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Stuurpraat 

 
Veel verenigingen worstelen om hun bestuur voltallig te krijgen en te houden. 
 
Het lijkt bij deze tijd van individualisering te horen. Een tijd waarin mensen het steeds drukker 
krijgen. Werk en de vaak lange reis heen en terug naar huis, kinderen die meedoen aan allerlei 
activiteiten en gebracht en gehaald moeten worden, laten steeds minder ruimte over om naast 
vrijetijdsbesteding de tijd te vinden om zitting te nemen in een bestuur. Daarnaast schrikt het af. Te 
vaak hebben we een verkeerd beeld van de tijd en energie die het kost om bestuurslid te zijn. En dan 
moet je er niet aan denken om voor drie of misschien wel vijf jaar gekozen te worden. 
 
Binnen onze vereniging hebben we jarenlang mensen gehad die zich met hart en ziel ingezet hebben 
voor de vereniging. Dat heeft geresulteerd in het meepraten en zitting nemen van bestuursleden in veel 
commissies en overlegorganen naast het eigenlijke bestuurswerk van de vereniging. Zij hadden vaak 
veel kennis van zaken en konden zich zo op veel fronten voor onze doelstellingen inzetten. De 
keerzijde is dat het nu onmogelijk blijkt om al deze capaciteiten in onze leden terug te vinden. Dat is 
jammer maar het is belangrijker om onze afdeling overeind te houden. 
 
Terug naar de basis dus. Minder commissies, minder meepraten. Onze afdeling heeft nooit grote 
aantallen leden gekend maar kent enthousiaste mensen. Leden die de werkgroepen bemannen, het 
Natuurpad bijhouden, met excursies meegaan, een stukje schrijven voor Natuurklanken of deze 
verspreiden onder onze leden. En wat dacht je van het organiseren van het voorjaarskamp en de 
mensen die daar al jaren aan meehelpen. Primaire taak van het bestuur is dan ook juist deze 
activiteiten te coördineren en te ondersteunen. Daarnaast de contacten naar buiten met het 
hoofdbestuur en de media te onderhouden. Samen als bestuur en opgedeeld in taken per bestuurslid.  
 
Ik heb tijdens de speciale vergadering eerder dit jaar een voorstel gedaan om de werkgroepen meer bij 
de bestuursvergaderingen te betrekken. Het bestuur doet niets geheimzinnigs en kan hulp goed 
gebruiken. Een aantal vertegenwoordigers van werkgroepen heeft aan die oproep gehoor gegeven. 
Samen met Janus Crum beman ik tijdelijk het secretariaat tot de volgende jaarvergadering. Niet twee 
man op één post omdat het zo’n zware taak is maar omdat we elkaar goed aanvullen. Je zou dus 
kunnen stellen dat de Paddenstoelenwerkgroep het secretariaat dit jaar bemand. Wellicht een idee om 
zo de vacatures binnen het bestuur op te vullen. Een lid van één van onze werkgroepen riep vorig jaar 
tijdens de vergadering uit dat ze de KNNV eigenlijk niet nodig hebben; de activiteiten gaan wel door 
met of zonder KNNV afdeling. Dat geldt natuurlijk evenzeer ook voor alle andere werkgroepen en ook 
net zo goed niet. Bij de KNNV kan je zonder een extra lidmaatschap ook gewoon eens meedoen met 
de insektenwerkgroep of als de planten uitgebloeid zijn met de Paddenstoelenwerkgroep meelopen om 
daar meer van te leren. 
 
Dat is juist de kracht en het leuke van de KNNV. Om dat in stand te houden is het niet alleen nodig 
om kandidaten te vinden voor het bestuur. De leden die de kar trekken van jouw favoriete werkgroep 
doen dat vaak al jaren. Het is ook belangrijk om te kunnen rekenen op leden die werkgroepleiders wat 
meer ondersteunen en deze af en toe vervangen. Dat varieert van het schrijven van de soortenlijst op 
een excursie tot vervanging van de excursieleider als deze een keer uitvalt. Een vereniging valt of staat 
bij de helpende hand van alle leden. Een klein beetje minder consument en wat meer actief meedoen. 
Het leidt voor mij geen twijfel dat het dan uiteindelijk ook wel goed komt met de vacatures binnen het 
bestuur. 
 

Menno Boomsluiter,  
eerste secretaris 
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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 Zuiderzeemuseum 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  

 

 
Zondag  Heerde in de herfst. 
10 oktober De traditionele paddenstoelenexcursie start dit jaar bij het begin van het Natuurpad 

Heerde, op de parkeerplaat aan de Elburgerweg tegenover de kiosk.  
Aanvang 14.00 u en terug omstreeks 16.30 u. 
 
Er zijn die middag op dezelfde plaats nog meer KNNV-activiteiten, waarover u in 

een afzonderlijk artikel in deze Natuurklanken kunt lezen 

 
 

Zaterdag Gewestelijke vogelexcursie naar Tiengemeten. 
13 november Een hele dagexcursie op het eiland Tiengemeten. 
  Opgave en informatie bij Henk van Gelder. 
 
 
Donderdag Een lezing over vogels. 
28 oktober Zoals elk jaar zal Stef van Rijn weer een lezing voor onze 

afdeling verzorgen. 
Stef  weet elk jaar weer een boeiend verhaal neer te zetten 
over zijn onderzoeken van een bepaalde roofvogelsoort. 
Het onderwerp dit jaar zal zijn "arenden in Zuid-Europa” en 
gaat met name wat dieper in op de leefwijze en verspreiding 
van deHavikarend 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

 
 
Donderdag Een lezing over paddestoelen.  
25 november “Van dichtbij en ver af” is de titel van deze lezing over paddelstoelen die wordt 

gepresenteerd door Menno Boomsluiter. We laten ons verrassen wat dat precies 
inhoudt. Zeker is dat Menno zich niet zal beperken tot de paddestoelen van de 
Veluwe. 
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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Programma Insectenwerkgroep      
      

Datum / tijd Onderwerp 

Woensdag 20 oktober 
20.00 uur 

Werkgroepavond in 
de Alkoof van de 
EGW 
Huishoudelijk 
gedeelte met o.a. 
verslag monitoring 
routes, bijzondere 
waarnemingen van 
het afgelopen seizoen, 
waarneming vlinders 
in eigen tuin, verslag van de nacht van de nachtvlinders en invulling 
programma jan. t/m maart 2011 
Beamer presentatie Hilary Jellema       

Maandag 15 november 
20.00 uur 

Werkgroepavond in het beeldend lokaal van de EGW 
Beamer presentatie door Henk van Woerden 

 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
 

Datum / tijd Onderwerp Commentaar 
Zondag 5 sept. 
14.00 u 

Ossenstal Epe. 
Zijweg van de Dellenweg in Epe, ten westen 
van Hertenkamp 

 

Dinsdag 14 sept. 
20.00 u 

Werkgroepavond bij Micky Marsman  

Zaterdag 18 sept. 
9.30 u 

Nader te bepalen  

Zaterdag 2 okt. 
 

Dagexcursie van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging, in Tongeren 

O.l.v. Menno 
Boomsluiter 
nadere gevevens volgen 

Zondag 10 okt. 
14.00 u 

Natuurpad Heerde, 
Verzamelen op de parkeerplaats aan de 
Elburgerweg in Heerde, ter hoogte van de 
kiosk. 

In het kader van de 
ledenwerfactie van de 
landelijke KNNV; zie 
Natuurklanken 

Zondag 17 okt. 
14.00 u 

Nader te bepalen  

Dinsdag 19 okt. 
20.00 u 

Werkgroepavond bij Micky Marsman  

Zaterdag 23 okt. 
9.30 u 

Nader te bepalen  

Zondag 31 okt. 
14.00 u 

Nader te bepalen  

Dinsdag 3 nov. 
20.00 u 

Werkgroepavond bij Micky Marsman  

Zaterdag 13 nov. 
9.30 u 

Nader te bepalen  

Dinsdag 23 nov. 
20.00 u 

Werkgroepavond bij Micky Marsman  
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Programma Plantenwerkgroep 
 
27 sept.  Determineren. 
25 okt.  Composieten. 
29 nov.  Inbreng eigen leden. 
 
Aanvang steeds om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Programma Mossenwerkgroep   
 
Tot nog toe zijn er alleen data voor excursies vastgelegd. 
Klaas van Dort  ( mede auteur van de Veldgids Mossen ) zal een keer met ons meegaan. 
 
Werkgroepleden worden via de mail op de hoogte gebracht. 
Zijn er andere belangstellenden bel of mail ; 0578-693024 of marietvangelder@live.nl 
 
De bedoeling is dat we ‘witte ‘ gebieden gaan 
inventariseren. 
De data: 9 okt.   
  23 okt. 
  13 nov. 
  27 nov. 

 

Artikel insturen?      Graag! 
 
Let daarbij zo mogelijk (hoeft dus niet!) op de volgende 
punten: 

• Lettertype: Times New Roman 
• Lettergrootte: 11 dpi 
• Paginamarges aan alle zijden: 2,5 cm 
• Eén paginavulling: als u één gehele pagina wilt 

presenteren, dan deze niet geheel vullen om ruimte 
voor illustraties door de redactie over te laten (tenzij 
u die zelf al heeft ingevoegd) 

• Naar:  redactie@epe-heerde.knnv.nl 
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10-10-‘10 Natuur moet je zien! Heerde in de herfst 
 
De landelijke KNNV organiseert onder bovenstaand motto in het weekend van 9 en 10 oktober een 
publieksdag. Het hele weekend staat in het teken van de veldbiologie. Onze afdeling heeft ervoor 
gekozen om hieraan op 10 oktober aandacht te besteden.  
 
We doen dat op en om het Natuurpad Heerde. Onze Vereniging voor Veldbiologie onderhoudt twee 
natuurpaden: één in de gemeente Epe en één in de gemeente Heerde. De reparaties aan de informatie 
borden worden verzorgd door de betreffende gemeente; de zorg voor de informatie zelf ligt bij een 
groep onder leiding van Mariet van Gelder, Geert Kuper en Margriet Maan. 
Waar het nodig was, zijn de platen in de padkastjes na de inventarisaties op de Renderklippen  
aangepast. De route is bij de overgang van het Heerder pad naar het Eper pad bij de schaapskooi, iets 
verlegd. Door de twee kruisingen vlak bij elkaar, ontstond bij wandelaars verwarring. 

