bossen 

en op heideterreinen. 

 

 

Bronnen; Beknopte mosflora, H. Siebel en H. During 

                Verspreidingsatlas Nederlandse mossen. 

 

                                                                                                                          Mariet van Gelder 
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De Rode Pimpernel 
 
 

De Rode pimpernel is opgekomen in mijn tuin, deze zomer. 

Altijd welkom dit nietige plantje met een bloemetje van ± 8 

mm doorsnede, met een paars hartje en gele meeldraadjes.  

Het heeft niets te maken met de Grote pimpernel. Dit is een 

akkeronkruidje: Anagallis arvensis, of ook wel Guichelheil, 

en in het Engels Scarlet Pimpernel. 

Bij dit plantje hoort een spannend verhaal. 

 

Tijdens de Franse revolutie zijn er heel veel mensen 

onthoofd onder de guillotine. Wie aristocraat was kwam in 

aanmerking voor dit afschuwelijke einde. Schuldig of niet. 

Volgens het verhaal was er in Engeland een edelman die 

onschuldige Franse edelen wilde helpen om aan dit lot te 

ontkomen. In het diepste geheim reisde de Engelsman 

regelmatig naar Frankrijk, samen met een paar heel 

vertrouwde vrienden. Daar beschikten ze over een heel 

netwerk van helpers. 

De Engelsen konden uitstekend organiseren en ze 

verzonnen de prachtigste vermommingen. 

Elke keer als de vrienden het Franse gezag weer eens te 

slim af waren en een vluchtplan lukte, lieten ze een briefje 

achter voor de tegenstanders met een paar regels of zelfs 

een gedichtje: 

 

 They seek him here 

The seek him there 

Those Frenchmen seek him everywhere 

Is he in heaven, is he in hell 

That damned elusive Pimpernel? 

 

Zo’n briefje was steevast ondertekend met een pimpernelbloemetje. 

In Engeland gonsde het intussen van de geruchten: Wie is toch die Scarlet Pimpernel? 

Het was Sir Percy Blakeney. Hij en zijn Franse vrouw hielden zich dikwijls op in de entourage van de 

Prince of Wales. 

De prins was gesteld op Sir Percy omdat hij het gereglementeerde leven aan het hof wat vrolijkheid 

inblies met zijn gekke invallen. 

Percy was een geliefde, rijke, galante, geestige maar ook aartsluie nietsnut aan het Engelse hof. 

 

Waar gebeurd? Een kern van waarheid zal er wel zijn.  

Het verhaal is ook verfilmd. De mooiste rol speelt mijns inziens Lesley Howard in een stokoude 

zwart/wit film. Hij vertolkt een prachtige tegenstelling tussen de leeghoofdige gangmaker en de 

doortastende intelligente man in één persoon: de Scarlet Pimpernel. 

 
Nietig bloempje – machtig verhaal. 

 

       Louk Witkamp 
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De Pruikzwam 
 

Sinds vorig jaar is de Gemeente Epe weer een groeiplaats 

van de Pruikzwam rijk. 

De Pruikzwam is een bijzondere verschijning onder de 

paddenstoelen. 

Het is een wondparasiet die dikke bomen nodig heeft. De 

bomen die ze aantast zijn bijna altijd beuken maar ook een 

enkele keer eiken. Als de bomen dood gaan of omgezaagd 

worden, kunnen de stammen nog enkele jaren de 

spectaculaire vruchtlichamen opleveren. De Pruikzwam 

bestaat uit lange en vrij weke bleekgekleurde stekels die 

aan het uiteinde iets bruingeel verkleuren en die uit een 

door de stekels volledig bedekt knolvormig vruchtlichaam 

groeien. 

