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Stuurpraat 

 
 
                                                            Alleen in het bestuur? 
 
       Het bestuur heeft een moeilijk jaar gehad. Door verschillen van inzicht zijn drie bestuursleden, 
inclusief voorzitter en secretaris, afgetreden.  Gelukkig hebben Janus Crum en Menno Boomsluiter de 
post van secretaris samen op zich genomen en dit werd in de extra vergadering van 29 april 2010 door 
de leden goedgekeurd. Zij hebben heel goed werk gedaan, maar vanaf het begin hebben zij  duidelijk 
gemaakt dat hun aanbod alleen voor een jaar was. Door omstandigheden is de penningmeester 
genoodzaakt om voorlopig alleen de financiële zaken af te handelen; verder zal hij geen actieve rol in 
het bestuur spelen. Dus zonder versterking zou ik min of meer alleen in het bestuur over blijven. 
 
       Onze werkgroepen draaien in het algemeen goed, hoewel we een coördinator voor de 
vogelwerkgroep missen. Zoals te lezen is in de laatste jaarverslagen, is de opkomst bij de 
verschillende activiteiten goed. Er zijn bovendien veel mensen die een bepaalde taak in onze 
vereniging hebben die zij trouw uitvoeren: het algemene programma samenstellen, de redactie van 
Natuurklanken en het rondbrengen ervan bij de leden,  het Natuurpad bijhouden en een kraam 
verzorgen. Maar zonder een coördinerend bestuur dreigt onze afdeling uiteen te vallen in losse 
groepjes; misschien zelfs zonder contact met elkaar, met andere afdelingen of het hoofdbestuur. 

 
DIT KAN TOCH NIET NA EEN BESTAAN VAN ONZE AFDELING VAN 65 JAAR? 

 
Maar ik kan het niet alleen doen!  Nieuwe bestuursleden zijn nodig voor vernieuwing en 

continuïteit. Zo veel werk is het uiteindelijk ook niet: meestal 5 keer per jaar vergaderen van 20.00 uur 
tot 22.30 uur en dan is het nog gezellig ook. Veel overleg tussendoor kan via e-mail. 

 
      Dus, wie komt erbij om de KNNV (en mij) te helpen? 
 

Hilary Jellema-Brazier,  
 voorzitter 

Heerde, 26-11-10 
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering  
 

Donderdag 17 februari 2011 
 aanvang 20.00 uur 

 
in het gebouw Antenne 

Regenboogkerk, Beekstraat 33 8162 HA Epe 
 
 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2010 nr.2. 
 

Agenda 
1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 18 februari 2010 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

- Vacatures 

- Jaarplan 2011 

- Afdelingspluim 

5. Jaarverslag 

6. Financiën 

- Verslag penningmeester over 2009 

- Verslag kascommissie 

- Begroting 2011 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering 16-04-2011 bij 

Naturalis in Leiden 

9. Werkgroepen over hun plannen voor 2011 

10. Natuurklanken en website 

11. Meningen over de activiteiten van het bestuur 

12. Suggesties voor het komend seizen 

13. Rondvraag 

14. Sluiting                                       
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Algemeen programma voorjaar 2011 
 
 

Zondag Nieuwjaarswandeling en receptie 

9 januari Dit jaar gaan we naar het Wieselse bos, Kroondomein. Het 
thema is het ontstaan van het landschap en de invloed van het koningshuis in dit 
gebied.  
Aanvang: 14.00 uur 
Startplaats: Deze is te bereiken komende vanaf Vaassen over de Zwolseweg, bij 

café de Hamer vlak voor Apeldoorn rechtsaf de Wieselse weg in en deze af rijden 
tot einde bij parkeerplaats en infobord. 
De wandeling zal naar verwachting ongeveer 2 uur duren. 
Na afloop kunnen we in restaurant “Le Triangle” met koffie verder bijpraten. 
Le Triangle is te vinden aan de Elburgerweg 1 die samen met de Kopermolenweg 
uitkomt op de Zwolseweg in Wenum/Wiesel. 
Bij deelname aan deze wandeling vooraf opgeven voor of op 05-01-2011 bij 
Bauke Terpstra tel: 0578-615863 of via E-mail: boterpstra@hetnet.nl 
Leden die niet meewandelen maar wel graag bij de receptie aanwezig willen zijn, zijn 
van harte welkom vanaf ongeveer 16.30 uur in restaurant “Le Triangle”. Wel graag 
even doorgeven. Zie hierboven. 