De gemeente Heerde heeft bij het 
startpunt een mooi nieuw bord geplaatst 
om met name toeristen uit te nodigen het 
Natuurpad Heerde maar ook Epe te 
volgen. 
Mocht u tekenen van vandalisme zien of  
heeft u suggesties voor een tekst, bel of 
e-mail dan graag naar de supervisor van 
het Natuurpad  Geert Kuper ( email:  
kuperdec@xs4all,  tel 0578- 691156) 
 
We haken hierop aan door twee 
activiteiten op 10 oktober te organiseren 
die allebei beginnen bij de parkeerplaats 
aan de Elburgerweg in Heerde ter hoogte 
van de kiosk, pal tegenover het nieuwe 
bord. Daar starten we twee activiteiten: 
 

1. Een wandeling die in rustig 
tempo het Natuurpad volgt, met 
hier en daar, als aanvulling op de 
informatieborden, wat 
mondelinge toelichting op het 
gebied van veldbiologie en 
landschap. Op deze manier kan 
een deelnemer globaal 
kennismaken met wat onze 
diverse werkgroepen in dit 
opzicht te bieden hebben.  

 
2. Op dezelfde plaats en tijd start een paddenstoelenexcursie van de Werkgroep Paddenstoelen. 

Deelnemers hieraan leggen met trage tred en zo nu en dan stilstaand om een paddenstoel te 
bestuderen, een deel van het Natuurpad af, maar kiezen al gauw een andere route.  
Deze excursie is dus bedoeld voor hen die vooral meer van paddenstoelen willen weten en 
zich ook willen aanpassen aan de gang van zaken bij zo’n paddenstoelen excursie. 

 
Beide groepen zijn uiterlijk om 16.30 u. teruggekeerd bij het beginpunt.  
 

10 oktober om 14.00 u. 
op de parkeerplaats aan de Elburgerweg in Heerde,ter hoogte van de kiosk 

                                 Janus Crum  
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Verslag insectenexcursie in de Motketel te Niersen 
Donderdag 20 mei 2010 
 
We ontmoeten elkaar op de parkeerplaats aan de Elburgerweg in Niersen. Dan  lopen we eerst een 
stukje vanaf de parkeerplaats over een bospad naar een akkerrand, zien een Dagpauwoog ( Aglais io ) 
en tot onze verrassing een ringslang. Deze wordt met enige moeite gevangen, gefotografeerd en weer 
vrijgelaten. 
Teruglopend steken we de Elburgerweg over en gaan over een houten bruggetje de Motketel in. In dit 
gebied liggen o.a. de sprengkoppen van de Rode en de Geelmolense beek.  
Dwars door het bos komen we uit op een door bomen en struiken omzoomde bosweide. Een 
Oranjetipje ( Anthocharis cardamines  ) vliegt om ons heen. Het is een mannetje, te herkennen aan de 
oranje gekleurde voorvleugeltip. Op een pinksterbloem zit een minuscuul oranje gekleurd eitje van het 
Oranjetipje. Op de weide signaleren we nog een Bont zandoogje ( Pararge aegeria ) en een Bruine 
vuurvlinder (Heodes tityrus). Een Vuurjuffer ( Pyrrosoma nymphula) rust uit op een takje. Een 
Wolfspin (van de familie Lycosidae) wordt ook nog gevonden.Op de bladeren van eik en beuk zitten 
veel rupsen van de Kleine wintervlinder (Operophtera brumata ). Er groeien hier veel Gevlekte 
orchissen , maar ze staan nog niet in bloei. Boven ons horen we een Buizerd. 

 
 
We keren terug naar het hoofdpad en bezoeken een 2e bosweide, nu 

links van het pad. Hier zien we een Groentje ( Callophrys rubi ) en een vrij 
zeldzame boktor, de Loerende boktor ( Rhagium sycophanta ). Het voorkomen 
van deze boktor beperkt zich in Nederland grotendeels tot de bosgebieden ten 
westen van Apeldoorn. De soort werd hier gedurende de 20e eeuw regelmatig 
gezien in de omgeving van Hoog-Soeren, Assel, Nieuw-Millingen en Uddel. 
Aan de beek vinden we nog de restanten van een vroegere watermolen. 

 
 

Op een volgende bosweide, nu rechts van het hoofdpad , ontdekken we achtereenvolgens een 
Bruine vuurvlinder ( Heodes tityrus ), een Boomblauwtje ( Celastrina argiolus ), een Bruin blauwtje 
(Aricia agestis ), een Zilverstreep ( Deltote bankiana ), een nachtvlindersoort en verder nog  een 
Distelbok ( Agapanthia villosoviridescens ), een drietal Bloedcicades ( Cercopis vulnerata ) en enkele 
Groene blad-snuitkevers.  Tenslotte ook nog een zwam, de Voorjaarshoutzwam. 

We gaan dan vanuit de bosweide via het hoofdpad richting Niersenseweg en slaan hier 
rechtsaf. We horen de Bonte vliegenvanger. Langs het fietspad groeien Lieve- Vrouwebedstro en 
Bleeksporig bosviooltje. Een Geel beertje ( Eilema sororcula ), weer een nachtvlindersoort , wordt 
waargenomen. Even verderop slaan we rechtsaf en lopen opnieuw de Motketel in. We volgen een pad 
langs de beek en komen  bij een klaphekje. Onderweg vliegt nog een Bont zandoogje (Pararge aegeria   

We komen uit op een groot open grasveld met veel pitrus. Hier vliegen enkele Witjes (Pieridae  
zo snel laag over het gras, dat wij ze niet op naam kunnen brengen. Een mannetje Oranjetipje 
(Anthocharis cardamines ) is makkelijker te herkennen. 

Op een volgende weide bloeit veel Fluitekruid. Deze weide ligt wat meer in de zon dan de 
vorige. Hiervan profiteert o.a. een rondvliegend mannetje Citroenvlinder  ( Gonepteryx rhamni ). We 
zien hier het eerste Landkaartje ( Araschnia levana ), nog in voorjaarskleed en opnieuw een 
Dagpauwoog ( Aglais io ) en een Oranjetipje ( Anthocharis cardamines ). Een Varenspanner ( 
Petrophora chlorosata ), een  Zuringwants en veel rupsen van de Dubbelstipvoorjaarsuil  ( Anortha 
munda ) moeten nog vermeld worden. 
 
Over het erf van een aangrenzende woning keren we terug naar de parkeerplaats, zonder verder nog 
een insect te zien. Het was al met al een leuke excursie met interessante waarnemingen , mooi zonnig 
weer en een aangename temperatuur.  
 

Bertus Hilberink 
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Verslag Insectenexcursie  Harderbos 
24 juni 2010 
 

Er namen 7 leden deel aan deze excursie. Het weer was prachtig, zonnig en warm; eigenlijk 
een beetje te warm voor  vlinders. Het gebied in het Harderbos is duidelijk heel anders dan wat we van 
de Veluwe gewend zijn. De kalkrijke kleigrond afgewisseld met zandige plekken levert een rijke en 
afwisselende voedselbodem voor de vele soorten inheemse  loof en naaldbomen op. Gewone 
berenklauw en brandnetel is rijk vertegenwoordigd en alle andere planten lijken ook groter dan dat we 
gewend zijn. Alleen al het Harderbos beslaat 612 ha zonder de laatste uitbreiding en ligt tussen de 
(nog) meer natte Kievitslanden en het Harderbroek. Op vele plaatsen zijn er laagtes uitgegraven en dat 
levert  fraaie hoogteverschillen met droge en natte plekken op. 

De aanleg is gestart in 1968 met de aanplant van een grote verscheidenheid aan loofbomen 
waaronder ook enige percelen met populieren. De populieren zijn enorm gegroeid en een aantal 
stormen wisten wel raad met die hoge bomen. Hele vlaktes zijn tegen de grond gegaan, die men 
gewoon heeft laten liggen. Daarnaast scharrelen overal Schotse  Hooglanders doorheen. Dat heeft 
geresulteerd in een vaak ondoordringbaar oerwoud met soms onverwachte ontmoetingen met de 
koeien, terwijl je geen kant uit kunt.(struinnatuur heet dat). Het Harderbos is 
bekend om de grote aantallen appelvinken en wielewalen. Helaas vind ik dat de 
het aantal wielewalen afneemt. We hebben ze nu ook niet gehoord. 

 
In een plas waar we langs liepen hoorden we wel het hinnikende geluid 

van dodaars; een aantal van ons had dat typische geluid nog nooit gehoord. De 
goede luisteraars konden nog de sprinkhaanzanger horen. De dodaars en een 
aantal krak en kuifeenden waren ook goed te zien. De tuinfluiters,  zwartkoppen  
en de koekoek deden ook hun best. 

Waarschijnlijk door de warmte ,of misschien nog te vroeg voor de tweede generatie,  was het 
aantal vlinders bescheiden. De talrijkst rondvliegende soort was het bruin zandoogje. Max haalde 
allerlei acrobatische toeren uit om een St Jacobsvlinder goed op de foto te krijgen. Een laat exemplaar 
die er toch nog mooi uitzag. De zebrarupsen waren al duidelijk aanwezig op het St Jacobskruiskruid.  
Op een groep brandnetels konden we massa,s  zwarte rupsen van de dagpauwoog bewonderen, zo 
groot en vet hadden we ze nog niet eerder aangetroffen. Daardoor vielen ook mooi de rode 
buikschuivers (schijnpoten) goed op. Ingesponnen meidoorns verraadden de aanwezigheid van de 
meidoornstippelmot. We probeerden nog het nest te vinden van een aantal rondvliegende hoornaars, 
een fraaie roodbruine wesp, hetgeen niet lukte. Er zaten ook nog geen duidelijke gaten in de wilgen. 
De libellen en juffers deden het wel beter in de warmte. Er ontstond een levendige discussie over de 
talrijk rondvliegende bruinachtige libellen: waren het nu bruine glazenmakers, paardenbijters of 
vroege glazenmakers. Ze joegen in groepen zowel langs de bosranden als boven het water en gingen 
steeds op moeilijke plekken zitten. Maar uiteindelijk waren we het er allemaal over eens, ze hadden 
prachtige groene ogen. Het kenmerk van de vroege glazenmaker. Volgens het libellennet nog vrij 
zeldzaam maar toenemend, vooral in laagveenmoerassen. Op het verspreidingskaartje is een duidelijke 
strook  zichtbaar tussen de laagveenmoerassen van Overijssel via de Flevopolder naar die van Zuid 
Holland en Utrecht. De natte EHS. 

 Het rondje voerde ons ook langs een van de vaarten die de Flevopolder rijk zijn. Via deze 
vaarten hebben een aantal uit Natuurpark Lelystad ontsnapte bevers zich door de hele polder verspreid 
en voortgeplant. Nu zijn  overal de sporen van hun aanwezigheid te zien. Ook hier lagen her en der 
afgekloven wilgentakken en vonden we een duidelijk voorbeeld van een afgeknaagde boomstobbe. 
Twee weken daarvoor had ik hier nog een bever in de vaart zien zwemmen. 