 

Het is een in heel West Europa weinig voorkomende 

paddenstoel die in Nederland vooral op de Veluwe, Rijk 

van Nijmegen en de Utrechtse heuvelrug gevonden is.  
Het dichtst bijzijnde exemplaar groeit al jaren bij 

Wolfheze. Meestal zitten de vruchtlichamen op grote 

hoogte in de boom maar “onze” Pruikzwam zit aan de voet 

van een beukenboom die links aan de Heerderweg staat net 

voor de Bijsterbosweg. 

 

Dit biedt een mooie kans om deze fraaie paddenstoel eens goed te bekijken. 

Eind augustus waren twee vruchtlichamen aanwezig. Nu maar hopen dat ze net als vorig jaar de kans 

krijgen om tot volle wasdom te komen. 

Oktober 1979 was de laatste keer dat een Pruikzwam werd waargenomen in de gemeente Epe. Dat was 

op landgoed Tongeren. Ik ben heel wat keren wezen kijken of deze toch niet weer opgedoken was 

maar tot nu toe niet. Overigens kan het jaren duren voordat de zwam sterk genoeg is om een 

vruchtlichaam te produceren. Ook het exemplaar aan de Heerderweg kan al jaren “in de maak” zijn 

geweest. 

 

Dit deel van de Veluwe is rijk aan paddenstoelen. In de 

afgelopen tien jaar heb ik bijna 700 soorten geturfd. Hoewel 

paddenstoelen het hele jaar door te vinden zijn is Oktober 

wel de maand waarin de meeste soorten bovengronds 

aanwezig zijn. 

 

Janus en To Crum leiden al jaren de 

paddenstoelenwerkgroep. Loop eens mee op één van de 

excursies deze herfst en verwonder je over de vele soorten 

die op een enkele excursie te vinden zijn. 

 

 

   Menno Boomsluiter 
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Ontmoetingen met een Ree 
 

 

Elegant 
 
Ze is heel mooi met haar prachtige bruine ogen, de 

lange wimpers, de elegante houding, het meestal zo 

beheerste optreden en de keurige tafelmanieren. 

In het voorjaar kreeg ik de kans om eens precies te 

bekijken hoe ze te werk gaat, deze fraaie Ree. Ze stond 

bij de carport in het zomaar eigenmachtig opgegroeide 

bloembedje met meest wilde planten. Er stonden 

paardenbloem tussen. 

Rustig, langzaam, maar zeer zorgvuldig at Ree de 

paardenbloemen ertussenuit.  

Het was een mooi gezicht zoals ze daar stond met een 

snoet vol pluisjes. 

 

 

Bedachtzaam en verwoestend 
 
In de zitkamer staat de TV naast de openslaande deuren. Toen ik eens een programma zat te kijken 

stapte er tot mijn verbazing een ree door de tuin. Ze ging in de richting van de waterschaal maar het 

ging niet om drinken, wel om plantjes. Eerst een hapje Vrouwenmantel. Toen haar kop naar de 

prachtige grote blauwe klokken van de campanula reikte werd het te gek. Dus opgestaan en naar het 

raam gegaan. 

Ree keek even. Pas toen ik zwaaide en aan de deur rammelde ging ze weg. Niet overhaast hoor en met 

een blauwe klok in haar bek. 

 

 

Roos draagt een voile 
 
Eerst nog even een opmerking over Ree.  

Gelukkig heb ik nog kunnen genieten van de campanula. Niet lang, want Ree komt regelmatig terug. 

De klokken verdwenen totaal. 

Phloxen werden een verdieping lager gemaakt, herfstasters tot op vijftien centimeter gesnoeid, alle 

bloemknoppen uit de rozen verdwenen, enz. enz. 

Jammer, maar ik moet niet zeuren. Wie zit er nu met de Reeën te ontbijten of thee te drinken?  

 

Toch een tegenmaatregel verzinnen? Ik moest aan mijn Moeder denken. Heel lang geleden droeg ze 

wel eens een hoedje met een voile. Dat had wel iets! En er zit iets in. 

Gauw naar de schuur gegaan en een oud aardbeiennet verknipt.  