 

 

Donderdag Werkgroepenavond 
27 januari Zoals al enkele jaren gebruikelijk houden alle werkgroepen van onze afdeling 
  weer een korte presentatie van een enkele of meerdere activiteiten in het  

afgelopen jaar. Deze avond is een mooie gelegenheid om met de leden en hun werk in  
de werkgroepen kennis te maken. De vorm en de inhoud is aan de werkgroepen. Graag  
wel even afstemmen met Gerard Plat. 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur  

 
 

Donderdag Algemene ledenvergadering 

17 februari Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
  Zie hiervoor ook de uitnodiging elders in dit blad. 

Plaats: gebouw de Antenne bij de Regenboogkerk in Epe  
Aanvang: 20.00 uur 

 
 

Donderdag Lezing ‘de Flora van het Iberisch Schiereiland’ door Leo Knol 
24 maart Een impressie van de flora van Spanje en Portugal. Een moeilijke keuze want het 

Iberisch Schiereiland telt zo’n 8000 plantensoorten. De grote variëteit is het gevolg  
van enerzijds de grote verschillen klimatologische omstandigheden en anderzijds de 
geologische verschillen. Ook het gebruik van de dalen en hellingen voor landbouw en 
veeteelt hebben zo hun invloed. De geïsoleerde ligging tenslotte heeft ook nog een 
geringe invloed op de verhoging van de diversiteit. Vijf gebieden worden kort ingeleid 
met een algemene impressie van dat deel van Spanje. 
Het accent van de lezing zal op de flora liggen, maar ook vogels, reptielen, 
steenbokken en vlinders zullen te zien zijn. Ook een stukje klederdracht zal niet 
ontbreken. 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
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Zaterdag Stinsenplanten-excursie in Friesland 

17 april Tijdens deze tocht zullen we op verschillende plaatsen in Friesland gaan kijken 

  op kerkhoven, in plantsoenen en oude buitenplaatsen naar Stinsenplanten. 
  Afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar zullen een aantal soorten in bloei  
  zijn; sommige soorten nog in knop en andere soorten alweer uitgebloeid. 
  De excursie zal de hele dag duren dus als je eerder af wil haken is het verstandig 
  om  met eigen vervoer te gaan. Koffie, thee, eten enz. zelf regelen. 
  Opgave: vooraf bij Mariet van Gelder  (ook in verband met vervoer) 
  Startpunt: Parkeerplaats McDonald`s, afslag Lemmer. 

  Aanvang: 10.00 uur   
 
 

30 april t/m  Voorjaarskamp 2011 in Nieheim, Teutenburgerwald 
6 mei  We logeren in Nieheim in het Natur-Ferienpark Am Holsterturm. Nieheim ligt 

ongeveer 25 km ten noordoosten van Paderborn. De afstand tot Epe is ongeveer 270 
km. Het gevarieerde landschap van het Teutoburgerwoud en het Wezergebergte 
belooft veel interessante vondsten. Bij de talloze beekjes komen ijsvogel, 
waterspreeuw en grote gele kwikstaart voor en veel amfibieën. 
Er zullen zeker orchideeën bloeien zoals o.a. de mannetjesorchis en de vliegenorchis. 
En wat de vlinders betreft: Bosaardbeitjes trekken aardbeivlinders, pinksterbloemen 
oranjetipjes, paardenbloemen, kleine vos en dagpauwoog. 

Opgave en/of inlichtingen:  fam. Bijlsma, tel. 0578-614482 of  
de familie Hofstede, tel 0578-573187. 