Op de paden kwamen we verder nog veel uitwerpselen vol kersenpitten tegen . Een teken dat 
er veel vossen in het bos voorkomen, die dol zijn op de massaal aangeplante kersenbomen. Een aantal 
daarvan zijn  tot enorme bomen uitgegroeid en raken soms al een beetje in verval en daardoor laten ze 
misschien voortijdig zoveel kersen vallen.  Planten o.a. wespenorchis, werden uiteraard ook bekeken 
waarbij het grote formaat van de diverse soorten opviel, waarschijnlijk door de rijke grond. Op de 
stobbes van een aantal populieren troffen we grote prachtig bruine schijven van de platte tonderzwam 
aan.  
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Al met al een geslaagde excursie met toch behoorlijk wat soorten in een gevarieerde 
omgeving. Henk van Woerden heeft de complete onderstaande lijst met waarnemingen bijgevoegd. 

 
Jaar Mnd Dag Plaats X-coor Y-coor Plaats 

2010 6 24 FLEVOLAND 171.00 490.00 Harderbos 

 

  Wetenschap. naam Soort s/g Aantal Waarn. No Ned. naam EIS-no.   

  Psyche casta PSYCCAST 2 4 M18 Gewone zakdrager 199   

  Yponomeuta padella YPONPADE 8 25 M18 Meidoornstippelmot 319   

  Tortrix viridana TORTVIRI 8 5 M18 Groene eikenbladroller 892   

  Celypha lacunana CELYLACU 8 10 M18 Brandnetelbladroller 1012   

  Anthophila fabriciana ANTHFABR 8 3 M18 Brandnetelmot 1204   

  Myelois circumvoluta MYELCIRC 8 2 M18 Distelhermelijntje 1301   

  Crambus pascuella CRAMPASC 8 2 M18 Zilverstreepgrasmot 1342   

  Ochlodes sylvanus OCHLFAUN 8 10 M18 Groot dikkopje 1474   

  Polyommatus icarus POLYICAR 8 1 M18 Icarusblauwtje 1527   

  Pararge aegeria PARAAEGE 8 4 M18 Bont zandoogje 1530   

  Maniola jurtina MANIJURT 8 35 M18 Bruin zandoogje 1540   

  Inachis io INACIO 2 50+ M18 Dagpauwoog 1556   

  Campaea margaritata CAMPMARG 8 2 M18 Appeltak 1669   

  Xanthorhoe montanata XANTMONT 8 2 M18 Geoogde bandspanner 1750   

  Rivula sericealis RIVASERI 8 3 M18 Stro-uiltje 1970   

  Autographa gamma AUTOGAMM 8 5 M18 Gammauil 1980   

  Tyria jacobaeae TYRIJACO 8 1 M18 Sint-jacobsvlinder 2334   

  Tyria jacobaeae TYRIJACO 2 100 M18 Sint-jacobsvlinder 2334   

8 Ischnura elegans ISCHELEG 8 25 M18 Lantaarntje 81200   

8 Pyrrhosoma nymphula PYRRNYMP 8 20 M18 Vuurjuffer 81260   

  Enallagma cyathigerum ENALCYAT 8 20+ M18 Watersnuffel 81280   

  Coenagrion puella COENPUEL 8 20 M18 Azuurwaterjuffer 81390   

  Coenagrion pulchellum COENPULC 8 25 M18 Variabele waterjuffer 81400   

  Aeshna cyanea AESHCYAN 8 10 M18 Blauwe glazenmaker. 82240   

  Aeshna isoceles AESHISOC 8 40+ M18 Vroege glazenmaker 82260   

  Anax imperator ANAXIMPE 8 1 M18 Grote keizerlibel 82320   

  Libellula depressa LIBEDEPR 8 2 M18 Platbuik 82500   

  Libelula quadrimaculata LIBEQUAD 8 10 M18 Viervlek 82520   

  Orthretum cancellatum ORTHCANC 8 10 M18 Gewone oeverlibel 82560   

  Agapanthia villosoviridescens AGAPVILL 8 10 M18 Distelbok    

  Coreus marginatus COREMARG 8 2 M18 Zuringwants    

  Bombus lapidarius BOMBLAPI 8 3 M18 Steenhommel    

  Vespa crabro VESPCRAB 8 2 M18 Hoornaar    

  Podiceps ruficollis  8  M18 Dodaars    

  Philaenus spumarius PHILSPUM 8 2 M18 een cicade (spuugbeestje)   

  Clytus arietis CLYTARIE 8 1 M18 Kleine wespenboktor    

  Phyllopertha horticola PHYLHORT 8 3 M18 Rozenkever    

  Tettigonia viridissima TETTVIRI 5 3 M18 Grote groene sabelsprinkhaan   

  Cicindela hybrida CICIHYBR 8 4 M18 Basterdzandloopkever    

  Eristalis tenax ERISTENA 8 5 M18 Blinde bij    

  Psithyrus spec. PSIT 8 5 M18 een Koekoekshommel    

  Chorthippus albomarginatus CHORALBO 8 3 M18 Kustsprinkhaan    

  Chortippus biguttulus CHORBIGU 8 4 M18 Ratelaar.    

                  

 
Jan Kuijper 
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 Verslag bezoek plantenwerkgroep aan “De Meintjes” 
 

We bevinden ons op de avond van de vijfde juli op het landgoed “De Meintjes”, kilometerhok 
202-478, en realiseren ons alleen al door de entree dat dit een bijzondere plek moet zijn. Mariet heeft 
het hek door een sleuteldraai voor ons open laten zwaaien; sommigen vragen zich direct daarna af of 
ze ons ook wel weer eruit kan helpen, omdat het slot nu het hek weer was dichtgegaan wel aan de 
andere kant zat. Gelukkig wordt met onze steeds zoekende blik het binnenslot al snel gevonden. Een 
heerlijke rustige plek; het idee dat wij hier de enigen zijn, spreekt me wel aan. Een grote centrale open 
plek op dit terrein is een waar bloemenparadijs, omgeven door bos. De Rietorchissen die hier massaal 
staan, zijn qua bloei al op hun retour . Ook het Kamgras (Cynosurus cristata) is een van de meer 
bijzondere vondsten. 
We gaan door met onze ontdekkingstocht en proberen wat van het ven te zien waar we omheen willen 
lopen. De warme vochtige atmosfeer en de donkere bosschages met de vele insecten zorgen voor een 
tropisch aandoende sfeer. 
 

Plotselinge enthousiaste kreten doen me de muggen die me voortdurend omringen, vergeten. 
Ik spoed me naar de plek waar het geluid vandaan komt. Er is Blaasjeskruid gevonden. Ook nu weer 
de verrassing van een eerste ontmoeting met een plant in levende lijve, die ik slechts van    
afbeeldingen ken. Dat is voor de meesten van ons gezelschap zo, proef ik uit de reacties. Voor de 
Veluwe toch een heel bijzondere plek voor deze plant, maar na nadere informatie is het voorkomen 
niet minder mooi, maar beter te plaatsen. Ik realiseer me dat we meer in het fluviatiel district dan in 
het Gelderse aan het zoeken zijn. Dat blijkt ook wel als we het gebied, opvallend genoeg niet via een 
hek, kunnen verlaten en we de IJssel dijk dichtbij zien liggen. Dat dit een ander gebied is wordt ook 
duidelijk met de vondst van Mercurialis annua (Tuinbingelkruid) en Bryonia dioica (Heggenrank).  

Ik heb op dat moment geen idee om welke soort blaasjeskruid het gaat. Het is wellicht gezegd, 
maar  het zal me ontgaan zijn. Het eerste wat ik wil doen, is proberen er een redelijke foto van te 
maken. Dat is door gebrek aan licht moeilijk en in een wankel evenwicht op de uiterste grens van 
vochtig en heel diep nat voel ik me niet echt in staat mijn camera voor de benodigde lange sluitertijd 
stil te houden. Een flits brengt voldoende licht  maar geeft de sfeer onvoldoende weer doordat 
bloemen en de achtergrond van het water met kroossoorten niet gelijktijdig goed belicht kan worden. 

Dan maar een licht 
bewogen opname van  
deze Utricularia soort. 
Over bewogen 
gesproken: dat hebben 
we nog even goed 
gedaan met een flinke 
wandeling terug naar de 
auto's, nadat we, zoals 
gezegd, door de open 
achtertuin De Meintjes 
hebben verlaten. 
  
De flora en de foto's 
moeten me helpen met 
de nadere determinatie. 
Met een deel van de 
omschrijving uit de 

flora kan ik in ieder geval niets mee beginnen. Bloemkroon dooiergeel met oranje gestreept gehemelte 
of bloemkroon geel met oranje gestreept gehemelte is een onderscheid tussen het Groot en Loos 
blaasjeskruid.  Naar mijn beleven zijn er in eierdooiers alleen al zoveel tinten geel te onderscheiden. 
Gelukkig is de flora wat betreft de andere kenmerken duidelijker en ik kom dus terecht op Utricularia 
vulgaris; het Groot blaasjeskruid. Vulgaris – simpelweg gewoon dus. Egbert de Boer meldde dat deze 
vondst de eerste was na 1980, en dat deze plant slechts op twee andere plekken in de wijdere 
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omgeving voorkomt. Al met al  ongewoon ofwel heel zeldzaam ondanks dat de flora een vrij 
algemeen voorkomen in dit en enkele andere districten aangeeft.  
  
Mariet vraagt me om een verhaaltje te schrijven over deze vondst. Maar deskundigheid over deze plant 
ontbreekt: het is mijn eerste kennismaking met de plant. Ik kan slechts de juist vermelde feiten 
doorgeven. Ook het voor meerderen iets noteren over plantaardigheden, afgezien het enkele malen 
invullen van een streeplijst, is nieuw voor mij en een mogelijke reden dit toch maar niet te doen. Ik 
bedenk echter ook dat het samen delen en doorgeven van iets moois tot de voor mij belangrijke dingen 
in het leven behoren en zeg dus toe wat te schrijven.  
  
Iets moois … het leuke is dat ik dit verhaaltje kan besluiten met een nog mooier bericht. Begin deze 
week zit ik gehurkt voor een sloot enkele honderden meters verwijderd van ons tijdelijke, niet 
Veluwse onderkomen op de Bremerberg. Een zomerhuisjesterrein dichtbij Walibi in Oostelijk 
Flevoland, waar het als de wind de goede kant uit komt, ook heerlijk stil kan zijn. Ik kijk wat ik 
allemaal onder water kan onderscheiden en dan, een meter voor me, staat hij er weer: nu mij bekend 
als het Groot blaasjeskruid. Enkele exemplaren, maar verder kijkend, blijkt de sloot er mee vol te 
staan. De abundantie-code G mag zeker worden toegekend. En dat in het vaak niet zo floristisch rijke 
Y-district (IJsselmeer polders). Nu moet ik zeggen dat ik sinds mijn verblijf in dit gebied dit jaar al 
vaker verrast ben door wat juist in deze randgebieden voorkomt aan planten. Dat is een verhaal apart. 
Voor wat betreft het Blaasjeskruid wil ik met deze laatste vondst het verhaaltje afronden. Deze keer 
ben ik er helemaal voor gegaan, tot boven de knieën erin gegaan, wel te verstaan. Het evenwicht is 
bewaard, de camera bleef droog en de foto's zijn ditmaal onbewogen. 
  

