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Stuurpraat 

 
 
De maand mei was de koudste van de laatste twintig jaar maar nu ik dit schrijf, begint het weer op te 
krabbelen. Zo gaat het ongeveer met onze KNNV afdeling. Na een roerige periode proberen wij verder 
te gaan met wat ons bindt: de belangstelling voor de natuur. 
 

 Op 29 april was er een bijzondere ledenvergadering om de bestuurscrisis te bespreken. Hier 
trad ik, Hilary Jellema, als voorlopige voorzitter op. De vergadering heeft  het toetreden tot het bestuur 
van Janus Crum en Menno Boomsluiter als duo secretaris goedgekeurd. Ze willen deze functie 
tijdelijk overnemen tot de ledenvergadering in februari 2011 en daar zijn wij heel blij mee. Ook mijn 
optreden als tijdelijk voorzitter werd goedgekeurd. Bauke Terpstra vond de situatie van de laatste 
maanden moeilijk en besloot om uit het bestuur te stappen  maar gelukkig blijft hij actief in de 
vereniging,  zowel met de werkgroep Geologie en Landschap als met andere taken. Namens de 
vereniging ben ik op bezoek geweest bij onze aftredende voorzitter en ook bij Bauke Terpstra om hen 
te bedanken voor al hun inzet en inspanningen voor onze afdeling.  
U kunt de notulen van die bijzondere vergadering lezen in deze editie van Natuurklanken. 
 
Er is besloten dat het bestuur zal proberen nauwer samen te werken met de werkgroepen. Maar het 
bestuur heeft wel versterking nodig, óf vanuit onze leden, óf van buiten af. Een lichte taak zou 
gastheer of gastvrouw bij onze avondactiviteiten kunnen zijn. 
 
Wij zijn verheugd dat de Vogelwerkgroep op 7 september bij elkaar zal komen in de Eper Gemeente 
Woning en hopen dat zij een coördinator kunnen kiezen en ook een programma opstellen, want er is 
veel belangstelling voor vogels bij het algemene publiek. Hartelijk dank aan Margriet Maan en Henk 
van Gelder die een succesvolle cursus in het voorjaar organiseerden. 

 
Wij hopen dat zulke cursussen  nieuwe leden zullen opleveren. Het landelijk bestuur begrijpt ook dat 
nieuwe leden belangrijk zijn: 10 oktober 2010 is gekozen voor een ledenwerfactie voor alle 
afdelingen van de KNNV (zie het programma).  

 
Maar wij hebben toch wat te vieren! Pas na afloop van de bijzondere vergadering kreeg ik van Frans 
Bosch te horen dat Jan Polman een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Hartelijk 
gefeliciteerd! Menno Boomsluiter is met een bloemetje namens het bestuur en de leden bij hem thuis 
geweest om hem te feliciteren (zie ook het artikel van Margriet Maan elders in dit blad). 
 
Verder is er ook een artikel van Frans Bosch over de plaatsing van 14 vleermuizenkasten in Epe. De 
kasten waren gesponsord door het Sint Anthonie Gilde in Epe; onze hartelijke dank hier voor.  

  
Er wordt nog gewerkt aan het Renderklippenrapport. In de algemene vergadering van februari werd 
besloten dat alle leden een exemplaar zullen krijgen. 
 
Het bestuur wenst U een heerlijke zomer. Het zou fijn zijn als wij uw belevenissen in de natuur in de 
volgende Natuurklanken kunnen lezen.     
 

        Hilary Jellema 
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Notulen Bijzondere ledenvergadering KNNV 29 april 2010. 
Aanwezig: 24 leden. 
Met kennisgeving afwezig: Ed van Dalfsen, Bauke Terpstra, Bertus Hilberink, Marianne Faber. 
Interim voorzitter: Hilary Jellema-Brazier. 
Penningmeester: Rob van de Burgt. 
  
1. Opening 
Hilary opent de vergadering met te wijzen op de positieve kanten van onze afdeling. Ze noemt de 
werkgroepen, het verenigingsblad Natuurklanken en onze rapporten. 
Helaas is er sprake van een bestuurscrisis. 
Vanaf eind 2009 is er geen secretaris meer.  
In de laatste Natuurklanken (2010-2) is melding gemaakt van het aftreden van onze voorzitter Ed van 
Dalfsen.  
Inmiddels is ook Bauke Terpstra afgetreden.  
 
2. Secretariaat 
Alvorens verder op de bestuurscrisis in te gaan stelt de voorzitter n.a.v. punt 1 de tijdelijke opvolging 
van de secretaris aan de orde. 
Na overleg met de coördinatoren hebben Menno Boomsluiter en Janus Crum aangeboden om als 
tijdelijke eerste secretaris te functioneren resp. als tweede secretaris voor taken ten dienste van de 
eerste secretaris (daarbij kan gedacht worden aan het maken van de verslagen van de 
bestuursvergaderingen en het maken van concepten voor brieven en andere schriftelijke reacties). 
Tijdelijk wil zeggen: tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
De vergadering gaat ermee akkoord dat het bestuur zich door deze personen laat bijstaan. Vervolgens 
nemen zij plaats aan de bestuurszijde. 
 
 3. De crisis in het bestuur 
De voorzitter meldt naar aanleiding van de Stuurpraat in de laatste Natuurklanken (2010-2), dat er 
onenigheid is ontstaan tussen de penningmeester Rob van de Burgt en de voorzitter Ed van Dalfsen 
waarna Ed is afgetreden. 
Op zijn verzoek geeft de voorzitter aan Rob allereerst gelegenheid om zijn zienswijze toe te lichten. 
Hij memoreert dat hij een periode voorzitter van de vereniging is geweest en toen er een vacature 
penningmeester kwam deze functie van Jan Kuiper heeft overgenomen. Daarmee kon hij zich beter 
beperken tot een bepaalde taak binnen de vereniging, wat hem gelet op zijn overige bezigheden en 
interesses beter uit kwam. Vervolgens vertelt Rob in detail hoe hij de samenwerking met Ed heeft 
ervaren. Rob geeft aan dat hij het laatste jaar het niet meer naar zijn zin had en heeft in de eerste 
bestuursvergadering na de ALV dit kenbaar gemaakt aan het bestuur. Hij heeft aangegeven zijn 
functie als penningmeester neer te leggen. Als reactie hierop heeft Ed zijn functie als voorzitter 
neergelegd, want het zou voor de vereniging beter zijn als de penningmeester bleef. Rob kon hiermee 
leven. 
 
Daarna verwoordt Hilary als voorzitter de zienswijze van Ed. Bij zijn aantreden als voorzitter had hij 
zich tevoren goed georiënteerd. Hij maakte duidelijk dat hij een pro-actief beleid wilde voeren m.b.t. 
het teruglopende aantal leden, vergrijzing van het ledenbestand, weinig mensen beschikbaar voor 
taken in het bestuur en werkgroepen,  de financiële consequenties van de afdracht aan het landelijk 
bestuur en de kosten van bijvoorbeeld rapporten. Door de financiële aspecten kwam hij in conflict met 
Rob.  
Hilary benadrukt dat Ed is afgetreden in het belang van de vereniging, die beter zonder voorzitter zou 
kunnen dan zonder penningmeester. Hij zou graag met de KNNV verder zijn gegaan. 
Hij heeft veel werk verricht voor de vereniging zoals vergaderingen bijwonen, redactiewerk voor 
Natuurklanken en als belangstellende deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Dit laatste zou soms 
geïnterpreteerd zijn als een vorm van controle.  
De voorzitter van de vergadering bedankt Ed voor zijn inspanning voor de KNNV. Ze hoopt dat de 
KNNV in de toekomst een beroep op hem kan blijven doen. 
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Vervolgens meldt de voorzitter over het aftreden van Bauke Terpstra als algemeen lid van het bestuur, 
dat zijn gevoeligheid voor de onenigheid in het bestuur, het hem niet langer mogelijk maakte hieraan 
deel te nemen. Hij voelde zich er ook verantwoordelijk voor dat hij Ed als voorzitter had 
binnengehaald. Gelukkig zal Bauke actief blijven bij de KNNV. 
 

 Reacties op 'De crisis in het bestuur'. 

Na wat uitwisseling van informatie wordt duidelijk dat een lijmpoging geen zin heeft. 
Hoewel Ed een open bestuur voor ogen had, waar gepraat wordt over meningsverschillen, heeft er 
kennelijk toch onvoldoende afstemming op elkaar plaatsgevonden.  
 
Gerlof Luehof zal nagaan of hij een voorzitter van buiten de vereniging kan vinden. 
Ed blijft de KNNV vertegenwoordigen in de klankbordgroep Hoogwatergeul.  
Met een bezoek en een bloemetje zal afscheid genomen worden van de afgetreden bestuursleden.  
 
 4. Toekomstvisie van onze afdeling 
  Samenwerking tussen bestuur en werkgroepen. 

Tot nu toe vindt er één keer per jaar een gezamenlijke vergadering van bestuur en werkgroepen plaats. 
Vanuit de gedachte dat werkgroepen en andere activiteiten de kern vormen van het verenigingswerk, 
oppert het bestuur het idee om het bestuur en de werkgroepen dichter bij elkaar te laten functioneren. 
Dit zou kunnen door een vertegenwoordiger van elke werkgroep aan de bestuursvergaderingen te laten 
deelnemen. De vergadering stemt hiermee in. 
Henk van Gelder zal de vogelwerkgroep bij elkaar roepen om na te gaan wie coördinator wil zijn. 
Het zou al voldoende zijn als er een contactpersoon 'Vogels' zich als zodanig beschikbaar stelt.  
Dat geldt ook voor andere activiteiten waarmee leden bezig zijn. Contactpersonen kunnen net als 
coördinatoren dan vermeld worden in Natuurklanken. 
Het lijkt erop dat leden van de KNNV vooral bezig zijn met verdieping van hun eigen kennis, terwijl 
bijv. IVN-leden meer gericht zijn op activiteiten om hun kennis uit te dragen. Voor onze KNNV is een 
structuur van belang waarin zowel werkgroepen functioneren, als waarin individuele leden op een 
beperkt gebied actief willen zijn. Dat beperkte gebied kan ook bestuurstaken betreffen. 
 [Na de vergadering laat Frans Bosch weten als contactpersoon 'Zoogdieren' beschikbaar te zijn.] 