Zie ook inlegvel in dit blad. 
 
 
Voor het najaar zijn de volgende data vastgelegd: 

 

• 29 september  - Deel 2 Rondom de Zuiderzee  

• 27 oktober  - Nog geen invulling 

• 24 november  - Lezing over vogels 

• 8 december - Leden voor leden avond 
 
 
 

Programma Insectenwerkgroep 
   

Datum / tijd Onderwerp 

Maandag 17 januari 
20.00 uur  
Beeldend lokaal 

Beamerpresentatie Hilary Jellema: 
Vlinders in het buitenland, o.a. Spanje en Frankrijk. Discussie 
locaties zomerprogramma. 

Maandag 14 februari 
20.00 uur 
Beeldend lokaal 

Beamerpresentatie Albert Lutjeboer: 
Loopkevers, wespen en andere insecten.  

Maandag 14 maart 
20.00 uur 
Beeldend lokaal 

Beamerpresentatie Henk Gremmer: 
Vlinders en andere insecten in de tuin. 
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Programma Vogelwerkgroep 
 
Donderdag 20 januari 2011: Werkgroepavond 
Om 20.00 uur is er een werkgroepavond in het Kulturhus Epe in lokaal 121. 
Er kan van alles aan de orde komen zoals een waarnemingenrondje, excursieprogramma, voor te 
nemen inventarisaties en tellingen, de jaarlijkse vogelreis en bijdragen van de eigen leden. 
 
Donderdag, 27 januari 2011: Zie algemene programma met een Presentatie voor de KNNV. 
Kulturhus Epe om 20.00 uur. In 2007 inventariseerde de KNNV de natuurwaarden in een deel van het 
landgoed Tongeren. Bij de presentatie van het rapport over dat onderzoek daagde mevrouw Charlotte 
Rauwenhoff KNNV-leden uit meer inventarisatiewerk op het landgoed uit te voeren. In 2010 hebben 
Jan Kuijper en Gert Prins op persoonlijke titel de broedvogels geteld op het meer dan 5 km² grote 
Landgoed Tongeren.  Er is alleen al 350 uur besteed aan het veldwerk. De presentatie laat beelden zien 
van het landgoed, bos en bosbeheer en flora en fauna, waaronder natuurlijk de broedvogels. 
 
Zaterdag 22 t/m zondag 30 januari 2011: Roofvogelwintertelling o.l.v. Gert Prins 
Jaarlijks worden de overwinterende roofvogels en reigers geteld. Buitengebied van Epe en Heerde is 
onderverdeeld in tien telgebieden. Opgave via Gert Prins. 
 
Weekend 4-7 maart 2011: Weekendexcursie Zeeland o.l.v. Aad Bijl 
Weekeindexcursie van vrijdag tot en met maandag. 
Reisdoelen onder meer Schouwen-Duiveland, plan 
Tureluur (gebied tussen Haamstede en Zierikzee, 
steltlopers), de Brouwersdam (zeevogels waaronder 
ijseend, ijs- roodkeelduikers, zwarte zee-eenden, 
futensoorten), De Kwade Hoek bij Stellendam. 
Huisvesting: groepsaccomodatie Burgh-Haamstede. Er 
zijn nu (eind november 2010) nog enkele plaatsen vrij. 
Nadere informatie via Aad Bijl. 
 
 
Zaterdag 7 mei 2011: Weidevogels Polder Oosterwolde o.l.v. Adrie Hottinga 
Moeras- en weidevogelexcursie in de Polder Oosterwolde van Staatsbosbeheer bij Noordeinde. 
Onder leiding van Adrie Hottinga mag het gebied te voet betreden worden. Nadere informatie volgt. 
 
 

Programma Plantenwerkgroep 
 
Maandag 31 januari 20.00-22-00 uur:   Bijeenkomst in de EGW. Handenarbeidlokaal.  

Uit de diacollectie van Henk wordt een serie kust- en 
alpenplanten getoond. 
 