Ger Breman 
 
 

Verslag plantenwerkgroep – excursie Weerribben 
7 augustus 2010 
 

Iedere maandagavond in de zomermaanden trekt de plantenwerkgroep er opuit in de eigen 
omgeving om een kilometerhok te inventariseren en een streeplijst in te vullen, zonodig met behulp 
van flora en loep. Dat levert bijna altijd verrassingen op: aandachtsoorten, rode lijst soorten, maar ook 
algemeen voorkomende planten die het bekijken meer dan waard zijn. 
Als aanvulling op die wekelijkse avonden, zijn er iedere zomer enkele zaterdagen in het rooster 
opgenomen. Dan kunnen we wat verder van huis.  
 

Op zaterdag 7 augustus is een aantal leden 
van de plantenwerkgroep er opuit getrokken voor 
een excursie naar ‘Nationaal Park de Weerribben’, 
onder leiding van ons eigen lid Gerard Plat. Hij 
kent het gebied op zijn duimpje omdat hij er 
geboren en getogen is. Wij zouden in de 
uitgestrekte rietlanden onder de bedekte hemel 
van die dag ons richtingsgevoel snel zijn 
kwijtgeraakt.  
Na de koffie bij het bezoekerscentrum bij 
Ossenzijl zijn we op pad gegaan. Al lopend heeft 
Gerard ons uitgebreid uitgelegd hoe het beheer 
aangepakt wordt o.a. in het Venebosch en het 

Woldlakebos. Ook hoe die aanpak in de loop der jaren is veranderd. Voortschrijdend inzicht, zoals dat 
zo mooi genoemd wordt.  

De weersverwachtingen waren erg ongunstig maar daar hebben we ons niet door laten 
ontmoedigen. En terecht, want we zijn maar een uur in plastic verpakt geweest.  
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Het voordeel van een bewolkte dag is dat we 
ons volledig hebben kunnen concentreren op de 
vegetatie want vlinders hadden niet de moed zich te 
vertonen.  
De soortenrijkdom was indrukwekkend, 
 we hebben veel gestreept. 
 
 
 
 

 
Wat wij, plantenzoekers, ook graag willen op zo’n dag is 
veel andere soorten vinden dan die we in onze eigen 
omgeving tegenkomen. Ook dat is naar tevredenheid 
verlopen. Er viel nogal eens een: ‘Oh, kijk hier!’ Soms 
was de bodem rood van de Zonnedauw of groen van de 
Kleine Veenbes, we hebben Krabbenscheer met bloemen 
gezien, statige Zwanenbloemen en zelfs een Groenknol 
orchis. Ik had onze gezichten wel eens vanaf de overkant 
willen zien nadat we ons op aanraden van Gerard een weg 
hadden gebaand door het riet en aankwamen bij een poel, 
geel van het Groot Blaasjeskruid! 

Op de terugtocht reden we even met een omweg 
om in de Kop van Overijssel het onverwacht glooiende 
landschap te bewonderen. 
Een heel fijne dag was het!    

Foto’s:  Egbert de Boer en Ger Breman   
         Hetty Verstraaten  
 
PS: informatie over het gebied is te vinden op de website: 
www.npweerribben-wieden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verslag Diversiteitenweekend - 28 en 29 augustus 2010 
 

Vorig jaar werd dit evenement voor het eerst georganiseerd door de VOFF , Staatsbosbeheer 
en Waarnemingen.nl. VOFF betekent Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. Een vereniging van 
gegevensbeherende instanties zoals Floron, Sovon, Ravon, NMV, Vlinderstichting enz. 

Toen heette het 1000- soortendag en was de plaats van handeling het Kuinderbos. Zeker in het 
jaar van de biodiversiteit is Diversiteitenweekend een betere naam, al vinden we het allemaal leuk om 
de 1000 soorten te halen. 
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Dit jaar trokken de specialisten naar het Staphorsterbos om gedeelten daarvan intensief te 
inventariseren. De enigszins onwennige sfeer was dit tweede weekend helemaal verdwenen en het was 
leuk om getuige te zijn van al het veldwerk met wapperende vlindernetten, waadpakken en houten 
zeven, insecten zuigpotten, loepen en veldgidsen. In de schuur stonden de microscopen opgesteld. 
Daar zagen we voor het eerst  larven van spookmuggen; doorschijnend licht groen en zo dun als een 
draadje. 
Staatsbosbeheer trad weer op als gastheer. Boswachters Jeroen Bredenbeek en Harco Bergman hadden 
het geweldig voor elkaar. Gratis kamperen op de “de Dassenburcht”, verzorging van de inwendige 
mens en een gezellige barbecue.  

Zaterdagmorgen was het slecht weer. Dat kwam de inventarisatie van insecten niet ten goede. 
’s Middags, in de stralende zon was het resultaat verbluffend. Zwermen libellen en een legioen aan 
sprinkhanen, krekels, vliegen en wantsen kwamen er voor den dag bij het mooie natte heide ven in het 
inventarisatiegebied. 

Vanwege de dip in vogelland werden er bijna geen vogels genoteerd. Veel vogels waren in de 
rui en hielden zich gedeisd. In het bos hoorden we alleen een enkel goudhaantje in de sparren. 
Met de paddenstoelen was het anders gesteld. Door de vele regen en de lekkere temperatuur hebben 
we nog nooit zoveel paddenstoelen bij elkaar gezien. 

Een televisieteam van Vara’s Vroege Vogels volgde de verschillende groepen het veld in. Ons 
groepje plantenmensen ontdekten bij het inventariseren een prachtige, grote groeiplaats van 
cantharellen. Om de paddenstoelen niet weg te plukken proefden we er maar ééntje. 
We haalden Vroege Vogels erbij. Misschien was het voor de kijkers leuk om eens een grote groep 
hanenkammen te zien. We waren nog geen paar tellen weg toen we een echtpaar bezig zagen de 
groeiplaats leeg te roven. Een enkel paddenstoeltje restte nog. 

In de droge, ruige heide schoot een vrouwtje levendbarende hagedis voor ons uit. In het 
bijzonder vochtige bos vormden mossen verse groene matten en kussens. Op sommigen waren al 
kapsels te zien. 
Alle waarnemingen van de dag werden ingevoerd op Waarnemingen.nl. Voor ons is het interessant om 

te vermelden dat we o.a. 
oeverkruid, dwergvlas en 
moeraswolfsklauw op de 
oever van het ven vonden. 
Oeverkruid(Littorella 
uniflora) stond er naast ronde 
zonnedauw. Het is een 
typisch pionierplantje. Door 
zijn geringe afmetingen wordt 
het al gauw overwoekerd 
door hoge, snelgroeiende 
planten. Het staat dan ook op 
droogvallende voedselarme 
zandgrond aan de oevers van 
vennen en meertjes. Soms 
staat het zelfs in het water. 
Het behoort tot de familie van 
de weegbree en staat in de 

rode lijst als Bedreigd. 
Dwergvlas(Radiola linoides) behoort tot de vlasfamilie. Het is een klein fijn plantje, drie tot 

vier cm hoog. De witte kroonbladen zijn één tot anderhalve millimeter  lang. Het groeit ook op open 
grond en stond iets droger dan het oeverkruid. Het is een rode lijstsoort van de categorie Bedreigd. 
Moeraswolfsklauw(Lycopodiella inundata) kennen we allemaal wel. Het staat overvloedig in het 
Wisselsche Veen. Het staat  op de rode lijst als Kwetsbaar. 

Zaterdag deden mee namens de KNNV Epe/Heerde:  Mariet van Gelder, Wietske van 
Apeldoorn en ondergetekende 

Margriet Maan 
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                             Wetens(w)aardigheden  voor de jeugd 

Opvetten. 

Je zult dat woord niet eens in het woordenboek vinden. Toch weet elke 

vogelaar meteen wat er bedoeld wordt. Jaarlijks vliegen tientallen miljoenen 

trekvogels door, naar of uit ons land. Van broedgebied naar winterverblijf en 

omgekeerd. Niet om de kou te ontvluchten, maar om op een plek te komen 

waar ook in de winter voldoende voedsel voorhanden is. Een enorme 

prestatie; de vogels vliegen vaak duizenden kilometers. Om energie te hebben 

voor de lange vluchten eten veel vogelsoorten zich voor een trektocht 

letterlijk vet, soms met een verdubbeling van hun gewicht tot gevolg. . . . Dit 

wordt opvetten opvetten opvetten opvetten genoemd.  

Vogels trekken in elke maand van het jaar. Er zijn wel extra drukke tijden 

want in het voor- en het najaar zijn er meer soorten op trek dan in de winter 

en de zomer. Sommige vogels blijven hier de hele winter (wintergasten), 
anderen zien Nederland als een tijdelijk tussenstation (doortrekkers) en weer 

andere soorten broeden graag in ons land. . Voor vogels die kriskras over de 
wereld vliegen, is het van belang dat ze onderweg geschikte gebieden 

tegenkomen. Ten eerste om er op adem te komen en ten tweede om hun 

vetreserves aan te vullen met pieren, insecten of zaden. Wereldwijd houden 

vogelverenigingen nauw contact met elkaar om die gebieden te beschermen. 

Voor Nederland is ons WaddengebiedWaddengebiedWaddengebiedWaddengebied een belangrijk kruispunt van 

vogeltrekwegen voor heel veel zomer- en wintervogels.  

De ene vogel slaat meer vet op dan de andere , 

omdat hij grotere, onafgebroken vluchten 

uitvoert dan een vogel die “stapsgewijs” zijn 

weg volgt naar het zuiden. De lepelaar is hier 

een voorbeeld van. Hij trekt van moerasgebied 

naar moerasgebied.  In augustus, september 

beginnen de vogels aan hun trektocht naar het 

zuiden. Veelal pakken ze de kustroute, maar 

de lepelaars van ’t Wad nemen als het zo uit komt ook wel eens  de landroute. 

Onderweg zoeken ze een geschikte verzamelplaats, 

zoals het Balgzand in Noord-Holland, waar ze op 

elkaar wachten. De hele dag wordt  doorgebracht 

met eten, poetsen en luieren om zo voldoende 

reserves te kweken voor de lange vliegtocht.  Per 

dag leggen ze zo’n 300 km af . In de Baai van de 

Somme houden ze weer een tussenstop en blijven 

ook daar een paar weken hangen.  Zo schuiven ze 

steeds verder richting Afrika. Uiteindelijk bereiken 

ze het eindstation Nationaal Park Banc d’Arguin in 

Mauretanië . Een uitgestrekt waddengebied maar 
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dan in de warme zon. Overigens keren de eerste vogels in februari al weer 

terug naar hun noordelijke zomerstek, waar een nieuw broedseizoen van 

start gaat. De jonge vogels blijven de eerste drie jaar in Afrika en komen pas 

terug als ze in staat zijn voor nakomelingen te zorgen 

De Noordse stern is de  kampioen onder de 

trekvogels: hij vliegt in drie maanden tijd van de 

Noordpool naar de Zuidpool. Een heen- en 

terugreis van de Noordse stern bedraagt zo'n 

40.000 kilometer. 