Roos, nee de rozen dragen nu een voile. Ze reageerden meteen: maakten weer knoppen en ze bloeien 

nu. 

    Louk Witkamp 
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KNNV stand op de Bijenmarkt in Epe. 
 
Op Woensdag, 5 augustus j.l. was er de jaarlijkse Bijenmarkt in Epe. Naast het gemeentehuis stond 

een flinke rij kramen, waaronder die van de KNNV. 

Via de stand willen we aandacht vragen voor de natuur en voor onze vereniging. 

In het Jaarplan 2009 van onze afdeling staat dat we vier maal met de stand aan de weg zullen 

timmeren.  

Net als op Hagedoorns Plaatse hadden we ook nu weer voor een thema gekozen. Dat geeft een beetje 

sturing aan de vele onderwerpen en activiteiten die de natuur je aanreikt. 

 

U heeft via de pers kunnen lezen dat men een petitie kan ondertekenen op www.stopbijensterfte.nl  

voor het verbieden van drie bestrijdingsmiddelen, die mede verantwoordelijk zijn voor de alarmerende 

sterfte onder de honingbijen. Op de site wordt informatie gegeven en een onderbouwing van het 

standpunt dat het gif moet verdwijnen. 

De Bijenmarkt leek ons de uitgelezen plaats om aandacht te 

vragen voor de bijensterfte, maar we wilden het publiek ook 

interesseren in andere bestuivers dan honingbijen, de 

zweefvliegen. Het thema werd: “Ook andere bestuivers in 

nood….”. 

Met foto’s en het 

onvolprezen 

bijenkastje werd 

de aandacht 

gericht op 

metselbijtjes en 

behangersbijtjes. 

Door het klepje te 

openen kon je ze 

via de doorzichtige pijpjes, aan het werk zien. We vertelden 

over de mimicry, die veel zweefvliegen inzetten om 

belagers af te weren. Door op wespjes te lijken denken ook veel mensen dat de dieren akelig steken. 

En dat is nu juist niet het geval. 

 

Dat kinderen veel interesse tonen in “het kleine gewas” wisten we wel. Ze zijn graag actief met de 

natuur bezig en het vangen van de dieren in de loeppot is een aanjager voor hun belangstelling. Namen 

willen ze ook graag weten. De KNNV schoolkranten die bij de jaarlijkse waarnemingsprojecten 

werden uitgegeven vinden veel aftrek in de stand, evenals de Natuurdoekaarten. 

Zoekkaarten zijn een succes omdat ze met wéér een vraag steeds dichter bij de soortnaam komen. 

 

Dat ook volwassenen veel belangstelling toonden voor de verschillende bijen en zweefvliegen verraste 

ons. De zelfgemaakte insectenblokken (van Geert) en het bijenkastje oogsten veel bewondering en 

gaven inspiratie tot het zelf knutselen van insectenonderkomens. 

 

Dankzij de toeristen verkochten we vrij veel boeken. IVN- en KNNV-Uitgeverij hebben hele 

aantrekkelijke uitgaven.  

Voor KNNV-leden valt er zeker wat te snuffelen in onze stand. Naast onze rapporten  zijn er o.a. 

mooie loepen te koop, een boomhoogtemeter, een insecten-zuigpotje en een keur aan handige 

veldboekjes. 

 

Mia Leurs, Geert Kuper en ondergetekende hadden het gezellig druk die morgen en we vonden het 

heel leuk dat er ook KNNV-leden een kijkje kwamen nemen. 

 

                                                                                                                               Margriet Maan 
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Mossen-werkgroep 
 

Het afgelopen voorjaar zijn we heel voorzichtig gestart met een mossenwerkgroep. Elja van Dongen, 

coördinator van de plantenwerkgroep regio Zwolle, heeft het plan geopperd om gezamenlijk een 

werkgroep te starten. 

Inmiddels zijn we een paar keer 

samen op stap geweest, o.a. naar 

de Renderklippen. 