 Natuurklanken. 

De voorzitter onderstreept nog eens dat bijdragen van leden belangrijk blijven. Mogelijk kan de 
rubriek 'In mijn tuin gezien' daarvan ook profiteren. 
Evelien van Dalfsen geeft aan redactiewerk te blijven doen.  
Voor de vormgeving is nog 'een tweede man/vrouw' nodig om in een voorkomend geval de huidige 
redacteur te vervangen. 
   

Janus Crum, tijdelijk tweede secretaris. 
  
 



  
 

5

 

Van harte gefeliciteerd, Jan Polman!         
 
Vereniging Milieuzorg Epe heeft Jan Polman voorgedragen voor een lintje. Met grote 
kennis van zaken en met een niet aflatend doorzettingsvermogen heeft Jan gedurende 
dertig jaar gevochten voor natuur en milieu in de gemeente Epe. Hij is de drijvende 
kracht achter Milieuzorg Epe. 

De aanvraag werd ondersteund door de KNNV,  de Fietsersbond afd. Epe, de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging afd. Vaassen en door Stiléma kringloopbedrijf. Ook 
voor deze organisaties heeft Jan belangrijk werk verricht en doet dat overigens nog steeds. 

 
Als genodigden besef je 

vooraf niet wat voor list en bedrog 
eraan te pas komt om de gelauwerden 
onwetend naar het gemeentehuis te 
lokken. Bij Jan valt dat nogal mee, 
want hij is er kind aan huis en er staat 
altijd wel één of andere vergadering 
in het draaiboek. Dit keer een 
zogenaamde ingelaste vergadering 
over natuur- en milieu educatie. Goed 
bedacht door Frans Bosch, want Jan 
hapte direct.  
Uiteraard op de fiets, toog hij van 
Vaassen naar het gemeentehuis. 
Jannie Polman fietste onzichtbaar 
achter hem aan. Zij zat natuurlijk 
ook in het complot. 

 
Het was een feestelijke bijeenkomst voor de elf gedecoreerden, hun familie en genodigden van de 
betrokken maatschappelijke organisaties. 
 
Burgemeester van Lente hield een pittige toespraak, waarbij zij memoreerde dat Jan een soort luis in 
de pels van het gemeentebestuur is. Altijd alert als hij meent dat plannen klungelig en tegenstrijdig 
zijn of wanneer beleid niet deugt. Dat is ook nodig om het gemeentebestuur scherp te houden, vond de 
burgemeester. 
“ Als u binnenkomt, siddert het hele gebouw ”. Een mooier compliment kun je niet krijgen, Jan! 
Aldus werden de versierselen opgespeld: het heeft Hare Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau voor uw activiteiten die allemaal een relatie hebben met een beter milieu. 
De burgemeester bedankte ook Jannie met een groot boeket; zonder steun en acceptatie van het 
thuisfront is het doen van zo veel uren vrijwilligerswerk met zo’n grote papierwinkel, een 
onmogelijkheid. 
 
We zouden een bladzijde nodig hebben om te noemen waar Jan Polman zich al niet hard voor gemaakt 
heeft: het Groenstructuurplan, het Bomenbeleidsplan, het Kievitsveld, het Platform Duurzame 
Ontwikkeling, Structuurvisies en Bestemmingsplannen, Geldersche Milieufederatie…… 
Op de Algemene Ledenvergaderingen deed hij steevast weer een oproep tot meer actie van 
KNNV’ers; tot meer bemoeienis met zaken van natuur en milieu op gemeentelijk en provinciaal 
niveau. 

 
Jan en Jannie, ook  namens  de KNNV Epe/Heerde en de Fietsersbond van harte gefeliciteerd! 
 

Frans Bosch, Marion Luttenberg, Jan Hofstede, Marianne Faber, Margriet Maan 
 



  
 
6

Dinsdag 7 september 
 

Vogelwerkgroep bijeenkomstVogelwerkgroep bijeenkomstVogelwerkgroep bijeenkomstVogelwerkgroep bijeenkomst    
    

in de Eper Gemeente Woning  Stationsstraat 25 
Epe 

Algemeen Programma najaar 2010 
  

Donderdag Rondom de Zuiderzee  
23 september  Deze lezing is een verslag van anderhalf jaar wandelen  

rondom het Ijsselmeer. 
De wandeling start in Enkhuizen bij het Zuiderzee- 
museum en eindigt in de haven van Stavoren. De oude 

 Zuiderzeesteden, polders, vergezichten, aardkundige  
zaken en natuurlijk ook de flora en fauna komen aanbod. 
Een verslag van Gerard Plat. 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur  

 
 

Donderdag Een lezing over paddenstoelen 
28 oktober De invulling van deze avond zal in samenwerking met de paddenstoelenwerkgroep 

worden vorm gegeven. 
Nadere bijzonderheden in de volgende Natuurklanken 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

 
 

Donderdag Een lezing over vogels 
25 november De invulling van deze avond zal in samenwerking met de vogelwerkgroep 

worden vorm gegeven. 
Nadere bijzonderheden in de volgende Natuurklanken 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

 
 

Donderdag Leden voor leden avond 
16 december Ook dit jaar weer de inmiddels traditionele leden voor leden avond. 

Ook nu staat deze avond weer open voor bijdragen, in welke vorm dan ook, 
voor alle leden.  
Opgave bij Gerard Plat voor 1 december. 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
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Excursieprogramma Insectenwerkgroep 
 

Datum / tijd Onderwerp 

Donderdag 24 juni  
11:00u 

Excursie naar het Harderbos in Flevoland 
Verzamelen om 10.00u VVV-kantoor te Epe, of om 10.45u bij 
paviljoen “de Fazant” in Elburg.  
 

Donderdag 12 augustus 
11:00u 

Excursie naar het Speulderveld tussen Speulde en Staverden 
Verzamelen om 10.00u bij het VVV-kantoor te Epe, of om 11.00u op 
het parkeerterrein bij het Speulderveld. 
 

Donderdag 16 sept.  
13:30u 

Excursie naar het landgoed Staverden 
Verzamelen om 12.30u bij het VVV-kantoor te Epe, of om 13.30u op 
de parkeerplaats achter het kasteel.  
 

  

Verdere activiteiten  

  

Vrijdag 9 juli 
21:30u 

Nacht van de nachtvlinders  
De jaarlijkse nachtvlindernacht is bij Loes Jansen, Eperweg 65 in 
Heerde. Dit jaar is het alleen voor leden en hun aanhang. 
Aanvang 21.30u. 
Vooraf opgeven bij Loes Jansen Tel. 0578-692317 of Hilary Jellema 
0578-694762. 

� Breng zaklampen mee! 
 

Maandag 11 oktober  
20:00u 

Werkgroepavond in de Alkoof van de EGW 
Programma nog niet bekend. 
 

Maandag 15 november 
20:00u  

Werkgroepavond in de ROC-ruimte van de EGW 
Programma nog niet bekend. 
 

  
 

Indien nodig krijgen werkgroepleden nog nader 
bericht over eventuele wijzigingen van/of 
aanvullingen op het programma. Niet-leden die 
aan een activiteit van de werkgroep willen 
deelnemen worden verzocht altijd van tevoren 
met de coördinator van de werkgroep contact op 
te nemen. 

  
Bertus Hilberink 

 
 
 
 
 

Aglia tau (Linnaeus, 1758)  tauvlinder,  

Mannetje, Ermelo, 24-4-'04, Han Endt 
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Programma Plantenwerkgroep 
 

Datum Locatie Km hok Verzamelplaats, 19.00 uur 
tenzij anders vermeld 

Ma 5 juli De Meintjes 
Nijbroek 

202-487 Carpoolplaats A 50 
Vaassen 

Ma 12 juli Oranjeweg, poelen 192-481 Oranjeweg 72  Emst 
Restaurant Schaveren 

Ma 19 juli Heerde Tolhuisven 197-493 Kamperweg Heerde 
Voormalig p. pl. 

Ma 26 juli De Meintjes 202-487 Carpoolplaats A 50  
Vaassen 

Ma 2 aug. IJssel, nieuwe plassen 202-485 IJsseldijk x Houtweg 
Oene 

Ma 9 aug. Terwolde, Kadijk 201-475 Oude school/kerkje 
Aan de Kadijk. 

Ma 16 aug. Vaassen, Greutelseweg 193-475 Zwolseweg  afslag Greutelseweg 

Zat 21 aug 
 

Fortmond 
Den Nul 

203-487 13.00 uur voet/fietsveer Veessen 
 

Ma 23 aug. Tongeren 190-485 P. einde Chevalierlaan 
Molenweg  Epe 

Ma 30 aug. Vaassen 193-477 Koekoeksweg 24 
p. zwembad de Koekoek. 