Nog zo’n afstandsvlieger is 

de pijlstormvogel  

64.000 kilometer, dat is de afstand die hij  in een jaar 

heeft afgelegd. Geen andere trekvogel doet hem dat 

na. Op zoek naar eten zweefde het dier in 200 dagen 

van het noorden van de Beringstraat tot het zuiden 

van Antarctica en van Chili tot aan Japan. De vogel 

was met een zendertje  uitgerust. 

Nog zo’n recordhouder is  

Een Nieuw-Zeelandse grutto  met een non-

stopvlucht van 11.500 kilometer .En dat is 

volgens wetenschappers een trekvogelrecord. 

De grutto, die de naam E7 heeft gekregen, 

heeft aan het begin van dit jaar een zendertje 

ingeplant gekregen. E7 vloog dit jaar van 

Nieuw-Zeeland naar Alaska en terug. Op de 

terugtocht legde hij in twee weken 11.500 

kilometer af zonder te stoppen. Dat was een verbetering van haar eigen 

record van 10.000 kilometer, dat zij op de heenreis had gevestigd. De grutto 

maakt de reis om in Alaska te broeden. 

Naturalis in Leiden en de Vogelbescherming presenteren een tentoonstelling 

over de vogeltrek van 19 februari 2010 t/m 2 19 februari 2010 t/m 2 19 februari 2010 t/m 2 19 februari 2010 t/m 2 januari 2011.januari 2011.januari 2011.januari 2011.    

In de expositie Opvetten en wegwezenOpvetten en wegwezenOpvetten en wegwezenOpvetten en wegwezen staan de vogels ingedeeld op de 

afstand die ze afleggen. De tentoonstelling laat zien wat er allemaal bij komt 

kijken om die trektocht te ondernemen. De vliegtechnieken, de timing van 

vertrek en de oriëntatie tijdens de trek. Maar ook de gevaren onderweg van 

grote stormen tot hoogspanningsmasten, boortorens en roofdieren. 

De tentoonstelling bevat meer dan 200 trekvogels uit de collectie van 

Naturalis. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd. 

De herfstvakantie of de kerstvakantie bieden  een mooie gelegenheid die 

tentoonstelling  eens te gaan zien                                                             O.Slot 
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Een Oranje Zomer 
 
     Hoewel ik geen voetballiefhebber ben, heb ik ook een oranje zomer beleefd, maar dan met vlinders. 
Op 20 mei ging de Insectenwerkgroep op stap naar de Motketel bij Niersen, een mooi gebied van bos 
met open velden ertussen en een netwerk van sprengen en beken die uitkomen bij het kasteel De 
Cannenburgh. Van Jacques Meijer van de Bekenstichting begreep ik dat het bos vroeger heide was en 
dat de open velden de oorspronkelijke akkers waren die terug gaan naar de Middeleeuwen. Het is juist 
deze afwisseling van bos en open velden die het gebied aantrekkelijk maakt voor insecten, maar ook 
voor planten,  paddenstoelen en vogels. De werkgroep Geologie en Landschap had eerder ook een 
interessante excursie in dit gebied gehad. Excursies van de Insecten- werkgroep zijn altijd afhankelijk 
van goed weer, maar dit jaar hebben wij geen gebrek aan zon en warmte gehad. In een paar van de 
open velden hebben wij de niet zo algemene Bruine vuurvlinder gevonden. De onderkant van de 
vleugels heeft een geelbruine basiskleur met veel meer vlekjes dan de meer algemene Kleine 
vuurvlinder.  

De bovenkant van de vleugels van het 
mannetje is donker bruin met oranje stippen; 
die van het vrouwtje lijken meer op de 
Kleine vuurvlinder, hoewel het patroon van 
stipjes anders is. Terwijl wij rond liepen 
ontdekten wij veel Gevlekte orchideeën die 
nog niet in bloei waren maar goed zichtbaar 
omdat het gras nog niet zo hoog was; een 
onbekende plek voor de Plantenwerkgroep. 
Ik ging een weekje later terug om de Bruine 
vuurvlinder nog een keer te fotograferen. Het 
veld stond knie hoog met schapenzuring; een 
van de waardeplanten van vuurvlinders maar 

Grote vuurvlinder op kattenstaart   ook een schuilplek voor een reekalf. 
Voorzichtig heb ik een foto gemaakt en ben zachtjes weggegaan.   
     Op 4 juli, een zondagmiddag, zat ik in de tuin van de warmte te genieten. De dag ervoor had ik al 
twee verse Gehakkelde aurelia’s gezien. (Het gaat goed met ze; op 7 juli zag ik er 11 bij de Vemde 
brug bij het Apeldoorns kanaal).  Maar op die 4e juli zag ik een vlinder die veel groter was dan een 
Gehakkelde aurelia. Gelukkig ging hij zitten op bloeiende bramen en toen werd het duidelijk dat het 
een Keizersmantel was, een mannetje. 
 Ik kreeg ook nog de tijd om hem goed te 
fotograferen als bewijs. Dat is nodig omdat de 
Keizersmantel zich officieel niet heeft voortgeplant  
in Nederland sinds 1980 en de geziene vlinders 
moeten dus zwervers zijn; ze kunnen goed vliegen. 
Maar de laatste tijd worden ze wat vaker gezien en 
de hoop is natuurlijk dat deze mooie vlinder zich 
weer in Nederland zal vestigen. In een tuin in 
Elspeet is de Keizersmantel ook een paar jaar 
achter elkaar gezien en er was sprake van een rups 
in Zwolle. Vorig jaar hebben Ed en Evelien van 
Dalfsen ook al één op de Tongerense heide gezien 
maar helaas konden ze geen foto maken. De 
Keizersmantel houdt van bossen met open plekken 
(net als bij Niersen) en de waardeplant voor de 
rupsen zijn viooltjes. Voor nectar zijn bloeiende 
braamstruiken favoriet. Het is een hele sensatie als 
een zeldzame vlinder zo naar je toe komt vliegen. 
     Een andere zeer zeldzame Nederlandse vlinder is                                                        Keizersmantel 
de Grote Vuurvlinder; maar die komt niet zo je tuin binnen vliegen behalve als je bij de Weerribben 
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woont. De Grote vuurvlinder is onderverdeeld in drie ondersoorten, waarvan de grootste (batavia) 
alleen in Nederland voorkomt. Vorig jaar had Cintia Wedemeijer hem gezien en dus stelde ze voor om 
een excursie naar het Bezoekerscentrum bij Ossenzijl te leiden. Ook toen hadden wij warm weer met 
weinig wind. Een aantal uren hebben wij rondgelopen en genoten van de omgeving maar geen Grote 
vuurvlinder gevonden. Die is twee keer zo groot als een Kleine vuurvlinder en moet dus opvallen. 
Terug bij de auto stelde Cintia voor om nog een veldje vlakbij te bekijken. Toen zagen wij twee jonge 
mensen aan het fotograferen en ja, daar was de Grote vuurvlinder aan het poseren op bloeiende 
kattenstaart, een nectar plant. De jonge mensen hadden geen idee dat deze ondersoort  van de Grote 
vuurvlinder (Lycaena dispar batavia ) alleen in Nederland voorkomt en dan alleen in de Weerribben en 
omgeving. Ze gingen vrolijk verder met fotograferen; nu een van de algemeenste vlinders, het Bruin 
zandoogje. Onze excursie naar de Weerribben had nog een succes: toen ik thuis kwam ontdekte ik dat 
ik een Vuurlibel had gefotografeerd (meer rood dan oranje): een algemene libel van zuid-Europa maar 
met de warmere zomers en de betere waterkwaliteit wordt hij wat vaker in Nederland  gezien.  
Alles bij elkaar veel oranje dus. 

Hilary Jellema-Brazier            
 

“Wolven niet te stoppen”  
Wolven zijn niet te stoppen. Ze zullen Nederland vroeg of laat bereiken, zo stellen Roeland 
Vermeulen, Leo Linnartz & Anja Oude Tijdhof in het nieuwste nummer van Zoogdier. Ze wijzen 
daarbij op de omzwervingen van een aantal Europese wolven en de groei in de populatie. Zo legde de 
gezenderde Duitse wolf Allan 1500 kilometer af. Als hij niet naar het oosten maar naar het westen was 
getrokken had hij Nederland ruimschoots gehaald.   
  
Om meer te weten te komen over de verplaatsingen bij jonge wolven, werden begin 2009 drie Duitse 
dieren (Karl, Rolf en Allan) gevangen en van een gps-halsbandzender voorzien. Karl maakte als eerste 
een uitstapje van zo’n 150 kilometer. Rolf was een volwassen wolf die reeds een eigen roedel en 
territorium in bezit had. Voor hem was er geen noodzaak om te gaan zwerven.  
 Maar Allan maakte een hoogst opmerkelijke reis. In een periode van slechts enkele maanden legde hij 
een reis af van ruim 1500 km. Vanuit Lausitz dwars door het Poolse platteland. Grote rivieren en 
drukke snelwegen werden moeiteloos gepasseerd. Uiteindelijk wist hij helemaal tot Wit-Rusland te 
komen en passeerde hij één van de meeste gesloten grenzen van Europe meerdere malen. Hier hield 
zijn zender er uiteindelijk mee op.  
  

Was hij niet naar het oosten maar naar het 
westen gekomen dan had hij Nederland 
ruimschoots gehaald.  
  
Behalve dat Nederland binnen het bereik 
van de wolf ligt, zijn er bij ons ook 
voldoende leefplekken.  Nederland heeft 
met zo’n 70.000 reeën ruim voldoende 
voedsel. Het landschap in de Duitse 

wolvenregio’s is bovendien erg vergelijkbaar met grote delen van Nederland, zoals Drenthe, Twente, 
de Achterhoek, Brabant of Limburg. Hiermee reikt het potentiële leefgebied van wolven in Nederland 
veel verder dan alleen de Veluwe of de Oostvaardersplassen. 
  