Maandag 28 februari 20.00 – 22.00 uur:  Thema-avond stinseplanten, ook in het handenarbeid 
lokaal. 

 
Als vervolg daarop wordt een excursie gepland op 16 april. 
Informatie: zie het Algemeen programma. 
 
Heeft u belangstelling : marietvangelder@live.nl of 0578-693024    
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Programma Geologie en Landschap werkgroep 
 
 

1. Op 26-01-2011 in het Kultuurhuis staan we nog eens uitgebreid stil bij Versteend hout,  

Barnsteen en ijzer in gesteente en landschap. 
 

2. Op 23-02-2011 nemen we de Noordelijke zwerfstenen nog eens extra onder handen als 
voorbereiding op ons bezoek aan zwerfsteeneiland Maarn en de Darthuizerpoort (ijstijdrelict). 
 

3. Bezoek aan zwerfsteeneiland Maarn en de Darthuizerpoort. 
 

4. Verkenning over het Kootwijkerzand en het 
voormalige dorp Caitwick; ook zoeken we op 
een bloot gelegde keienvloer. 
 

5. De Leuvenumse/Hierdense beek is het volgende 
doel dat onze  belangstelling heeft. 
 

6. We maken een geologische wandeling door de 
binnenstad van Deventer. 
 

7. Een hernieuwde poging om het stroomgebied 

van de Dinkel en het Lutterzand te 
doorkruisen. 
 

8. Ook staat Natura Docet op het programma. 
 

9. De laatste bijeenkomst staat nog open voor 
suggesties. 

 
Op de eerste twee onderdelen na, kunnen de andere programma’s in wisselende volgorde worden 
aangeboden om organisatorische redenen. 
 
Verder is iedereen van harte welkom. 

Bauke Terpstra 
 
 

Programma Mossenwerkgroep  
 
Zaterdag 8 januari 13.00-15.00 uur:   excursie naar ?????  
Dinsdag 18 januari 20.00-22.00 uur:   determinatie-avond bij Elja. 
 
Zaterdag 12 februari 13.00-15.00 uur:   excursie naar ???? 
Donderdag 17 februari 20.00-22.00 uur:  presentatie korstmossen door Erik van Dijk bij Elja  

thuis. Deze datum staat vast. 
 
Zaterdag 5 maart 13.00-15.00 uur:   excursie naar ???? 
Donderdag 10 maart 20.00-22.00 uur:   determinatie-avond bij Elja. 
 
Over de excursiedoelen vindt nog overleg plaats. 
Heeft u belangstelling: marietvangelder@live.nl of 0578-693024  
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Jaarverslag 2010 KNNV Epe-Heerde 
Leden 
Eind 2010 stonden er 149 personen ingeschreven in het ledenregister. Het ledenaantal is daarmee 
constant. 
 

Het bestuur 
Op de valreep van het jaar 2009/2010 raakte de functie van secretaris onverwacht vacant doordat 
Anita Bannink haar functie neerlegde.  
Twee leden van de Werkgroep Paddenstoelen boden aan om het secretariaat tot de Algemene 
Ledenvergadering van 2011 in te vullen, te weten Menno Boomsluiter als eerste secretaris en Janus 
Crum als tweede secretaris voor taken ten dienste van de eerste secretaris (zoals het maken van de 
verslagen van de bestuursvergaderingen en het maken van concepten voor brieven en andere 
schriftelijke reacties). Hierover was vooraf uitvoerig email-contact geweest met de coördinatoren van 
de werkgroepen. 
Eind maart 2010 bleek dat de vacature secretaris niet op zichzelf stond. Uiteindelijk trad ook de 
voorzitter Ed van Dalfsen af en vervolgens eveneens Bauke Terpstra als algemeen lid van het bestuur. 
Zo waren er dus drie vacatures. 
 