Ook hebben we bij Elja thuis 

determinatie-avonden gehouden. 

We zijn echt nog in de beginfase. 

Allereerst proberen we de mossen 

die in het veld herkenbaar zijn op 

naam te brengen. Hierbij maken 

we gebruik van de Veldgids 

Mossen (Klaas van Dort, Chris 

Buter en Paul van Wielink). 

Excursies vinden plaats op 

zaterdagen. 

 

Wil je verder, dan heb je een microscoop nodig en de Mossenflora van Nederland en België (Henk 

Siebel en Heinjo During). 

Op 10 oktober komt Rudi Zielman, lid van de landelijke mossenwerkgroep BLWG naar Epe om ons 

op weg te helpen. 

 

Heb je serieuze belangstelling, neem dan met mij contact op (voor telefoon en e-mail adres, zie 

Werkgroepen informatie achterin) . 

                                                                                      

         Mariet van Gelder 

             

 

 

 

 

 

Najaar 
 

Vlammende kleuren sieren struiken en bomen 

Feestelijke finale van een voorbij seizoen 

Herfst, tijd van verval verstilling versterven 

Melancholie om het eindige toen. 

 

Windadem laat bladgoud rillen en trillen 

Dwarrelen naar de geurige grond 

Verstillen vervagen op Moeder Aarde 

Waar het eens de oorsprong vond. 

 

Geke Giesing 
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Verslag Insectenexcursie naar Frieswijk 
op maandag 10 augustus ( 11 deelnemers) 
 

We ontmoetten elkaar op deze mooie zonnige dag bij het pontveer naar Olst. Na de oversteek moesten 

we noodgedwongen een stukje omrijden om op onze locatie Frieswijk te komen, een kleine buurtschap 

ten noorden van Schalkhaar. In de Middeleeuwen heette de plaats Frieswijck en het was toen een 

bedevaartsoord. 

Eeuwen geleden werd hier in een boom in de buurt van Frieswijk een houten Mariabeeld gevonden. 

Sindsdien gaan er allerlei verhalen over deze Maria van Frieswijk rond. Op de 2
e
 zondag in september 

komen er nog altijd mensen naar de RK-kerk in Schalkhaar, waar zich nu het beeld bevindt, om haar te 

begroeten. Van hieruit wordt er dan steeds een soort bedevaart naar Frieswijk gehouden. De schrijfster 

Thea Beckman heeft destijds in het kinderboek “Het wonder van Frieswijck” melding gemaakt van 

een bedevaart naar deze plaats. 

Els en Dik Koopmans hebben het gebied al vaker bezocht en Dik gaf daarom voor de start van de 

excursie  een korte uitleg over het terrein. Landgoed Frieswijk is 150 hectare groot en is in Engelse 

landschapsstijl aangelegd. Op het landgoed bevinden zich nog 5 boerderijen, 2 woonhuizen en een 

koetshuis. Verder is er bij een van de boerderijen nog een klein Landbouwminiatuurmuseum met 1300 

miniatuurtrekkers en landbouwmachines. Tevens liggen er op het landgoed een aantal 

waterpompinstallaties. Sinds 1950 wordt het landgoed beheerd door de stichting Landgoed Frieswijk. 

We maakten een rondwandeling op een gedeelte van het landgoed en liepen over een breed verhard 

graspad. Aan weerskanten is het pad omzoomd met allerlei planten, struiken en laaggroeiende 

boompjes, zoals braam, framboos, els, wilg, vuilboom, bloeiend Koninginnekruid, guldenroede en op 

wat schralere grond o.a. struikheide, akkerdistel en brem. Achter deze vegetatiezoom staan 

afwisselend percelen met douglas, grove den, lariks, eik, beuk, berk en populier, vaak in groepjes door 

elkaar. 

Direct bij het begin zagen we in en bij een doodlopende watergang enkele libellensoorten, zoals de 

Grote keizerlibel, veel exx. van de Bruinrode heidelibel en een paar heen en weer vliegende Blauwe 

glazenmakers. 