Dat betekent dat ook Nederland zich moet voorbereiden op de terugkeer van de wolf. Je hierover 
beklagen of je kop in het zand steken heeft geen enkele zin. Dat weerhoudt zwervende wolven er niet 
van onze landsgrens vroeg of laat over te steken. De wolf is bovendien een internationaal beschermde 
diersoort, en wanneer hij zijn eerste poot over onze landsgrens zet zijn we ook hier verplicht hem te 
beschermen. Dit door internationale verdragen als de Bern conventie en de Habitat Richtlijn.  
Persbericht /  Zie ook www.wolveninnederland.nl.   
              Eric van Kaathoven 

     Communicatie Zoogdiervereniging 
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Boerenwormkruid en zijn bezoekers. 
       Vorig jaar zag ik grappige kleine groene kegeltjes midden in de bloeiwijze van Boerenwormkruid.  
Ze bleken gallen van de Boerenwormkruidgalmug (zie pagina 218 Insectengids van Heiko Bellmann). 
Er zijn ongeveer 300 galmug soorten in Nederland, vaak alleen een paar millimeter groot en gebonden 
aan een bepaalde plant. Met de planten werkgroep zagen wij onlangs bij de IJssel gallen op Akkerkers, 
ook van een galmug. 
      Hoewel Boerenwormkruid giftig is en daarom gebruikt werd om vlooien tegen te gaan, trekt het 
ook andere insecten aan,  vooral als nectar en stuifmeel leverancier. Op het fietspad tussen Heerde en 
Epe, bij grondverwerkingsbedrijf Lagemaat, zag ik kleine zwart-wit gestreepte bijtjes, (een stuk 
kleiner dan honingbijen) met hun achterpoten beladen met stuifmeel. Het waren Wormkruidbijen 
(Colletus daviesanus pagina 290 Insectengids van Heiko Bellmann) die uitsluitend op 
Boerenwormkruid en een paar andere composieten vliegen. Ze nestelen in zandwanden door een 
nestgang van zo’n 5 centimeter te graven. Het zijn solitaire bijen maar ze maken nesten vaak dicht bij 
elkaar. De nectar en het stuifmeel dat ze verzamelen is om hun broedcellen te bevoorraden. Tot nu toe 
heb ik hun nesten nog niet gevonden. 
      De insectenwereld is altijd ingewikkelder als op het eerste gezicht lijkt. De meeste bijen 
verzamelen uitsluitend nectar en stuifmeel voor hun jongen en geen dierlijk voedsel, maar er zijn ook 
koekoeksbijen die het op andere bijen gemunt hebben. De Gewone viltbij (Epeolus variegatus pagina 
310) hoeft geen stuifmeel te verzamelen want zij legt haar eieren in de kant en klaar nesten van de 
Wormkruidbijen. De relatie tussen planten en insecten, en insecten onder elkaar is altijd interessant. 
 

Hilary Jellema-Brazier 
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Tien jaar paddenstoelen onderzoek Leemkuil Tongeren 
Meetpunt 102 

 

Inleiding 
In 1998 ging het meetnet paddenstoelen van start. 
Omdat het mij een nuttig initiatief leek heb ik mij hierbij aangesloten. Ik heb mij echter niet beperkt 
tot de telsoorten, maar van het begin af aan alle paddenstoelen genoteerd die ik op naam kon krijgen.  
Dit heeft tot verrassende resultaten geleid. Zo heb ik in 10 jaar tijd 202 soorten genoteerd. Daardoor 
kan dit meetpunt van slechts 1000M2 qua aantal soorten meten met het gehele Tongerense bos en de 
Motketel in Niersen. Dit zijn landelijk vermaarde paddenstoelengebieden op basis van het 
kilometerhok waar deze twee gebieden in liggen. Een kilometerhok is echter een oppervlakte duizend 
maal zo groot als het meetpunt. Een opmerkelijk resultaat dus. 
Wat is het Meetnet.  
Het Landelijk Meetnet paddenstoelen kortweg het Meetnet genoemd is een onderdeel van het Netwerk 
Ecologische Monitoring (NEM), Het NEM volgt door middel van tellingen de trends van vrijwel alle 
belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten en ook paddenstoelen. Daarmee is het 
NEM de ruggengraat van de monitoring van de terrestrische natuur in Nederland.  
Hoe werkt het Meetnet paddenstoelen 
Een honderdtal goed herkenbare bospaddenstoelen op zandgrond is opgenomen in het meetnet. Vaste 
meetpunten worden jaarlijks in de periode juli tot december drie tot vijf keer geïnventariseerd op het 
voorkomen van vruchtlichamen van de paddenstoelen die in de gids staan afgebeeld.. Er zijn zo’n 700 
meetpunten in Nederland de meeste op de hoge zandgronden en in de duinen.  
Er liggen ongeveer 4 meetpunten in de gemeente Epe. Meetpunt 102 is het meetpunt bij de leemkuil in 
Tongeren. 
Locatie keuze 
De leemkuil in Tongeren is een plek die bij veel Epenaren bekend is. Zelf kom ik al op deze plek 
vanaf het midden van de jaren 60 voor de Kamsalamander en de Keverorchis. Van de directe 
omgeving van de leemkuil zijn veel gegevens bekend van de amateur mycoloog en het KNNV lid 
Albert Sieders. Uit zijn gegevens blijkt dat rond de Leemkuil vanaf de zestiger jaren veel bijzondere 
paddenstoelen gevonden zijn. 
Het vinden van een aantal telsoorten op deze locatie was de directe aanleiding om dit stuk te kiezen 
voor een meetpunt 
Methode 
Van alle telsoorten zijn de vruchtlichamen geteld in augustus tot en met december. Daarnaast zijn alle 
andere soorten genoteerd en meegenomen, als in het veld niet duidelijk was om welke soort het ging. 
Thuis werd met behulp van de microscoop en voorhanden literatuur de soort op naam gebracht. Van 
bijzondere soorten is een beschrijving gemaakt en een enkele keer is een soort voorgelegd aan een 
expert. Een aantal bijzondere soorten zijn gedroogd als bewijsmateriaal  
De stroom neemt niet af 
Gaandeweg de jaren begon ik me te verbazen over de niet afnemende stroom nieuwe soorten die ik 
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vond. Hoewel dit fenomeen bekend is bij 
paddenstoelen, is het weinig bestudeerd. 
Nu 10 jaar later staat de teller op 202 
soorten binnen een oppervlakte van 
1000m2.  
Mijn soortenlijst bevat voornamelijk  
hoedje steeltje paddenstoelen. Kleine 
zakjeszwammen en korstjes staan er in 
verhouding weinig op de lijst. Dit heeft 
voornamelijk te maken met gebrek aan 
kennis over en literatuur van deze 
groepen. Vooral het bezoek in oktober 
levert altijd te volle dozen op zodat 
sommige soorten een paar keer gemist 
zijn bij gebrek aan tijd om ze te 
determineren. 
Gemiddeld zijn over 10 jaar elk jaar zo’n 
71 soorten gevonden.  Dit gemiddelde is 
echter wat gedrukt doordat de eerste 3 

jaar door gebrek aan kennis een aantal soorten niet zijn herkend. Zo blijk ik gemiddeld in de loop van 
de tijd meer soorten te vinden. Ongetwijfeld het resultaat van vele uren determineren van soms lastige 
soorten. 
Elk jaar worden er ook gemiddeld 15 nieuwe soorten gevonden. 
Een merkwaardige uitschieter was het extreem droge jaar 2003 waarin mijn telsoorten schaars 
aanwezig waren maar ik 28 nieuwe soorten vond, waaronder de Knoflooktaailing (Marasmius 
alliaceus). Het was de laatste paddenstoel die ik nog moest determineren en die al een aantal dagen in 
de koelkast had gelegen. Toen ik het doosje opende walmde de knoflookstank me tegemoet en moest 
ik moeite doen het ding niet onmiddellijk weg te gooien. Het was de eerste geregistreerde vondst van 
Nederland. 
Verdeling naar functiegroepen 
Onder de 202 soorten paddenstoelen zijn er 
12 parasieten, 57 soorten die samenleven 
met bomen (mycorhizapaddenstoelen) en 
132 paddenstoelen die van bladeren en hout 
leven (saprofyten). Het aantal saprofyten 
bedraagt dus ongeveer 2/3 van het aantal 
gevonden soorten. Bij de parasieten zijn de 
“echte” parasieten zoals Schubbige 
bundelzwam (Pholiota squarosa) gerekend 
maar ook het Gerimpeld mosoortje 
(Arrhenia retiruga) en Oranjegeel 
trechtertje (Rickenella fibula) zijn tot deze 
groep gerekend. 
 

Hoe trouw zijn de soorten  
Doordat een groot aantal soorten maar 
eenmaal door mij gezien is, ontstond het 
beeld van een grote groep doortrekkende soorten die toevallig of niet ook in mijn meetnet terecht 
kwamen. Ik heb hiernaast in een grafiek proberen weer te geven hoe trouw zowel de mycorrhiza 
soorten als de saprofyten zijn. Om ze goed met elkaar te vergelijken heb ik daarvoor de percentages 
berekend van het aantal soorten van zowel mycorrhizasoorten  als soorten saprofyten per jaar. De 
parasieten zijn niet meegenomen omdat het aantal hiervan te klein is om een goed beeld te vormen. 
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Opvallend is dat beide groepen vrijwel 
even trouw zijn. Zowel bij de 
mycorrhiza paddenstoelen als de 
saprofyten wordt het grootste 
percentage van het aantal soorten maar 
eenmaal gezien. Hoewel wat minder 
duidelijk, is ook te zien dat er een 
aantal soorten van zowel mycorrhiza 
als de saprofyten elk jaar gezien 
worden. Voorbeelden van zelden 
verschijnende soorten zijn Gele 
ringboleet (Suillus grevillei) die ik in 
1999 in mijn voorverkenning voor de 
aanvraag van mijn meetnet onder de 
oude Larix tegenkwam en pas in 2009 
opnieuw vond en de Valse 
beukeridderzwam(Tricholoma 

ustaloides), toch geen kleine paddenstoel, die ik in 2009 voor het eerst vond. Het klapstuk was echter 
de vondst op 15 oktober 2006 van een Russula onder de zware beuken die door een expert voorlopig 
gedetermineerd is als de Vissige beukerussula (Russula faginea). Albert Sieders eertijds lid van de 
NMV vond op 15 oktober 1983 onder beuken bij de Leemkuil, een plaats waar hij in de zestiger en 
zeventiger jaren vaak kwam, een Russula die hij determineerde als de Vissige beukerussula. Is het 
mogelijk dat deze Russula zo weinig fructificeert dat deze in de tussenliggende periode van ruim 
20jaar niet is gevonden?  
Toename soortenrijkdom versus afname aantal vruchtlichamen van telsoorten 
Een aantal soorten in het meetnet zijn vrijwel altijd 
aanwezig. Dit betekent echter niet dat het aantal 
vruchtlichamen van deze soorten stabiel is  
Reden genoeg om de telsoorten binnen mijn 
meetnet onder de loupe te nemen. De telsoorten zijn 
immers de soorten waarvan het aantal 
vruchtlichamen worden geteld. 
Een aantal telsoorten wordt niet frequent genoeg of 
in genoeg aantallen gevonden om een betrouwbaar 
statistisch beeld te geven. De Schubbige 
bundelzwam (Pholiota squarosa) is echter de enige 
soort die over de jaren toeneemt. Deze soort wordt 
echter op slechts één boom gevonden en is daarom 
niet meegeteld. Alle andere soorten nemen af. In de 
afgebeelde grafiek zijn alle vruchtlichamen van de 
telsoorten per jaar bij elkaar opgeteld. Het meetnet 
wordt zelden verstoord. Incidentele verstoring vindt 
plaats  door wroeten van wilde zwijnen of het 
slepen van een gekapte boom. Wel zorgt de 
toenemende opslag van jonge beuken voor het 
vasthouden van blad. Wellicht is dit de reden voor de duidelijke afname van vruchtlichamen van op 
een na alle telsoorten over de jaren. 
 