Ma 27 sept. Determineren EGW. 20.00 uur 

Ma 25 okt. Composieten  EGW 20.00 uur 

Ma 29 nov. Inbreng leden EWG 20.00 uur 

 
 
Laten we proberen zoveel mogelijk samen te rijden. Graag zelf regelen. 
Door weersomstandigheden etc. wordt wel eens wat 
in het programma geschoven. 
 
Nog vragen: 
 
Mariet van Gelder  0578-693024 of  06-16154401 
Egbert de Boer       0578-572292 
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Verslag Voorjaarskamp in Gerolstein; een impressie 
 
Van 1 - 7 mei 2010.  Deelnemers: Wim en Paula Bijlsma, Dini Kornegoor  en Jan en Hilde Hofstede, 
Jan Polman, Hans Jansen, Joop Wiessenberg, Marion Luttenberg (lang weekend), Loes Jansen, 
Margriet Maan en Lotte en Meike Hupkes. 
 
Rechtgeaarde KNNV-ers trekken zich niets aan 
van het weer. ’s Morgens vertrokken we op tijd, 
dik ingepakt, parapluutje op, want het was koud 
en nat! Meer februari dan mei. 
Maar wat een prachtig landschap; het prille 
voorjaarsgroen van de hellingbossen, de 
beekdalen met uitbundig bloeiende 
sleedoornhagen en overal de bloesem van de 
Zoete kers. Wat een schakeringen in de kleuren 
groen in de loofbossen en wat een scherp 
contrast met de donkere Sparren…… 
De loofbossen met Beuken, Essen en Esdoorns 
hebben een bijzondere flora van Bosviooltjes, 
Bolletjeskers, Bosanemonen, Longkruid, Aronskelk,                  Gewone sleutelbloem 
Gele anemonen en massa’s Bingelkruid.  
Langs de beken veldjes met Dotters en Knikkend nagelkruid. Wat meer in de schaduw Goudveil en 
Slanke sleutelbloem.  
Overal in de weiden en bermen de Gewone- of Gulden sleutelbloem. Je komt ogen tekort. 
’s Morgens vroeg gewekt te worden door de Zanglijster en bij thuiskomst laat in de middag begroet te 
worden door dezelfde vogel! De hellingen bestijgen onder het gezang van Roodborsten, 
Winterkoningen, Vinken en Zwartkoppen; het was doorlopend, intens genieten. 
Door typische Eifeldorpen trokken we, ons verwonderend over de ruimte rondom de huizen, de mooie 
tuinen en overal bloeiende Kastanjes en fruitbomen. Zwarte roodstaart en Boerenzwaluw voerden hun 
jongen. 
 
We waren dit jaar met een kleine groep van 12 personen. We verbleven in de zogenaamde westelijke 
Vulkaneifel, in het plaatsje Gerolstein, op de Felsenhof. 
Aan de rand van dit bungalowpark hadden we drie zeer comfortabele huisjes met een grandioos 
uitzicht over de heuvels en “de rots”. Het huisje van Wim en Paula werd ingericht als woon-en 
eetkamer. Er waren drie meiden bij die het in hun eigen jargon vet cool vonden dat de wandelingen 
werden afgewisseld met het bekijken van de spectaculaire vulkanische overblijfselen in het landschap. 

Spannende, pikdonkere ijsgrotten bij 
Birresborn, koolzuurhoudende, 
borrelende waterbronnen, de spuitende 
geyser, de Brubbel bij Wallenborn en de 
waterval bij Nohn. Daar in de beek 
fourageerde een Waterspreeuw. Zelfs 
twee. Op de leuning van het bruggetje 
neergestreken wachtten ze geduldig tot 
we ze met rust lieten. Hans maakte een 
prachtige foto. 
De eerste dag beklommen we de steile 
trappen van de uitzichttoren op de oude 
vulkaan van Steffeld Dietzenley. 
Schitterende vergezichten ontrolden 
zich toen de zon even doorbrak. 

In het Geopark  
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Op het informatiebord kon je zien hoeveel er nog over was van deze 10.000 jaar oude vulkaan. De 
lavabrokken waren veranderd in helder groene moskussens.  

 
Wim en Jan Hofstede maakten een uitgelezen programma 
voor de week, bedachten de mooiste wandelroutes die 
gedeeltelijk over de  Geopfaden liepen. 
Maandag, 3 mei was een bijzonder interessante dag. We 
reden naar het dorpje Steffeld en parkeerden de auto’s om 
in het dorpje en de omgeving een rondwandeling te 
maken met een geologische gids. 
Ze sprak langzaam en duidelijk Duits, zodat zelfs de 
jeugd haar praktisch kon verstaan. Haar enthousiasme 
werkte aanstekelijk en we haalden onze kennis weer eens 
op. We betastten de  lavabrokken, de lagen tuftstein en 
het koele, gladde basalt. 
Ze legde uit dat er twee soorten vulkanen zijn in de Eifel: 
de bergvulkanen en de maar-vulkanen. 
Bij een maar heeft de uitbarsting ondergronds plaats 
gevonden. Gesteente dat in het gat terug valt als de 
explosie voorbij is, werkt als een stop in een badkuip. Het 
water blijft erin staan en vormt op den duur een meer, een 
Maar-see. Soms zijn de wanden dermate poreus dat het 
water langzaam is weggevloeid of er is sprake van 
verlanding, zodat er ook Trockenmaare in het landschap 
zichtbaar zijn. 
 

Eishöhlen Birresborn 

De gids vertelde over het water ”probleem” in de Vulkaneifel. Er zit immers water genoeg in de 
grond. Het bevat echter zoveel koolzuurgas dat het onmogelijk gebruikt kan worden als drinkwater of 
voor het huishouden en de industrie. 
Op de flesjes Gerolsteiner wasser staat dat het ”sprudel” is. Dat betekent dat het koolzuurgas er van 
nature inzit en niet fabrieksmatig is toegevoegd, zoals bij het gewone sparkling mineraalwater. 
Het water voor gewoon gebruik wordt gewonnen uit de dikke laag poreus buntzandstein. In Steffeld 
had men zo’n laag rood zandsteen blootgelegd voor de in geologie geïnteresseerde toeristen. 
De dagen werden ten volle benut. Dini liep, soms met Meike, ’s morgens vroeg door het veld naar het 
dorp voor vers brood. Wim zette liters koffie voor de thermosflessen. Picknicken  in een schuilhut of 
op een boomstam en bij thuiskomst helpen met groente snijden en toetjes maken. Paula kookte voor de 
hele club. Verrukkelijk! 
’s Avonds werden de  kaarten bekeken,  gedetermineerd of gelezen en werd  het waarnemingenschrift 
ingevuld.  
Bijna elke dag werd de Rode wouw gespot en bij de groeve bij Hillesheim de Zwarte wouw. 
Zo ontdekte Joop de laatste dag een groep Grote keverorchissen en sprak Jan Polman over een 
plantage van Eénbes. Mannetjesorchissen stonden hier en daar in de berm en op een hellinkje bloeide  
de Bergcentaurie. 
Loes en Margriet bogen zich het hoofd over een fraai ingesneden rond blad. De planten stonden in een 
nat landje bij de beek achter de Felsenhof. Aan het eind van de week was er in één stengel iets van een 
bloeiwijze te zien. Het kon niet meer missen: de Gele aconitum (A.vulparia). 
Wat we gezien hebben aan flora en fauna is té veel om op te noemen. Het staat allemaal in het schrift. 
Dank jullie wel, Paula en Wim en Jan en Dini voor deze heerlijke Eifelvacantie! 
 
Ik hoop dat de lezers een beeld hebben gekregen van het Voorjaarskamp van onze afdeling. Elk jaar 
wordt er een andere mooie plek gevonden om neer te strijken en staat er een verslag in Natuurklanken.  
 

                                                                                                                                     Margriet Maan 
 



  
 

11

Verslag Excursie insectenwerkgroep - Klooster Hulsbergen  
Het Kloosterbos op 15-4-2010 
 
We treffen elkaar bij de slagboom van het Geldersch Landschap, de huidige eigenaar van het bos. Het 
is een mooie zonnige dag, maar er waait wel een fris windje uit het noordoosten. Met 8 mensen gaan 
we op pad. 

 
Achter de wal van de parkeerplaats hebben we de eerste 
waarneming, een Gehakkelde aurelia. Hij gaat op een 
liggend takje zitten en laat zich goed zien. We steken de 
weg over en gaan het bos ten noorden van de weg in. Een 
Citroenvlinder fladdert haastig voorbij. Hij is prachtig geel 
gekleurd, het is een mannetje. Het valt meteen op, dat er in 
het bos veel gekapt is. Overal zijn kale omgewoelde 
plekken, waar tot voor kort nog bomen hebben gestaan. 
We passeren het restant van de eens zo monumentale 
Mariabeuk. Veel is er niet meer van over, slechts de stam 
met enkele gekortwiekte takken. Evengoed nu ook nog 
imposant. We lopen langs het kronkelende pad eerst in 
noordelijke richting, even verderop buigen we af naar het 
oosten. Een paar Klein geaderde witjes en een mannelijk 
Oranjetipje vliegen ons voorbij. Een Dagpauwoog heeft 
ook haast. Op een veldje met wat lage begroeiing vliegt 
een vlinder zo snel langs ons heen en weer terug, dat we 
hem niet op naam kunnen brengen. Een paar bijtjes zijn 
druk bezig en een Akkerhommel komt uit zijn holletje te 
voorschijn. Even verder zien we er nog een paar. We 

vinden een Oranje aaskever, die tegenwoordig vanwege zijn voorkeur voor stinkzwammen ook wel 
Stinkzwamaaskever wordt genoemd. Een Wolzwever wordt ook gesignaleerd.  
 