Tot onze grote verrassing troffen we in het gras een rustende Bandheidelibel aan. Verderop 

signaleerden we nog enkele rondsnorrende exx. van de Bruine glazenmaker en op twijgen van bomen 

een paar Houtpantserjuffers en een aantal Zwarte heidelibellen. 

Ondanks de nog uitbundige bloei van het Koninginnekruid aan weerszijden van het pad en op enkele 

open plekken werden ze toch slechts door weinig vlinders bezocht. De meeste soorten vonden we in 

het gras of  ontdekten we in de vlucht. We noteerden het Bont zandoogje (6 exx.), het Bruin zandoogje 

(5 exx.), de Distelvlinder (4 exx.), de Kleine vuurvlinder (3 exx.), een Dagpauwoog, een Atalanta, 

Kleine vossen (3 exx.), Landkaartjes (3 exx.), Klein geaderde witjes (5 exx.), het Klein koolwitje  

(5 exx.), het Icarusblauwtje (6 exx.), het Heideblauwtje (5 exx.) en een Gammauil. Een zwart rupsje 

op distel konden we niet zo gauw op naam brengen. 

Op bloeiende guldenroede zaten veel zweefvliegen, o.a. de Pendelzweefvlieg en de 

Doodskopzweefvlieg. 

In het hier en daar nog natte gras zaten een enkel Grasmotje en een Wespenspin in haar mooi 

gevormde web. 

Op een zanderig stukje renden Basterdzandloopkevers. Andere waargenomen soorten zijn nog het 

Elzenhaantje, een Aaskever met de welluidende Latijnse naam Nicrophorus vespilloides en Blinde 

bijen, Glasvleugelwantsen, veel Zanddoorntjes (een sprinkhanensoort) en een paar 

Distelgalboorvliegjes. 

We kwamen weer uit bij de reeds genoemde watergang. Het water was inmiddels opgewarmd en we 

zagen nu in het water scholen rietvoorns en baarzen. 

Behalve de reeds genoemde planten zagen we o.a. ook kruipbrem, zandblauwtje, breedbladige 

wespenorchis (uitgebloeid) en ratelaar. 

 

         Bertus Hilberink 
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Waargenomen 
 

De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 

waarnemers. Dat waren deze keer: AH.=Adrie Hottinga, HvD.=Harry van Diepen, HvG.=Henk van 

Gelder, LW.=Louk Witkamp, MM.=Micky Marsman, AB.= Anita Bannink, EvDT.=Evelien van 

Dalfsen-Tukker.  

 

VOGELS 

Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 

 Lijken in aantal toe te nemen. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  

Dit seizoen maar één keer gezien en tweemaal gehoord. Treurig – vele jaren was er een nest en 

lang geleden zelfs twee verschillende nesten. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Boomvalk  Falco Subbuteo 

Juli en augustus was voor de Grensweg de maanden van de boomvalken. Een ouderpaar met  

2 jongen maakten onze buurt voor kleine vogels onveilig. Eind augustus hebben de jongen het 

gebied verlaten. De ouders zijn er nu (begin sept.)  nog steeds te bewonderen. AB 

Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  

Ik had onveranderlijk al jaren achtereen drie koppeltjes in de tuin, waarvan de heren vaak een 

bad in de vijver namen. (De vrouwtjes nooit – merkwaardig.) 

Dit jaar zie ik heel af en toe één enkel paartje. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  

31/05  Zong volop bij de invallende duisternis op de Kleppenberg, Heerde. HvG. 

Wielewaal  Oriolus oriolus    

11/07  Gezien aan de Griftdijk te Heerde. HvG. 
Zwarte specht   Dryocopus martius 

 Van ’t jaar minder gehoord en gezien. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

       

VLINDERS   

Atalanta  Vanessa atalanta 

06/07 Sindsdien 1-6 exx. Na hoofdbloei Buddleja 1-3 exx. tot september.  