Conclusie 
Een meetnet kan behalve een nuttige bezigheid dus een bron van inspiratie zijn. Als je behalve naar 
telsoorten ook naar de andere soorten kijkt kan het je soortenkennis maar ook je kennis van de 
individuele soorten verrijken. Voorwaarde is wel dat je er langere tijd mee door gaat. 
 

Menno Boomsluiter 
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 In mijn tuin gezien 
 
Harry van Diepen schreef aan Micky Marsman: 
Het is 16 juli 2010. 
Terwijl ik achter mijn pc zit – om 12.14 u. – zie ik weer een prachtige Grote gele kwikstaart op het 
garagedak dat onder water staat. Elk jaar zie ik er wel een op het dak meestal in het najaar/de winter, 
één maal in het voorjaar en dit is de eerste keer in de zomer. 

Er zijn vandaag weer jonge Merels uitgevlogen. De Heggenmus heeft het eerste ei gelegd in 
weer een nieuw nest. Ik heb dit jaar nog geen jongen gezien in mijn tuin. En tot mijn verrassing zag ik 
vanmorgen weer een Roodborst (maanden niet in de tuin gezien) en even later zag ik hem slepen met 
nestmateriaal. Dus met een beetje geluk zitten er over een paar weken een heel stel. 
Glanskoppen zitten op de kegels van de Larix. En Staartmezen zitten in de berken. Jonge Boomklevers 
en Grote bonte specht in de Grove den op de oude kegels. Niet gek voor een postzegeltuin. Onze kat 
legde een Dwergvleermuis op de stoep. Mannetjes Dwergvleermuizen leggen om deze tijd van het jaar 
nog wel eens het loodje. 
 
Micky schrijft hierop: 
augustus 2010. 
Het enige wat mij dit jaar ernstig is opgevallen, is de spectaculaire hoeveelheid muizen en het 
nagenoeg afwezig zijn van jonge vogeltjes. Ik heb ze wel gehoord in de nestkastjes, maar het 
vertrouwde beeld van bedelende jongen en onder dwangneurose gebukte ouders die maar bleven 
voeren, dat miste ik. Eén drenzende Grote bonte spechtenlummel, minstens net zo groot als zijn 
moeder, één jong Mereltje en één gespikkelde Roodborst – dat was het. Ik ben bang dat er een 
heleboel jonge Gaaien obesitas problemen hebben gekregen. Niet in “mijn territorium”, want daar 
laten zich alleen de ouders zien. 

Ik zit ook nog met een vraag. Pikken spechten jonge vogels uit nestkastjes? Ik heb 
het zelf niet gezien, maar een logé vertelde me dat er meermalen een specht aan het kastje 
kleefde waar Pimpelkuikentjes in uitgekomen waren. Hij dacht dat de specht er zelf in 
nestelde en toen ik dat verhaal te horen kreeg realiseerde ik me dat er inderdaad al een tijdje 
geen piepend getsjirp meer uit het kastje was gekomen. 

Dit geluid was ook verstomd in een Koolmeeshuisje en daar vond ik veertjes op de 
grond; sommige nog gehecht aan heel kleine botjes. 
O ja, en de Bosuilen hoor ik ook niet meer. Zou dat verband houden met de muizen? Ik vang 
ze in kooitjes als ze in huis komen en breng ze naar de Hertenkamp, waar de 
diervriendelijke mensen graag blijven voeren. Maar ik weet dat gifkorrels erg populair zijn 
en dat werkt ook op uilen door, dacht ik. 
Ik moet maar gauw gaan verhuizen want dit vind ik niet leuk! 
 
 
De Holgerson-Atalanta 
Het was één van die dagen met wind, donkere wolken, af en toe een beetje zon en buien. 
Deze zomer was het treurig gesteld met de vlinders, zeker in mijn tuin. De laatste hoop was gevestigd 
op de Buddleija die heel laat in bloei is gekomen.  
Toen er een paar witjes en Atalanta’s verschenen ging ik kijken of er soms meer soorten te zien waren. 

Eén Atalanta zag er vreemd uit. Het diertje had een lichtgekleurd lijf in plaats van het 
gebruikelijke zwart. Na een tijdje wachten landde de bewuste vlinder op een bloem vlakbij. Het 
geheim leek toen opgelost: de Atalanta had geen grauw-beige-bruin lijf, maar er was een rups op de 
vlinderrug geklommen. Samen vlogen ze rond, zoals Niels Hogerson op de rug van de ganzerik in het 
boek van Selma Lagerlöf.  

Perplex was ik. Over zoiets nog nooit gehoord of gelezen. Gelukkig lagen dichtbij bril, kijker 
en vergrootglas, en warempel de vlinder zat er nog en liet zich even bekijken. 
De rups had twee rijtjes wijd uit elkaar staande stekeltjes op de rug.  Die rug leek effen gekleurd; 
alleen middenin  een vaag wijnrood vlekje. De zijkanten hadden een onduidelijk patroon, iets met 
vage strepen. Vóór de vlinder opvloog had ik niet alle details goed gezien. 
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Later zat de vlinder op de grond. Toen met de kijker gekeken. Het rode vlekje zag ik niet meer – 
misschien door de lichtval? 

Intussen was de rups een eind naar beneden gezakt en kon elk moment op de grond vallen.  
Ineens, met een bliksemsnelle beweging draaide hij zich om en schoof weer naar boven over het 
vlinderlijf  om zich daarna weer doodstil te houden. De vorm van de rups leek op die van bijvoorbeeld 
de Eikenpage: het lichaam in het midden wat breder en hoger. De rups maakte dus een in elkaar 
gedrongen indruk. In de nieuwe veldgids Dagvlinders (2009) staat bij de Atalanta een lichtgekleurde 
rups afgebeeld. Daar lijkt de vlinderpassagier heel veel op. 

Deze rare waarneming gauw gemeld bij De Vlinderstichting. Daar had men zoiets ook nog 
nooit gehoord of gezien. De heer Van der Meulen, die mij te woord stond vroeg zich af of het soms 
helemaal geen rups was maar een predator + mimicry. Mogelijk – of is het een rest van de huid van de 
pop die aan de vlinder is blijven hangen? Maar dit laatste kan niet: de rups was immers springlevend! 

Een foto maken zat er ook niet in. Atalanta’s zijn onrustig. Ze draaien rond op hun bloem, 
klappen veelvuldig met hun vleugels en vliegen dikwijls op – en weg! 
De vlinder met passagier waargenomen op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag (28 t/m 31 
augustus.) Helaas alleen de eerste dag, weliswaar te kort maar heel goed kunnen zien. 
De vraag is: zijn er meer waarnemingen van dit verschijnsel?  
Misschien kan het verhaal van de Holgerson-Atalanta dan toch nog worden vervolgd. 

Louk Witkamp. 
 
 
 

Rups & paddenstoel 
De rups is van vorige zomer en mijn vraag is: hoe heet 
de rups? Ik heb geprobeerd de naam te vinden, maar 
vlinderboeken in de bieb geven zelden foto's van de 
bijbehorende rups; heel onnozel vind ik dat als 
volslagen leek. Maar het zal ongetwijfeld  zijn reden 
hebben. Het dier is van ons garagedak komen 
vallen. Een dag later kwam er nog eentje naar beneden; 
bijna in mijn nek! Hij ziet er aandoenlijk en 
ontzagwekkend uit! 
[Redactie: Het antwoord op de rups is de olifantsrups 

of een meer algemene naam voor de 

nachtvlinder avondrood]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De paddenstoelen ontdekten wij gister (19 juli 
2010) aan de Gortelseweg, tegenover de inrit naar 
het eerste huis rechts, een boerderijtje, als je van de 
Elspeterweg komt. Hij doet een beetje denken aan 
een roomhoorntje, maar dan met chocoladeroom. 
 

Ary Meintema-Jeltema 
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Uit mijn gîte gezien 
 
      Onlangs waren wij een  weekje in Frankrijk bij Dun-sur- Meuse, de Franse Maas. Het was 
daar nog koud maar wij hadden gelukkig een houtkachel met veel hout en een geweldig uitzicht over 
een stuw in de Maas; vlak buiten ons raam met snel stromend water met wilgen en omgevallen bomen 
op de achtergrond. 
 

Door het slechte weer vlogen de zwaluwen laag over het water: boerenzwaluwen met  hun 
gestroomlijnde staarten, de kleinere huiszwaluwen met hun witte stuit en ook nog oeverzwaluwen, die 
zich thuis voelen bij de zanduitgravingen in de buurt. Natuurlijk waren er ook allerlei watervogels: de 
mannetjes eenden leken een luizenleven te hebben; kennelijk waren alle vrouwtjes aan het broeden. 

Verder waren er meerkoeten met jong, een paar waterhoentjes die hun witte staartveren 
opzetten als ze zich bedreigd voelden en zowel de witte als de grote gele kwikstaart met hun golvende 
vlucht, als ze insecten in de lucht vangen. Zelfs een roodstaart maakte gebruik van deze waterrijke 
omgeving om een vlinder te vangen. Een oeverloper scharrelde rond en toch ook af en toe de 
verwachte blauwe flits van een ijsvogel, die schuw bleef. Een andere sierlijke vogel was de visdief die 
vlak over het snelstromend water joeg tot het bijna donker was. 

Wij zagen een zoogdier, een waterrat of muskusrat die steeds met bladeren van rus of gele lis 
zwom naar zijn holletje onder de oever.   

 
Grappig genoeg was 
het uiteindelijk de 
eenvoudige meerkoet 
familie die steeds onze 
aandacht trok van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat. Eerst 
moesten ze hun drie 
jongen met hun rode 
snoeten voeren en in de 
gaten houden. Ze 
kunnen zich snel 
verplaatsen met hun 
lange poten met witte 
zwemvliezen. Als de 
bakker naast ons wat 
brood in het water 
gooide waren ze eerder 

dan de eenden en ook de andere concurrenten, de vissen; en ze bewaarden altijd wat voor de kleintjes.  
 
De meerkoeten zijn geen gemakkelijke buren: ze verdreven hele groepen eenden die te dicht 

bij hun nest kwamen; zelfs de reiger moest verder op gaan vissen. De meerkoeten hebben een heel 
ander karakter dan het timide maar sierlijke waterhoen. Hun nest was gebouwd in de takken van een 
omgevallen boom, maar omdat het niveau van het water wat gezakt was, lag het wat hoger. Het 
vrouwtje vond dat het nest nog niet afwas en sleepte wilgentakken twee of drie keer zo lang als 
haarzelf naar het nest, maar door de hoogte van de nest en het stromend water was dit niet altijd 
succesvol. De takken in het nest werden met groene bladeren gevoerd. Uiteindelijk, na een lange dag 
van activiteit, als het donker werd,  zat moeder op het nest met een paar rode gezichtjes onder haar die 
de wijde wereld in keken.  Komt er een tweede leg? 