Aan de oostelijke rand van het bos liggen enkele poeltjes en kolken. Het bos is hier ook wat natter. We 
speuren naar Libellen, maar zien er niet een. Hier laat zich de wind ook wat meer voelen. Over het 
aangrenzende grasland vliegen een paar Klein geaderde witjes en een mannetje Oranjetipje. We zien 
ook een haas, die zich gauw uit de voeten maakt. We verlaten het bos en gaan de dijk op. We lopen tot 
de werkschuur van het Waterschap. Een enkele vlinder wordt gezien, maar hij wordt met de wind snel 
meegevoerd en is niet te herkennen. We ontdekken een vijftal Grijze zandbijtjes en drie Roodharige 
wespbijen. Over een weggetje aan de zuidkant van het bos lopen we terug, halverwege steken we het 
bos weer door en komen uit bij de parkeerplaats. Op dit laatste stuk zien we helaas geen insecten.  
 
Max en Jetty Ammer nodigen ons uit bij hen op de thee en zo zitten we dan even later bij hen in hun 
mooie bloemrijke tuin. Max laat ons zijn prachtige collectie opgezette vlinders en kevers zien. Ze zijn 
afkomstig uit Afrika, o.a. Gabon en Nigeria, maar ook uit Azië, o.a. de Filipijnen en voormalig 
Nieuw-Guinea. 
Een geslaagde afsluiting van een toch wel, wat insectenwaarnemingen betreft, magere 
excursiemiddag. 
 

 Bertus Hilberink 
Diefstal 

   
De visdief raakt zijn visje kwijt 

hem levert dat verlies profijt 

Door zich zijn visje te ontzeggen 

wint hij het hart der visdievegge 
   Koos Dijksterhuis 
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Inventariseren in Tongeren 
 
Bij de inventarisatie in Tongeren (2007) werden de weilanden niet in hun geheel geïnventariseerd. We 

beperkten ons tot het inventariseren van een deel van de weilanden, maar dan wel op een manier die 

een goede indruk van het geheel zou geven.  

Op verzoek: Hoe ging dat ook al weer? 

 
Tijdens de inventarisatie in Tongeren werden aan weerszijden van de Beekallee (de laan tegenover de 
Anna-hoeve), zowel links als rechts, drie percelen weiland geïnventariseerd. Verder twee percelen aan 
de Rauwenhoffweg en ook de omgeving van de spreng van de Tongerense Beek. In het laatste geval 
ging het wel om een totaalinventarisatie. 
 

• Rechts van de Beekallee  – perceel 1,2,6 
• Links van de Beekallee  – perceel 3,4,5  
• Rauwenhoffweg   – perceel 7,8  

 
Allereerst werd elk perceel weiland opgedeeld in twee tot vier 
ongeveer gelijke delen, van omstreeks een halve hectare. 
 
 
 
 

In deze vlakken 
 werden de diagonalen getrokken 

 
.  

  
 

 
 
 

 
Per vlak werd één (van de vier) halve diagonalen 
gekozen (deze halve diagonalen moesten zo goed 
mogelijk over het hele perceel verdeeld zijn). 
Op deze halve diagonalen werden drie plots van 5 bij 5 
meter genomen (begin, midden en eind van de halve 
diagonaal). 

 
 

. 
 

 
 
Van elk plot werden alle voorkomende soorten planten genoteerd. 
Op deze manier werden in de weilanden van Tongeren 99 plots geïnventariseerd. In deze 99 plots 
werden in totaal 133 verschillende soorten genoteerd. De soorten van de spreng meegeteld, komen we 
op 142 soorten. 
Gemiddeld werden per plot 16 soorten genoteerd (laagste aantal 4; hoogste aantal 33). Zie ook 
onderstaand schema. 
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OVERZICHT AANTAL SOORTEN PER PERCEEL 
 

perceel aantal plots minimum maximum gemiddeld totaal aantal 
  aantal per plot aantal per plot per plot soorten 

1 15 7 22 13 52 
2 15 9 32 16 57 
3 12 13 30 21 58 
4 6 14 32 18 42 
5 12 13 27 18 55 
6 15 15 33 23 72 
7 12 4 25 9 40 
8 12 5 15 12 46 
     142 (totaal) 
 99   16 53 (gem.) 
 
In de 8 percelen weiland werden geen Rode Lijst-soorten aangetroffen. Ze kwamen wel voor in de 
omgeving van de spreng. In de 8 percelen weiland kwamen wel 11 aandachtsoorten voor. Zie het 
overzicht in onderstaande tabel. 
 
 
AANDACHTSOORTEN 
 
Terrein 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot. 
aantal plots 15 15 12 6 12 15 12 12 99 
Veldrus  - - 9x 5x 11x 11x - - 36 
Echte koekoeksbloem - 1x 6x - 7x 1x - - 15 
Holpijp - - 4x 1x 3x - 1x - 9 
Grote wederik - - - 1x - - 1x 1x 3 
Hengel - 2x - 1x - - - - 3 
Schildereprijs - - 1x - 2x - - - 3 
Borstelbies  - - - - - 2x - - 2 
Rode bosbes - 2x - - - - - - 2 
Struikhei - - - - - 1x - - 1 
Gevleugeld hertshooi - - - - - 1x - - 1 
Hulst 1x - - - - - - - 1 
          
Totaal A-soorten 1 3 4 4 5 5 2 1 11 
          
Totaal alle soorten 63 61 59 52 55 73 40 46 142 
 
Genoemde aandachtsoorten wijzen vooral op een natte / vochtige voedselarme bodem.  
Deze soorten komen vooral voor in perceel 5 (links achterin), dat dan ook botanisch het meest 
waardevol is. Het zal niemand verbazen dat dit perceel grenst aan het bosje bij de spreng, waar een 
aantal Rode Lijst-soorten voorkomt. 
Soorten als Hulst, Hengel en Rode bosbes kwamen voor in plots vlak bij de Bekenallee. 
 

Egbert de Boer 
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   Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 

Vogelkantoor.   

Ja, daar kijk je van op. Je fantasie gaat op de loop 
en je ziet die vogels al met hun laptopje naar 
kantoor gaan. Inmiddels weet je al wat een 
insectenhotel is, maar wat is een vogelkantoor?  
Een beeldend kunstenaar kreeg als opdracht voor 
een ontwerp:  zet tussen kantoorflats een speciale 
toren waarin gierzwaluwen kunnen nestelen. Een 
toren met honderden invlieggaten, waar ook hard 
gewerkt moet worden door de vogels. Zoals nesten 
bouwen, eitjes leggen, eten zoeken en  jongen 
voeren. 

Al eeuwenlang leefden  gierzwaluwen samen met 
de mens. De mens zorgde voor onderdak. Men maakte daarvoor speciaal 
invlieg openingen in gebouwen en de gierzwaluwen ruimden de insecten op. 
Een gierzwaluwgezin vangt per dag wel 20.000 insecten! Daar kan geen 
(milieu-onvriendelijke) spuitbus tegenop. Bladluizen, vliegende mieren, 
zweefvliegen, spinnetjes, kortom alles wat zich als insect in de lucht bevindt 
en geen angel heeft, wordt verorberd. Buiten de broedtijd eten, drinken, 
slapen en soms zelfs paren zij  in de lucht.  

De gierzwaluw is één van de meest 
kenmerkende stadsvogels. Gierzwaluwen vinden 
broedruimte onder kapotte of scheefliggende 
dakpannen, langs schoorstenen, bij dakkapellen, bij 
regenpijpen, bij ontbrekende stenen, achter 
kapotte roostertjes en bij muurankers. Helaas, 
door nieuwe materialen en nieuwe bouwtechnieken 

zijn deze ruimtes moeilijker of niet te vinden. Sloop, renovatie en isolatie van 
huizen leiden ertoe dat de bestaande kolonies in hoog tempo verloren gaan. 
Kantoortorens bestaan alleen uit glas, staal en beton. Een gebied dat ooit vol 
dieren- en plantenleven was, wordt nu volgebouwd. Met de invoering van 
broedmogelijkheid voor de vogels keert er weer iets  van die natuur terug. 
Het rechthoekige gebouw van beton wordt 13 meter hoog en krijgt een 
grondvlak van zes bij zes meter. In de holle binnenruimte komen tweeduizend 
nestkasten te hangen, bereikbaar door even zoveel aanvlieggaten. Op verzoek 
van Gierzwaluwbescherming Nederland worden de gaten onderling 
verschillend, zodat de zwaluwen ze uit elkaar kunnen houden.  
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De stichting is verheugd over de komst van de vogeltoren, die in Amsterdam 
gebouwd wordt.  

De gierzwaluw heeft het moeilijk in Nederland. Begin mei verschijnen de 
donkere, sikkelvormige silhouetten van de gierzwaluwen aan de hemel. Ze 
komen dan terug van hun winterverblijf in Afrika.  Na een tocht van 7000 
kilometer arriveren de eerste vogels.  

Hij keert altijd terug naar zijn oude nest, maar door de bouwdrift in 
Nederland verdwijnen die nesten steeds vaker. Het is heel tragisch om te 
zien hoe die zwaluwen blijven aanvliegen op een gebouw dat al bijna 
afgebroken is. De gierzwaluw broedt van de laatste helft van mei tot in juni. 
De broedduur bedraagt ongeveer 18 – 20 dagen. Tussen het leggen van de 
eieren verlopen twee dagen. Mannetje en vrouwtje broeden beiden en 
wisselen elkaar regelmatig af. Er wordt één broedsel per jaar grootgebracht. 
Beide vogels zorgen voor de jongen, die na 39 – 43 dagen uitvliegen. Na zes 
weken, rond 25 juli, vliegen de jongen uit en moeten direct kunnen vliegen. 
Ze zullen dat zonder onderbreking de eerste jaren blijven doen. 
Men denkt dat ze diezelfde avond al deelnemen aan de nachtvlucht om 
daarna gelijk naar Afrika te vertrekken. Een groot deel van de overige vogels 
uit de kolonie is dan alweer naar het zuiden vertrokken.  