 Norelholtweg 3, Epe. LW.  

16/07 6 exx. Buddleja, Tongerense heide, Epe. EvDT.    

Bont zandoogje  Pararge aegeri 

23/06 Regelmatig aanwezig maar niet dagelijks. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Boomblauwtje  Celastrina Argiolus  

23/06 In juli en begin augustus dagelijks. Daarna minder. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

02/07 12 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT. 

28/08 1 ex. na een poos afwezigheid. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Bruin zandoogje  Maniola jurtina 

23/06,  24/06, 25/06, 06/07, 13/07, 14/07 met enige regelmaat tot ± 24 augustus.  

 Norelholtweg 3, Epe.  

16/07 16 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

23/06) 

25/06) Norelholtweg 3, Epe. Sindsdien met enige regelmaat tot in september. LW. 

28/06) 
Dagpauwoog  Inachis io  
20/07 1-5 exx. dagelijks tot ± 12 augustus. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

26/07 22 exx op en rond de Buddleja, Tongerense heide, Epe. EvDT.    

 Tijdens de grote vlinderinvasie van augustus ook steeds 1-3 exx. op de Buddleja. 

 Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Distelvlinder Vanessa Cardui  

15/07 Sindsdien oplopend 6-12 exx. dagelijks op Buddleija tot ± 24 augustus en daarna afnemend. 
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 Norelholtweg 3, Epe. LW.  

26/07 39 exx Buddleija, Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Eikenpage  Neozephyrus quercus 

28/06, 03/07 en daarna nog eenmaal een zeer afgevlogen ex. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Geelspriet dikkopje  Thymelicus sylvestris 

 In deze prachtige vlinderzomer niet één exemplaar gezien. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 

23/06, 30/06/ 01/07, 06/07, 13/07, 14/07. Met regelmaat tot september. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

20/08 4 ex op de Buddleja, Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Groot dikkopje  Ochlodes faunus 

24/06,  28/06, 30/06, 06/07, 13/07 en 14/07. Hierna nog een of twee keer 1-2 exx. 

 Norelholtweg 3, Epe. LW.  

05/07 12 exx Buddleja, Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Groot koolwitje  Pieris brassica 

23/06 Regelmatig tot september. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Heideblauwtje  Plebejus Argus  

02/07 2 parende exemplaren.  Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Heideringelrups  Malacosoma castrensis  

21/07 1
e
 maal gezien op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Heivlinder  Hipparchia semele 

Begin augustus 3-4 keren 1 ex. gezien. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

28/08 Op de Renderklippen, Epe, langs het hoge pad. MM.  
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

Eind juli  1 ♂ - één keer gezien. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Keizersmantel Argynnis paphia  

05/07 Een prachtige vlinder (man) die ik voor de  allereerste keer zag op de Buddleja. Tongerense 

heide, Epe. EvDT.  
16/07 Hetzelfde exemplaar. Herkenbaar aan kapot puntje van de voorvleugel. Buddleja, Tongerense 

heide, Epe. EvDT.  

20/08 Een ander exemplaar. Ook een man. Hij zag er heel afgevlogen uit. Buddleja, Tongerense 

heide, Epe. EvDT.  

22/08 Hetzelfde afgevlogen exemplaar. Buddleja Tongerense heide, Epe. EvDT.      

Klein geaderd witje  Pieris napi 

23/06 tot in september dagelijks 1-4 exx. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Klein koolwitje  Pieris rapae 

23 /06 Regelmatig tot september, Norelholtweg 3, Epe. LW.   

20/08 6 exx. Buddleja, Tongerense heide, Epe. EvDT.  
Kleine vos  Aglais urticae 

04/08 10 exx Buddleja Tongerense heide, Epe. EvDT.  

augustus tot september met enige regelmaat. Norelholtweg 3, Epe. LW.  
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

05/07 Norelholtweg 3, Epe.  Sindsdien nog een enkele keer meerdere exx. en op  

29/08 de laatste waarneming. LW.  

Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
28/06,  13/07 en 13/07. Nadien nog een aantal dagen 1-2 exx. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

16/07 2 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 

juli/augustus – drie keer in de tuin gehad. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Landkaartje  Araschnia levana 

14/07) 1-2 exx. sindsdien nog gedurende   

15/07)  ± zes dagen.  Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Muntvlindertje  Pyrausta aurata 

26/07 4 exx. op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Nachtpauwoog  Saturnia pavonia 

14/07 Een mooie rups van deze vlinder op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  
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Roodbandbeer   Diacrisia Sannio 

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

St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae 

04/07 1e rups dit jaar van deze vlinder op de Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 

05/07 8 exx. Buddleja, Tongerense heide, Epe. EvDT.  

 Niet één exemplaar gezien in deze prachtige zomer. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

 

ZOOGDIEREN         

Boommarter  Martes martes 

17/07 Verkeerslachtoffer ♂ 2 jaar. Zuidweg, Epe. Vindster leverde het dier bij mij thuis af. HvD.   

 
Das  Meles meles  

08/07 ♀ leeftijd 2 jaar. Doodgereden in Vaassen bij Jonasweg – Kanaalweg. HvD.  

15/08 ♀ leeftijd 1 jaar. Aangereden en uit haar lijden verlost. Gortelseweg, Emst. HvD.  

Muizen 
Weinig gezien dit jaar tot nu toe. Een enkel keertje een Bosmuis (Apodemus sylvaticus) en een 

paar Rosse woelmuizen  (Myodes glareolus of Clethrionomys glareolus) en de Spitsmuis 
(Crocidura russula als het een Huisspitsmuis betrof) alleen maar geroken. Norelholtweg 3, 

Epe. LW.  

Ook mij is opgevallen dat er duidelijk veel minder muizen waren/zijn dan andere jaren. 

Belvédèreweg 3, Epe. MM.   

Ree  Capreolus capreolus  

Eenmaal een hele familie gezien: mooie bok, geit en twee kalfjes (al roestbruin met vage 

vlekjes.) 

Steenmarter 

17/07 Adult met twee jongen. Vorchten. AH. 

Wild konijn  Oryctolagus cuniculus 
Aan de Norelholtweg 3, Epe was het een buitengewoon slecht jaar voor deze dieren. Slechts af 

en toe één exemplaar gezien. LW.  

Aan de Belvédèreweg 3, Epe tieren ze welig. Huppelen soms met tien tegelijk op het grasveld 

bij de buren en met regelmaat komen ze ook bij mij in de tuin. Merkwaardig is dat er één heel 

‘blond’ exemplaar bij zit en een ander is donker tegen het zwarte aan. MM.  

Wild zwijn  Sus scrofa   

 Lieten zich dit jaar met regelmaat zien. Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Ook bij mij geregelde bezoekers tot in de tuin, waar af en toe geprobeerd wordt (soms met 

succes) de grijze kliko omver te gooien. Vooral sedert de laatste augustusweek worden de 

bermen langs de Belvédèreweg 3, Epe ’s nachts zeer grondig omgewoeld. 

 

AMFIBIEËN/REPTIELEN         

Adder Vipera berus 

24/08 1 jong dier 15 cm lang en 6 mm dik. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

27/08 1 ♀ licht bruin, dik en prachtig getekend. Tongerense heide, Epe. EvDT.  

30/08 1 ♂ heel donker grijs, bijna zwart. Tongerense heide, Epe.  

 Al deze drie waarnemingen op dezelfde plek. EvDT.  

Gladde slang  Coronella austriaca 

03/08 1 ex. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  

29/08 1 groot ex. heerlijk in de zon. Landgoed Welna, Epe. EvDT 
Hazelworm  Anguis fragilis 

Veel minder dan andere jaren. Norelholtweg 3, Epe. LW.   
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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 
 