Hilary Jellema-Brazier, 23-05-2010 
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Waargenomen 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer: BH.=Bertus Hilberink, HvD.=Harry van Diepen, HJ.=Hilary 
Jellema, LW.=Louk Witkamp, MM.=Micky Marsman.  
 
VOGELS 
Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 

22/02 Vanaf deze datum bijna dagelijks. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  

28/04 – ± 05/05 ’t Norelholt, Epe. LW.  
16/05 In vogelbad. ’t Norelholt, Epe. LW.  
Glanskop  Parus palustris 

31/03 Sindsdien aanwezig. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 

22/02 Vanaf deze datum met enige regelmaat. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata 

23/06 Heeft gebroed. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Groene specht Picus viridis 

06/06 Juv. mieren jagend, en vanaf 
28/07 nog af en toe gezien, maar meer gehoord. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Heggenmus  Prunella modularis 

01/03 Vanaf deze datum met enige regelmaat. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Groenling  Carduelis chloris 

25/03 Vanaf deze datum af en toe. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Grote bonte specht  Dendrocopus major 

01/03 Balts, en op 
23/04 of daaromtrent een nest. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Koekoek  Cuculus canorus 

24/05 en 25/05 Van nabij gehoord vanuit ‘t Norelholt, Epe en later nog een aantal keren in de verte 
horen roepen. LW.  

IJsvogel Alcedo atthis 

04/09  Lag dood in de tuin. Vermoedelijk tegen een raam gevlogen. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Zanglijster  Turdus philomelos  

22/02 Vanaf deze datum af en toe. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Zwarte mees  Parus ater 

31/03 Sindsdien aanwezig in de tuin. Norelholtweg, Epe. LW.  
Zwartkop  Sylvia tricapilla 

06/04 ♀ en ♂ ‘t Norelholt, Epe. LW.  
01/05 ♂ Raamslachtoffer aan de Troelstrastraat, Epe. 
 Als volwassen vogel geringd te Eksel (Belgisch Limburg) – verstreken tijd 1 jaar, 7 maanden 

en 24 dagen – afstand 139 km.  HvD.  
 

Kool- en Pimpelmezen, Merels en Boomklevers zijn dagelijks aanwezig. 
Gaaien, Kuifmezen en Boomkruipers en ook de Winterkoning zijn present, maar komen niet op het 
voer. 
Buizerds, Sperwers, Haviken en uilen horen tot de geregelde gasten, en vooral de Sperwers zijn actief. 
Dit alles op ’t Norelholt aan de Norelholtweg in Epe.  

 

VLINDERS   

Atalanta  Vanessa atalanta 

23/05 Eerste keer gezien en daarna vanaf 
06/07  niet al te vaak. ‘t Norelholt,, Epe. LW.  
31/08 Vlinder met passagier! (Zie In mijn tuin gezien.)  
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 Tot heden toe dagelijks 1-6 exemplaren. ‘t Norelholt, Epe LW. 
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon 

03/06 Leuke waarneming van dit vrij zeldzame vlindertje. ‘t Norelholt, LW.  
Bont zandoogje  Pararge aegeri 

24/04 1e maal. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
14/06 en sedertdien met enige regelmaat t/m 31/07 - ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Boomblauwtje  Celastrina Argiolus 

17/04 1e maal ‘t Norelholt,, Epe. LW.  
07/07 Sedert deze datum veelvuldig gezien. ‘t Norelholt, Epe. LW.   

Bosparelmoervlinder Mellicta athalia 
25/06    62 exx. Kroondomein, Vaassen.  BH. 
01/07  69 exx. Kroondomein, Vaassen. BH. 
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 

06/07 Sindsdien regelmatig en de laatste maal op  
19/07 ‘t Norelholt,, Epe. LW.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

23/03 1e maal en sedertdien af en toe. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
21/7 Na een pauze weer gezien. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Dagpauwoog  Inachis io  

23/03 Vanaf deze dag t/m  23/04 soms gezien en na een pauze op 
14/07 weer voor het eerst.  Vanaf eind augustus tot heden dagelijks 1 of 2 exx.  
 ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia c-album 

07/04 – 23/04 regelmatig verschijnend, en op  
26/06 voor het eerst weer gezien. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Distelvlinder Vanessa Cardui  

02/08 en 04/08 ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Eikenpage  Neozephyrus quercus 

05/07 en 17/07 ‘t Norelholt, LW.  
Gamma uil  Autographa gamma  

21/06 sindsdien regelmatig. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
22/07 12 exx bij elkaar op Struikheide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Groentje  Callophrys rubi 

23/05 Op heideveldje aan de Norelholtweg, Epe. LW.  
04/06 Idem. LW.  
Groot dikkopje  Ochlodes faunus 

26/06 en 14/07 ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Groot koolwitje  Pieris brassica 

28/04 1e maal. ‘t Norelholt,  Epe. LW.  
Heideblauwtje Plebejus argus 
01/07 34 exx. Kroondomein, Vaassen. BH.  
25/07 1e en daarbij ook het enige ex dat ik heb gezien. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

21/07 in de tuin. Norelholtweg, Epe. LW.  
Klein geaderd witje  Pieris napi 

22/04 en 23/05  ‘t Norelholt,  Epe. LW.  
07/07 Vanaf deze datum opnieuw met regelmaat te zien. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Klein koolwitje  Pieris rapae 

03/07 Sindsdien met enige regelmaat. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Kleine vos  Aglais urticae 

14/06 Vanaf deze dag met regelmaat. ‘t Norelholt, Epe. LW.   

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

23/05 - 13/07 - 19/07  ‘t Norelholt,  Epe. LW.  
Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 

15/07 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
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25/07 en 31/07 ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Landkaartje  Araschnia levana 

29/05 en 04/06 (voorjaarsvorm)  ‘t Norelholt,  Epe. LW.  
24/07 t/m 31/07 (zomervorm)  ‘t Norelholt,  Epe. LW.  
Lindepijlstaart  Mimas tiliae  

27/06 Tot onze grote verbazing uit een pop van vorig jaar gekomen.   
 Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Muntvlindertje  Pyrausta aurata  

20/07 Enkele exx van dit prachtige vlindertje zijn steeds aanwezig.  
 Tongerensche Heide, Epe. EvDT. 
Oranjebruinbandspanner  Cidaria fulvata  

24/06 1 ex op de heide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Oranjetipje  Anthocharis cardamines 

23/04 1e maal ‘t Norelholt, Epe. Heeft goed gevlogen dit jaar! LW.   
Ratelaarspanner  Perizoma albulatum  

16/07 De eerste keer dat wij dit diertje hier zien. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Roodbandbeer  Diacrisia sannio   

27/06 1 ex op de heide. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae 

19/07 12 rupsen van deze vlinder op Jacobskruiskruid. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.   
Tienuursvlinder  Spilosoma lubricipeda  

06/07 Altijd weer schitterend om deze vlinder te zien. Tongerensche Heide, Epe. EvDT.  
Witje (???) 
25/03 1e waarnaming in de tuin. Norelholtweg, Epe. LW.  
 

ANDERE INSECTEN  

Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea 

21/07-28/07  ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Bruine glazenmaker  Aeshna grandis 
21/07-28/07  ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Grashommel  Bombus ruderarius 

21/07-28/07  Uitsluitend op Helenium Moerheim beauty. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Hoornaar  Vespa crabro 

15/05 ‘t Norelholt, Epe. LW.  
         
ZOOGDIEREN         
Boommarter  Martes martes (Erratum) 
(zie verder bij Steenmarter.) 
Das  Meles Meles 

27/05 ♀ Verkeerslachtoffer, Oranjeweg 93, Emst. Leeftijd 2 jaar.  Ze werd gemeld als Wild zwijn, 
maar bleek bij onderzoek beduidend kleiner en ook de uiterlijke kenmerken klopten niet. Een 
gunstig detail: ze was niet drachtig…  HvD. 

01/06 1 mooi exemplaar bij het Dreiberweitje. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
01/07 ♀ Jong exemplaar, opvallend langharig. Gewicht ± 3 kg. Gevonden in weiland achter de 

boerderij Het Bossenbroek, Kanaalweg, Vaassen.Toen ze gevangen werd leefde het dier nog, 
maar toen ik ter plaatse arriveerde was ze dood. HvD.  

15/07  ♀ nog geen jaar oud. Verkeersslachtoffer op Soerelseweg, Epe (N 795) HvD.  
11/08  ♂ 3 jaar. Verkeerslachtoffer. De Rolders, Wapenveld. Normale conditie, geen tatoeage 

gevonden. HvD.  
23/08 ♀ 1 jaar. Verkeerslachtoffer, Veldweg, Emst. HvD. 
Ree  Capreolus capreolus  

28/03 Bok en geit in de tuin. De Reeën wonen hier! ‘t Norelholt, Epe. LW.  
07/06 Geit met twee kalfjes en 
 verder met regelmaat verschillende andere Reeën, ook de kleintjes. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Steenmarter Martes foina 
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24/04 Op 18/07 kwam een BOA-melding binnen van een jonge Boommarter (♀), gevonden op de 
N309 t.h.v. de Vegtelarij, Epe. Toen ik het dier vandaag ophaalde bleek het geen Boom- maar 
een Steenmarter te zijn. Door de bevroren toestand was niet te verifiëren of het inderdaad een 
vrouwtje was. HvD. 

Haas  Lepus Europaeus  

07/05 2 exx. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
09/05 1 ex. ‘t Norelholt, Epe. LW.  
Wild konijn  Oryctolagus cuniculus 

augustus  Ze worden steeds vrijpostiger. Zitten nu niet alleen achter het huis, maar huppelen ook over 
de oprit. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

 Bij het Norelholt is er eindelijk weer een enkele keer eentje te zien! LW.  
Wild zwijn  Sus scrofa   
01/05 Sedertdien ettelijke malen gesignaleerd, ook met kleintjes. ‘t Norelholt, Epe. LW. 
   

PADDENSTOELEN 
Muizenstaartzwam  Baeospora 

myosura 

27/08 Vorig jaar had ik een kegel 
van een Douglasspar, die 
boordevol zwammetjes zat 
meegenomen naar huis 
voor een foto. In een 
bloembak gelegd en nu 
levert hij een nieuwe 
lichting paddenstoeltjes. 
MM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelamaniet  Amanita rubescens 
20/08 Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Roodsteelfluweelboleet  Boletus chrysenteron 
aug. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Spikkelplooiparasol  Leucocoprinus brebissonii 

20/08 Groepje tussen de grindresten van de oprit. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
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