De gierzwaluw lijkt op een zwaluw, maar behoort niet tot de 
vogelfamilie van de zwaluwen. Hij is geen lid van de zwaluwenfamilie, 
maar van een aparte groep, de Apodidae, dat zonder poten  
betekent. Dit laatste klopt niet helemaal, want hij heeft kleine, 
bevederde pootjes met vier naar voren gerichte scherpe nagels. 
Hiermee kan hij zich vastgrijpen aan muren of dakranden. De vogel 
onderscheidt zich ondermeer van zwaluwen door de langere vleugels 
en door een andere manier van vliegen.  

Een gierzwaluw vliegt aan op het nest. Zij  kunnen op de 
bodem slecht uit de voeten, maar wel uitstekend tegen 
loodrechte muren hangen.  Gierzwaluwen zijn maar drie 
maanden van het jaar in Nederland. Vandaar de naam 
“honderd-dagen-vogel”.   
De laatste vijftig jaar kende de gierzwaluw net zoals veel 
andere stadsvogels een serieuze terugval. De 
achteruitgang is van dien aard dat overal in West 
Europa soortbeschermings-projecten voor de 
gierzwaluw opgestart worden.  
Nu maar hopen dat het project “vogelkantoor” 
succesvol wordt en dan tot navolging leidt.             

               
        O.Slot 
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Knolboterbloem 
 
Begin mei fietste ik door het Hoornerveen bij Heerde. Verhalen van een oude Heerdenaar vertellen dat 
het vroeger een heidegebied was. Maar toch zal er ooit veen zijn geweest; gezien de ligging op de 
flanken van de Veluwe is dat heel goed mogelijk.  

In ieder geval werd rond 1900 begonnen met het in cultuur brengen van de gronden. Er zijn 
foto’s bewaard gebleven waarop te zien is hoe ossen de ploeg trekken. 
Het was een arm gebied; nog heel lang woonden er mensen in plaggenhutten. 
 
Terug naar begin mei. De schrale bermen staan in bloei. De eerste Akkerhoornbloem laat zijn witte 
bloempjes zien en ook het Gewoon reukgras bloeit. Maar vooral opvallend is de  Knolboterbloem  
(Ranunculus bulbosus). Hoewel de soort niet veel voorkomt in onze omgeving, staat het hier uitbundig 
te bloeien. Het plantje lijkt veel op de Kruipende boterbloem, maar de bovengrondse uitlopers 
ontbreken. Aan de stengelvoet, net onder de grond kun je een knolletje vinden. Staat het in bloei dan is 
het makkelijk te herkennen. Draai het bloempje even om, wat dan opvalt zijn de teruggeslagen 
kelkblaadjes. 
 
Als ik half mei weer op dezelfde plek ben, heeft helaas het Heerder maaisyndroom toegeslagen. Alles 
is weer grasgroen.   

                                                       Mariet van Gelder 
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“U hoort er misschien nog wel eens van” 
 
Dood in de kikkerpot 
 
Het prettige van de vele en vaak vluchtige liefhebberijen van kinderen is dat ze vaders vaak de kans 
geven zonder verlies van waardigheid zelf weer “kind” te worden. 
Toen het gezin van een collega als eersteling een zoon rijk werd zei de jonge moeder: gelukkig, nu kan 
ik mijn man met zijn verjaardag tenminste een electrische trein geven….. 
 

Maar goed, onze dochter was vijf en het leek ons een 
geschikte leeftijd om haar via een aquarium de biologie 
van de bruine kikker bij te brengen. Het aquarium bleef 
beperkt tot een heel grote glazen pot, maar het was wel 
een succes. De dochter vond het prachtig, bij 
tussenpozen, want vaak had ze voor de pot met 
kikkerlarven niet meer interesse dan voor de andere 
meubelstukken in de kamer. Pa vond het meer 

permanent prachtig en lag zo nu en dan met zijn neus en een vergrootglas bovenop de pot. Maar er 
was er nog een die het prachtig vond. Een “lachende derde”. 
 
De kikkerkweek floreerde wel aardig. Later in het seizoen werd het wat oppassen dat de temperatuur 
niet te hoog werd, maar verder bleken de kikkerlarfjes met af en toe wat nieuwe waterplanten 
uitstekend te gedijen. 
 
Het gekke was dat het aantal visjes geregeld verminderde zonder dat er een stoffelijk overschot te 
vinden was. We zagen er echter toch een aantal tot kikker uitgroeien. Hadden ze voor- en achterpoten, 
dan moesten ze de pot uit en het natte gras van een belendend weiland in, want deden we dat niet dan 
verdwenen ze vanzelf. Waarheen? Over de rand van de pot kon niet. Hoe onwaarschijnlijk ook, we 
begonnen aan kannibalisme te geloven. 
Op een dag zagen we op de bodem het dunne, volkomen doorschijnende lege huidje van een dode 
kikkervis liggen. Wat gebeurde er toch? 
 
Studie, veel werk en vakantie drongen het kikkerdrama op de achtergrond. 
Teruggekeerd van vakantie troffen we nog één kikkervis aan en besloten tot opheffing van de 
kwekerij. De pot met planten en bezinksel werd leeggespoeld en de lege pot ontmaskerde de dader… 
vastgezogen op de bodem zat een grote bruine bloedzuiger. Kennelijk als larve meegekomen met de 
waterplanten heeft hij alle kans gehad zich aan de kikkervisjes tegoed te doen. Hij zal daar, verscholen 
in het slib wel een “bruin” leven gehad hebben…. 
 
De planten die onze kikkerkwekerij van zuurstof moesten voorzien verborgen ook een andere 
verrassing. Ergens uit het Griftkanaal visten we eens een paar takjes Waterpest. Ze groeiden best en 
verrasten ons opeens met grote helderwitte bloemen aan lange stelen, zoals Kikkerbeet ongeveer. Ze 
leken niet op de pieterige roze bloempjes van de Waterpest die we een poosje later buiten ook vonden. 
Een verwant van de Waterpest, maar welke? De flora laat ons in de steek. Er zal een deskundige aan te 
pas moeten komen. 
U hoort er misschien nog wel eens van. 
 

H.L.M. 
 

Bovenstaand stukje schreef ik in 1963 in het toen nog kersverse “Natuurklanken”. (Het verscheen voor 
het eerst in 1962 – ik hoop het 50-jarig jubileum nog mee te maken). 
 
Wat is de aanleiding om op dat stukje na bijna een halve eeuw terug te komen? Ik droogde de 
raadselachtige waterplant, hierboven genoemd, in mijn plantenpers en stopte hem daarna in mijn 
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herbarium. Nu is herbarium wel een groot woord voor wat mijn 
plantenverzameling in de loop van de jaren (liever decennia) werd. Hij 
bestond tenslotte uit de inhoud van een grote soldatenkist, die net als 
de eigenaar ooit de tropenzon had aanschouwd. Die kist raakte gevuld 
met gedroogde planten uit eigen land en van ver weg, helaas vaak niet 
altijd van naam, vindplaats en datum voorzien. 
Duidelijk werd, een paar jaar geleden, dat die kist eens moest worden 
aangepakt. Dat gebeurde op vele winterdagen. Wat was er nog 
bruikbaar? De aanpak leverde veel verrassingen. Sommige planten 
hadden tientallen jaren kistverblijf glansrijk overleefd, veel andere 
waren aan insektenvraat ten prooi gevallen – dat ruimde trouwens 
lekker op. 
 
Toen kreeg ik het artikeltje “Dood in de kikkerpot” toevallig weer 
onder ogen. De herinnering aan die vreemde waterplant was ergens in 

de achtergrond van mijn geheugen vaag aanwezig gebleven. Toch een soort Waterpest? – maar die 
heeft niet zulke opvallende bloempjes. 
 
Intussen was de herbariumkist bijna leeg. Ik had gehoopt de plant daarin 
te vinden, temeer omdat het een eenzaadlobbige was en die hadden in 
de kist veel minder van insektenvraat te lijden gehad dan andere 
planten. En ja, de gezochte kwam tussen de laatste twintig planten uit de 
kist tevoorschijn – fris alsof hij gisteren pas was geplukt. 
Maar wat was het nu? 
De vraag werd snel beantwoord: hij staat gewoon in de flora van 
Heukels, 23e druk, toch wel in de buurt van de Waterpest. Het is Egeria 

densa. De Latijnse naam wordt ook als Nederlandse naam gebruikt. 
Een mooie naam trouwens die bronnimf betekent. Densa slaat op de 
dichte bebladering. 
De flora schrijft verder: aquariumplant afkomstig uit Zuid Amerika; op 
enkele plaatsen verwilderd. 
 
Wat mij na zoveel jaren nog steeds verwondert, is dat zo’n willekeurige 
greep in het water zo’n zeldzame plant opleverde. 
 

Henk Menke 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-05-10 Bruine vuurvlinder bij de 

Motketel met de Insecten werkgroep. 
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Vleermuiskasten, een nieuw project 
 

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) onderneemt door de hele provincie verschillende 
activiteiten. Er worden wintertellingen gehouden waarbij overwinterende vleermuizen geregistreerd 
worden. Daarvoor worden allerlei verblijven bezocht die vochtig en vorstvrij zijn, zoals kelders, 
bunkers en duikers. Een andere activiteit is het werken met de batdetector. Het geluid van vleermuizen 
is dan hoorbaar. Een aantal soorten kan herkend worden aan hun echolocatiegeluid. Ook worden 
vleermuizen op grote, stille zolders gezocht. Vooral kerkzolders zijn hier geschikt voor. 
Een van de nieuwste activiteiten is het ophangen van vleermuiskasten. Hierdoor kan de aanwezigheid 
van soorten die met de detector moeilijk te herkennen zijn, vastgesteld worden. In de omgeving van 
Apeldoorn is daarvoor een subsidie aangevraagd omdat de in Nederland zeldzame Bechstein’s 
vleermuis er ’s winters aangetroffen wordt. De vraag is waar het dier (of de dieren) zich in de zomer 
ophoudt. 
Tijdens de besprekingen over het Groenstructuurplan van de gemeente Epe trof ik leden van het Sint 
Anthoniegilde Epe-Emst een aantal keren. In de wandelgangen kwam het kastenproject ter sprake en 
vonden zij dat er maar een subsidieverzoek ingediend moest worden. Dat heb ik zo snel mogelijk 
gedaan. Het bestuur (Ed van Dalfsen) was daar een belangrijke partner in, want een verzoek moet 
komen van een plaatselijke organisatie. 

 
Inmiddels hangen er drie keer zes kasten op de begraafplaatsen: Norelbos, 
Tongerense weg en Emst. Ik heb voor begraafplaatsen gekozen omdat dat vrij 
veilige plaatsen lijken. Er is regelmatig iemand die er werkt of de plaats bezoekt. 
Dit verkleint mogelijk de kans op vernieling of diefstal. Bovendien hingen er bij 
het Norelbos al zelfgetimmerde kasten. Behalve de hiervoor genoemde 
argumenten speelde mee dat ik de beheerder goed ken. 
 
De kasten zijn van het merk Schwegler, type 2FN. Dit soort kasten zou speciaal 
geschikt zijn voor vleermuizen en vogels weren. Dit laatste doen ze niet 
optimaal. Bij een eerste controle werden nog geen vleermuizen maar wel 
vogelnesten aangetroffen. Er is dus nog een aanpassing vereist. 
 

Frans Bosch 

Staartmezen 
 
Een hoog en zacht tu-tu-tu. Nog meer van die geluidjes en een 
plotselinge golf van activiteit. 
Dat is het signaal voor de komst van een sprankelend groepje 
staartmezen.  
Als zwart en roze donsballetjes wippen ze van struik naar 
struik. Zoveel haast bij het eten, doet je denken dat ze geen hap 
naar binnen krijgen. 
Voor een Europese vogel heeft hij een erg lange staart in 
verhouding tot zijn lijf. Hij is daarom, samen met zijn zwart, 
crême en roze verenkleed en rolrond lichaam, gemakkelijk te 
herkennen.  
Ze trekken meestal in een groep van een stuk of zes rond en verraden zich door hun hoge 
contaktroepjes. Ze blijven zelden op één plek zitten en zoeken op een behendige manier naar kleine 
insecten, larven en spinnetjes. Een vetbol schijnen ze vooral in de winter niet te versmaden, want dan 
eten ze ook vruchten en zaden. 
Alleen in het voorjaar zie je ze in paren. De staartmees bouwt een zacht en bolvormig nest van veren, 
bijééngehouden door spinrag en gecamoufleerd met korstmos.  
Je ziet ze in oudere tuinen en parken met bomen en struikgewas. 

Margriet Maan 
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Nieuwe paddenstoel gevonden in koelkast 
Dat je paddenstoelen een paar dagen kan bewaren in de koelkast is bekend, maar dat je ze er ook kan 
vinden is toch weer wat anders. 
De paddenstoel die ik onlangs ontdekte in mijn koelkast was zelfs een tweede vondst  voor de 
provincie Gelderland. 
Sommige paddenstoelen worden gewoon weinig gevonden. Vaak gaat het dan om pietepeuterige 
kleine paddenstoeltjes van de groep ascomyceten die groeien op plaatsen waar 
paddenstoelenliefhebbers niet zoeken. 
Het is een beetje een sport om met wat detectivewerk een soort te vinden die je in je buurt nog niet 
hebt gevonden. Je weet dat ze er moet groeien maar de soort is nog niet eerder gevonden. 
Het zal een merkwaardig gezicht zijn geweest voor de enkele voorbijganger die dag in het Paalveen. 
Twee oudere heren die kruipend onder de gagelstruiken iets onduidelijks aan het zoeken waren. 
Voor de heren in kwestie was het een ernstige zaak. Ze waren op zoek naar het Gagelmummiekelkje. 
Een klein paddenstoeltje dat uitsluitend op de vrouwelijke katjes van de Gagel voorkomt en dan wel 
alleen op de katjes van het jaar daarvoor. Teleurstellend voor de heren want er was behalve een hoop 
dorre bladeren en een enkel gagelkatje niet veel te vinden. Dan maar wat katjes meegenomen en in een 
doosje in de koelkast gezet om nader te onderzoeken. Als ik na een zoektocht thuiskom is dat ook 
vaak de routine dat de doosjes de koelkast in gaan. Later, dezelfde avond of in de dagen daarna 
worden de vondsten bekeken, de doosjes geleegd en weer afgewassen. Een paddenstoel kan zo zeker 
een week overleven ook al geeft dat met sommige soorten wat problemen met de sporen die niet meer 
willen rijpen van zo’n gekoelde paddenstoel.  
Maar in het voorjaar vindt je niet zoveel en zo kwam het dat ik geruime tijd later een doosje 
tegenkwam. In een klein vakje van het doosje zaten wat verdroogde gagelkatjes en ik herinnerde mij  
nog net op tijd wat ze daar deden.  

 
 
Dan nog maar even met de loupe gekeken en groot was 
mijn verbazing toen ik een fors aantal minuscule 
bekertjes zag. Microscopisch onderzoek wees uit dat 
het ging om het Gagelmummiekelkje.  
11 maal eerder in Nederland gevonden. Het was ook 
onmiddellijk duidelijk waarom ik ze in het veld niet 
was tegengekomen. Het Gagelmummiekelkje is 
hoogstens één tot 1,5mm groot. Maar microscopisch 
duidelijk herkenbaar. En zo kwam het dat ik een 
nieuwe soort voor Epe in mijn koelkast vond. 
 

Menno Boomsluiter 
Aquarel obvv foto Aldert Gutter (2010) 
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Olijfolie voor Natuurbescherming in 
N-O Portugal 

 
Via via kwamen wij in aanraking met een goed smakende en 
bijzonder flesje olijfolie. Bijzonder omdat deze olijfolie 
geproduceerd wordt door de jonge 
natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e 
Natureza (ATN). De olijven komen rechtstreeks uit het 
natuurreservaat Faia Brava in N-O Portugal. De opbrengst 
van een fles olijfolie wordt besteed aan uitbreiding van het 
areaal van Faia Brava met ca. 50m2. 
 
In contrast tot de lange geschiedenis in Nederland is natuurbescherming in Portugal nog vaak een 
activiteit van pioniers. Sinds 2000 zet ATN zich in voor actieve natuurbescherming in Riba Côa (N-O 
Portugal).  

 
Dit gebied, gelegen tussen de rivieren de Côa, Águeda en Douro, bestaat uit 
hoge plateaus en diepe, nauwe rivierdalen. Een gevarieerd ruig landschap met 
hoge biodiversiteit (Natura 2000). Bovendien komen er soorten voor die in 
Europese context zeer zeldzaam zijn en met uitsterven bedreigd worden. 
Hierbij gaat het met name om de havikarend (foto links) en de aasgier, die op 
de steile kliffen broeden en hun voedsel vinden in het uitgestrekte deels 
landelijke gebied. Andere bedreigde klifbroeders die in de regio voorkomen 
zijn de steenarend, de slechtvalk, de vale gier (foto rechts), de oehoe, de 
zwarte ooievaar en de raaf. 
 
Vanaf 2000 heeft ATN stukjes land weten te verwerven ter bescherming van 
de klifbroeders in Riba Côa, inmiddels ruim 500 hectare. Centraal staat de 

ontwikkeling van het natuurreservaat Faia Brava.  
 
In Portugal is het moeilijk om geld te vinden voor natuurbescher-
ming. ATN is daarom voortdurend bezig met fondswerving voor 
de verschillende projecten. Inmiddels maken 16 ha oude verlaten 
olijfgaarden deel uit van het natuurgebied. Ze vormen een belang-
rijke aanvulling voor variatie in het landschap, biodiversiteit en 
voedselaanbod. Al doende is het idee ontstaan om de olijven ook te 
benutten als inkomstenbron voor uitbreiding van het natuur-gebied. 
Sinds 2008 heeft de biologische geteelde olijfolie het Eco-
keurmerk en is de merknaam Faia Brava officieel geregistreerd 
(Faia Brava betekent ruige klif).  
 
Een mooi product met een goed natuurdoel; vandaar dat we willen helpen het meer bekendheid te 
geven. 
 
In Epe is de olijfolie inmiddels te koop bij reformwinkel Roest (inclusief kleurenfolder).  
Knnv-leden kunnen ook terecht bij ons (geheel op vrijwillige basis):  
B. Habekotté en mw. A.J. Bakhuis, Pelzerpark 9 (tel: 612800). 
 
Meer foto's en informatie kunt u vinden op de website www.ATNatureza.org (binnenkort ook in 
het Engels).  
Met een google-vertaling is de Portugese tekst al goed te begrijpen.  
 

Barbara Habekotté 
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Muskuskruid 
 
Vaak wordt door deze of gene wel een iets opmerkelijks meegenomen naar onze werkgroepavonden. 
Zo ook de laatste avond van afgelopen winterseizoen. 
Wietske liet ons een klein plantje zien, wat meteen de vraag ontlokte: “waar ben jij geweest?” 
Nergens… gewoon vlak bij huis gevonden. 
Verbaasde blikken… heb jij die dan in je tuin staan? 
 

 
De plant waarover het gaat is het Muskuskruid (Adoxa moschatellina). Een kleine voorjaarsbloeier, 
het blad doet wat denken aan Bosanemoon, het bloemetje is weinig opvallend. Het is heel klein en 
groenig van kleur, aan de top van de bloeistengel staan in de regel vijf bloempjes bij elkaar 
gerangschikt in de vorm van een dobbelsteen. Nog geen centimeter groot. Het plantje schijnt een vage 
muskusgeur te hebben, maar ik heb nog nooit iets opmerkelijks geroken. Het breidt zich vooral uit 
d.m.v. wortelstokken met knolvormige verdikkingen waaruit de wortelbladen ontspringen. 
 

Tijdens de voorjaarskampen wordt dit plantje meestal wel gevonden. In wat vochtige 
humusrijke bossen voelt het zich thuis. In Nederland komt het dan ook het meest voor in Zuid-
Limburg en Twente. In onze omgeving ken ik geen groeiplaats, misschien het Zalker bos? Wietske 
vond de soort aan de Oenerweg in Heerde, onder een meidoornhaag. In 1996 is deze haag geplant en 
waarschijnlijk is toen het Muskuskruid met het plantmateriaal meegekomen. Inmiddels is de 
groeiplaats wel 1½ m²  groot. 

Na vruchtzetting sterven de bovengrondse delen al snel af. Waarschijnlijk is dat de reden dat 
deze plant niet eerder ontdekt is. 

 
Mariet van Gelder 
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Zangvogelcursus - een terugblik, maart/april 2010 
 
Het aantal aanmeldingen van 32 personen voor de vogelcursus 
heeft ons verrast. Helaas konden we niet meer dan 24 cursisten 
laten deelnemen en moesten wij tot onze grote spijt enkele 
enthousiaste mensen teleurstellen.  

Het grote aantal aanmeldingen heeft -en dat mag wel 
eens gezegd worden- ook  te maken met de voorbeeldige wijze 
waarop de huis aan huis bladen onze uitgebreide persberichten 
hebben geplaatst. De Stentor had er een prachtige foto van een 
Boomklever bij afgedrukt. 
Door de goede berichtgeving in de pers hebben ook veel 
KNNV-ers  zich voor de cursus kunnen inschrijven en hebben 
we een aankondiging in Natuurklanken in dat opzicht niet 
gemist. 

De cursus bestond uit twee theorie avonden en twee ochtend excursies. 
Tijdens de theorie avonden hielden we ons o.a. bezig met het herkennen van vogels en het benoemen 
van de uiterlijke kenmerken. De tweede avond kwamen enkele biotopen aan de orde, waarin bepaalde 
soorten vogels leven en volgden we vast de vogels van bos en struweel. 

Het ging niet alleen om de visuele herkenning van vogels. De specifieke vogelzang was 
minstens zo belangrijk. En juist dat cursusdeel was niet eenvoudig, bleek tijdens de excursies. Bij het 
visueel herkennen van vogels doet zich een merkwaardig fenomeen voor. In het veld zie je vogels 
vaak maar in een flits, ze laten zich niet altijd uitgebreid bekijken. Soms zitten ze ver weg of 
belemmert gebladerte het zicht. Er zijn een aantal herkenningspunten waar je houvast aan hebt. Zoals 
de vorm van de snavel, de vorm van de staart, de kleuren van het verenkleed, de vorm van de vogel, de 
manier van vliegen, het gedrag, het biotoop……. 

Het blijkt dat vogelaars een persoonlijke voorkeur ontwikkelen voor bepaalde 
herkenningspunten. Want allemaal tegelijk kun je ze niet inschakelen in de korte tijd dat de vogel 

zichtbaar is. Tevens zijn de herkenningspunten belangrijk om bepaalde 
vogels uit te sluiten: die kan het in ieder geval niét zijn. De vogelzang is 
onbetwist het moeilijkste, maar ook het leukste onderdeel van de cursus. 
Iedere deelnemer had voor zichzelf een lijstje van minimaal vijf vogels 
van bos en struweel gemaakt, die men als resultaat van de cursus zou 
kunnen herkennen.  

Met drie excursieleiders: Eric Murris, Geert Kuper en Adrie 
Hottinga nam ook een groepje, werd het parkbos van de Bonenburg  
bezocht en wandelden we door het Algemene Veen in Hattem.  
De bomen waren nog kaal zodat we, wanneer de zang niet herkend werd, 
nog even konden “spieken” met de kijker. Alle vogels lieten zich zien, 
behalve de Zwartkop. Die zat veilig weggedoken achter de Jeneverbes. 

De mooiste waarneming was wel de Kleine bonte specht op de Bonenburg. We genoten van de zang of 
de roep van de Boomkruiper, de Boomklever, Roodborst, Fitis, Koolmees, Zwartkop, heel veel 
Pimpelmees, Tjiftjaf, Houtduif, Kleine bonte specht, Grote bonte specht, Groene specht, Zanglijster, 
Roek en Kraai. 

De cursisten vroegen ons om eens wat meer excursies te organiseren. Je leert er bijzonder veel 
van. Zowel de cursus als de powerpoint presentatie was samengesteld door Frans van Bussel van het 
Natuur en Milieu Communicatie centrum in Zeist en ons ter beschikking gesteld door het Landelijk 
Bestuur van de KNNV.  
 
Het is beslist voor herhaling vatbaar. Samen met de cursisten hebben we er veel plezier aan beleefd. 
 
Namens Rudi Heideveld en Henk van Gelder, 
 

                                                                                                       Margriet Maan 
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Fazanten 
  
Tijdens een winterwandeling krijg je vrijwel altijd fazanten te zien. 
Zelfs in de boomgaarden in onze omgeving zie je ze in de winter rond stappen en hoor je hun roep 
die achter uit de keel lijkt te komen. 
De fazantenhanen behoren tot de opvallendste vogels van ons land; getooid met een gloedvol 
koperkleurig en roodbruin verenkleed. Met rode lellen en een witte halsband. De hennen hebben veren 
in subtiele schutkleuren, waardoor ze ook in het winterse landschap niet opvallen. 
  
Hoe vaak je de fazant ook ziet, eigenlijk is hij ”niet van hier”. 
Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied ligt in heel Azië. Daar kwamen wel 34 ondersoorten voor. 
De meest westelijke soort leefde in het gebied ten oosten van de Zwarte 
Zee, met als zuidgrens het Kaukazusgebergte. 
De Grieken in de Oudheid noemden de fazant Colchis. Bij de rivier de 
Phasis was er een kolonie van; daarom ging de vogel “Phasianus colchicus” 
heten. Dat is nog steeds zo.  
De Grieken zagen dat de fazant een taaie bosvogel is, die zich voorspoedig 
voortplant. Ze ontdekten dat de dieren ook in een hok of ren konden worden 
gehouden. Ideale vogels voor wildbraad. De Griekse kolonisten namen 
daarom de fazanten mee naar het Middellandse- Zeegebied. 
Het verhaal gaat dat Karel de Grote hem naar Nederland heeft gehaald. 
Waarschijnlijker is het dat de vogel eerder met de Romeinen is 
meegekomen toen die Frisia veroverden. 
De fazanten uit die vroege tijd hadden nog geen witte halsband zoals nu. 
  
Op den duur ging men grote aantallen fazanten fokken om uit te zetten voor 
de jacht. 
Er werden ondersoorten geïmporteerd uit heel Azië. Uit China bijvoorbeeld één  met een witte band en 
uit Japan een groene fazant. 
Door al dat fokken en kruisen zijn onze hedendaagse wilde fazanten  voorzien van een rijk 
genenpakket met het vermogen zich aan te passen en te overleven. 
  
In grote lijnen hebben fazanten hetzelfde gedrag als kippen. 
Een fazantenhaan stapt rond met een harempje van vrouwtjes achter zich aan. Hij is waakzaam en de 
vrouwtjes zijn kalm en bedachtzaam op zoek naar voedsel.  
Bij gevaar houdt het toompje zich gedrukt in de begroeiing. Pas als je vlak bij hun schuilplaats  bent, 
vliegen ze vlak voor je voeten op. Ze vliegen laag en landen een eindje verderop. 
Als het donker wordt zoeken fazanten een slaapplaats in een boom of struik. Vorig jaar met de vorst 
streek er zelfs een haan neer in de notenboom; onder luid geschal overigens. 
  
In het voorjaar hebben de hanen in hun territorium vaak meerdere hennen op een nest zitten. Een nest 
bestaat uit een kuiltje tussen de dichte begroeiing. Het is gevoerd met eigen veren, halmen en 
bladeren. Het legsel bestaat wel uit acht tot twaalf eieren. Na ongeveer vier weken bebroed te zijn 
komen ze uit en de kuikens lopen meteen  achter de hen aan. Na een dag of twaalf  kunnen ze vliegen,  
maar blijven toch nog een maand of twee bij de moeder. 
Het aantal fazanten is de laatste jaren sterk afgenomen, ondanks de vele nakomelingen. Sinds 1993 is 
het namelijk verboden om gefokte fazanten uit te zetten voor de jacht. Dat gebeurde op grote schaal. 
De fazanten van nu zijn niet gefokt en hebben hun eigen leefgebied uitgezocht. Zo ontdekten ze dat 
het goed leven is in open landbouwgebieden; zelfs in de kleipolders van Oost- Groningen en in 
Zeeland. Het grote aanpassingsvermogen heeft er voor gezorgd dat ze kunnen overleven. 
  

                                                                                                          Margriet Maan  
Bron: Frans Buissink 
Oud hoofdredacteur van het blad Vogels. 
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Waargenomen 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer: FB.= Frans Bosch, EvDT.=Evelien-van Dalfsen-Tukker, HvD.= 
Harry van Diepen, MF.= Marianne Faber, MvG.= Mariet van Gelder en MM.= Micky Marsman,.  
 
VOGELS 
Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 

mei ♀ Met tussenpozen in de tuin om water uit de vijver te drinken. Belvédèreweg, Epe. MM.   
06/05 ♀ en ♂ Op voerplank aan de zonnepitten. Bijsterbosweg, Epe. MF.   
Beflijster  Turdus torquatus  
13/05 Doortrekkend. Het Greveld, Epe. FB. 
Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  

10/04 Sedert een jaar of vier, vijf steeds voor hetzelfde vogelhuisje (dat dit jaar gelukkig nog niet 
bewoond was) maar zijn lokroep is blijkbaar niet aantrekkelijk voor vrouwen, want hij heeft 
nog nooit succes gehad. Deze keer was hij binnen een week alweer vertrokken. Belvédèreweg, 
Epe. MM.  

19/04 1e exemplaar is weer aanwezig. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Boomklever  Sitta europaea 

04/04   Een schitterende metselaar zoals hij een gat in de nestkast dicht. Tongerensche Heide, Epe. 
EvDT. 

Boomleeuwerik  Lullula arborea   

14/04  1e exemplaar. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
Boomvalk  Falco subbuteo  
05/05 Roepend. Tongerensche heide, Epe. FB. 
18/05  2 exx vliegen steeds op dezelfde locatie. Broedpaar???Tongerensche Heide, Epe. EvDT. 
Braamsluiper  Sylvia curruca  

11/04 1 exemplaar op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
Ekster  Pica pica  

16/03 Niets bijzonders zal u denken, maar dit is de allereerste keer (sinds 14 jaar) dat wij deze vogel  
 HIER zien. Tongerensche Heide, Epe. EvDT. 
Fluiter  Phylloscopus sibilatrix  
05/05 Zingend. Soerel, Epe. FB. 
Gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus  

14/04 Het 1e mannetje kwam op het terras. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 

april Van de drie koppeltjes die zich hier altijd vertoonden zie ik er nu nog maar één. 
Belvédèreweg,  Epe. MM.   

Grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata  

09/05 1e  ex. gespot in een Berk. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
17/05 Tot mijn vreugde na jaren van verzaken weer een broedpaartje tegen de gevel in de Kiwi! 

Belvédèreweg, Epe. MM.   
Groene specht  Picus viridis  

01/05 Eerst hoorde ik zijn lach en later zag ik hem op een bospad. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Groenpootruiter  Tringa nebularia  
14/05 Pleisterend. Oenerbroek, Oene. FB. 
Kievit  Vanellus vanellus  

10/05 Sinds deze dag zijn er steeds 2 exemplaren boven het Smitsveen. Tongerensche Heide, Epe. 
EvDT.    

Klapekster  Lanius excubitor  
04/03 1 ex. bij het Smitsveen. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
07/03 1 ex op Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Kleine vliegenvanger  Ficedula parva   

01/05 Bijzonder mooi diertje dat ik spotte door zijn zang. Het klonk mij niet bekend, dus ik heb 
gezocht tot ik hem zag. Een heel bijzondere waarneming. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
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Koekoek  Cuculus canorus  

22/04 Feest! Vanaf vandaag is de Koekoek weer op de heide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  

23/05 3 exx gehoord. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
Nijlgans  Alopochen aegyptiacus  

23/05 Vanaf deze dag steeds 2 exx in een ven. Later zijn zij door de schaapskudde verstoord. 
Ontzettend jammer. Niet meer gezien. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Rode wouw  Milvus milvus  
13/05 Trekkend. Buitenwaarden, Welsum. FB.  
Roodborsttapuit  Saxicola torquata  

21/03 1e exemplaar is weer aanwezig. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Roodhalsfuut  Podiceps grisegena  
09/05 Pleisterend. Nijemolense plas, Kievitsveld, Emst. FB. 
Slangenarend  Circaetus gallicus  
25/04 Overtrekkend. Burgerenk, Epe 
Smelleken  Falco columbarius  
01/05 Trekkend. Dijkhuizerweg, Epe. FB. 
Tapuit  Oenanthe oenanthe  

16/05 1 exemplaar gezien op de Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
Torenvalk  Falco tinnunculus  

18/05 Een mooi vrouwelijk exemplaar vloog over de heide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
01/05 Trekkend. Dijkhuizerweg, Epe. FB. 
Veldleeuwerik  Alauda arvensis  

04/03 Het 1e exemplaar jubelt boven de heide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Wespendief  Pernis apivorus  
09/05 Foeragerend in bos. Schaveren, Emst. FB. 
Wielewaal  Oriolus orioles  
30/05 Zingend. Hertenkampsweg. Vaassen. FB. 

29-04-10 Nachtpauwoog bij Hilary thuis aan de Mussenkampseweg. 

       
VLINDERS   

Groentje  Callophrys rubi   

15/04   1e diertjes gezien en daarna vaak en veel. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Hageheld  Lasiocampa quercus  

19/05  Ongeveer 10 exx vlogen wild en grillig over de heide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Kleine vos  Aglais urticae  

22/03  Een vroeg diertje bij het Smitsveen. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
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Landkaartje  Aaschnia levana  

29/05   Nadat ik een aantal jaren deze vlinder niet heb gezien op de Tongerensche Heide, zat hij deze 
dag op ons toegangshek. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  

Roodbandbeer  Diacrisia sannio   

22/05   Een mooie rups gevonden van deze vlinder. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Speerpuntspanner  Rheumaptera hastata   

29/04   Ieder jaar weer komt dit schitterende vlindertje bij ons.  Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
     
ZOOGDIEREN         
Boommarter  Martes martes 

26/03 ♀ Gevonden op de Soerelsweg (N795), Epe. Nadere kenmerken waren niet meer te 
onderscheiden. HvD.  

Das  Meles Meles 

03/03 ♀ 4 jaar. Verkeersslachtoffer. Tongerenseweg, Epe. HvD.  
13/03 ♂ 3 jaar. Verkeersslachtoffer. Oranjeweg, Emst. HvD.  
24/03 ♀ 1 jaar. Verkeersslachtoffer. Geen tatoeage en niet bezogen. N309 046.70, Epe. HvD.  
26/03 ♀ 3 jaar. Verkeersslachtoffer. Geen tatoeage en niet bezogen. Laarseweg, Vaassen. HvD.  
31/03 Gevonden op N309 046.80, Epe. Specifieke kenmerken niet meer te onderscheiden. HvD. 
 
AMFIBIEËN/REPTIELEN/VISSEN  
Adder  Vipera berus  
24/04 1e  vrouwelijk exemplaar lag te zonnen. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Aquariumvisjes 
24/03 3 stuks. Soort nog onbekend. Leemkuil Tongeren, Epe. HvD. 
Bruine kikker  
24/03 6 stuks. Niet gevangen. Leemkuil Tongeren, Epe. HvD. 
Gewone pad  
24/03 1♀  en 2 ♀ dood. Leemkuil Tongeren, Epe. HvD. 
Hazelworm  Anguis fragilis  
25/03 1e  exemplaar midden op een bospad. In de bosbessen geleid. Tongerensche Heide, Epe. 

EvDT.  
Kamsalamander  Triturus cristatus 
24/03 6 ♀ en 5 ♂. Geen larven. Leemkuil Tongeren, Epe. HvD.  
Kleine watersalamander  Lissotriton vulgaris 

24/03 213 ♀ en 142 ♂. Geen larven. Leemkuil Tongeren, Epe. HvD. 
 
PLANTEN EN MOSSEN 
Eenarig wollegras  Eriophorum vaginatum 

17/05 Vochtig heideterrein de Dellen, gemeente Heerde. MvG. 
Gewone vogelmelk  Ornithogalum umbellatum 

mei Toen ik hier in 1986 kwam wonen heb ik een paar polletjes uit de vorige tuin meegebracht.  
 Ze verdwenen spontaan en nu opeens staat er net zo spontaan een plant te bloeien. Wel zo’n 

honderd meter verwijderd van de oorspronkelijke plantplek! Belvédereweg Epe. MM. 
Moeraswolfsklauw  Lycopodiella inundata 

11/05 Brandput Woldberg, Heerde. MvG.  
Waterviolier  Hottonia palustris 

24/05 Sloot, einde Kerkdijk, gemeente Heerde. MvG.  
Watervalmos  Rhynchostegium riparioides 
20/05 In de spatzone van de waterval bij de winkel voor dier- en tuinbenodigdheden van Volkers in 

Heerde. MvG.  
Zanddubbeltjesmos  Odontoschisma denudatum  
07/05 Dit is een levermos. Het staat op de rode lijst als Kwetsbaar. Gevonden op een walletje in de 

Dellen, gemeente Heerde. MvG. 
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