Bijzondere ledenvergadering 29 april 2010 
De vergadering stond in het teken van de ontwikkelingen in het bestuur. 
Er waren 24 leden aanwezig. 
Het verslag is opgenomen in Natuurklanken 2010-3. 
De vergadering ging ermee akkoord dat Menno Boomsluiter en Janus Crum als resp. eerste en tweede 
secretaris tot de volgende algemene ledenvergadering in het bestuur zouden plaatsnemen.  
Voor het verdere functioneren van de vereniging is het belangrijk om een aantal punten uit de 
vergadering te vermelden: 

o De penningmeester liet weten zijn activiteiten binnen het bestuur te willen beperken tot de 
financiële zaken en de ledenadministratie. Ook zo’n beperkte taakopvatting ziet de 
vergadering als functioneel. 

o Bepaalde bestuurstaken kunnen ook door leden van buiten het bestuur uitgevoerd worden. 
o De vergadering stemde ermee in om vertegenwoordigers van werkgroepen uit te nodigen bij 

bestuursvergaderingen als het gaat om punten die tot de deskundigheid  van de betreffende 
werkgroep gerekend kunnen worden. 

o Elke werkgroep heeft een coördinator/contactpersoon, maar ook voor activiteiten en 
onderwerpen waarvoor binnen onze afdeling geen werkgroep aanwezig is, is het belangrijk als 
er iemand als contactpersoon wil functioneren en als zodanig bekend wordt via 
Natuurklanken. 

 

Na de bijzondere ledenvergadering was de bestuurssamenstelling als volgt: 
o Hilary Jellema-Brazier, tijdelijk voorzitter 
o Rob van de Burgt, penningmeester en ledenadministratie 
o Menno Boomsluiter, tijdelijk eerste secretaris 
o Janus Crum, tijdelijk tweede secretaris 

 

Bestuursvergaderingen 
Vooruitlopend op de instemming van de bijzondere ledenvergadering, namen Menno Boomsluiter en 
Janus Crum op 14 april voor het eerst deel aan de bestuursvergadering. 
Aan de diverse bestuursvergaderingen in de loop van het jaar namen naast de bestuursleden ook deel: 
Mariet van Gelder (Plantenwerkgroep), Gerard Plat (Activiteiten-programma), Bauke Terpstra 
(Werkgroep Geologie en Landschap en organisator Nieuwjaarswandeling). 
De belangrijkste punten uit de bestuursvergaderingen waren: 

o De bestuursontwikkelingen en de praktische gevolgen ervan vroegen veel aandacht. De 
voormalige voorzitter beëindigde vrijwel al zijn taken die hij voor de vereniging op zich had 
genomen. 
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o Hilary Jellema nam de verantwoordelijkheid op zich voor Natuurklanken, waarbij ze veel 
steun kreeg van Marlon (digitale kopij) en Evelien van Dalfsen (correcties), waardoor het 
verenigingsblad steeds op tijd verscheen. 

o De redactie van het rapport Renderklippen werd door Rob van de Burgt overgenomen. Deze 
werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 

o In verband met het tekort aan mensen hiervoor, was het dit jaar niet mogelijk om de KNNV in 
diverse commissies te vertegenwoordigen. 

o Aan de algemene ledenvergadering zal voorgesteld worden om de benoemingsperiode van 
bestuursleden terug te brengen naar drie jaar. 

o De samenstelling van een publicatie over het Wisselse Veen door Mariet van Gelder en Egbert 
de Boer is in een vergevorderd stadium. Het betreft vooral een bundeling van historisch 
materiaal van de hand van diverse KNNV-leden. 

o Ons archief zal in het Streekarchief worden opgenomen. De laatste twee jaren blijven bij het 
bestuur. 

o Gestreefd wordt om naast de werkgroepen ook voor alle andere inhoudelijke activiteiten en 
onderwerpen een contactpersoon te hebben. 

o De landelijke KNNV streeft naar uniforme statuten voor alle afdelingen. Vooralsnog vinden 
we het niet urgent om onze statuten aan te passen. 

 

Commissies 
Programmacommissie 

Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende  zaalbijeenkomsten: 
o 21-01 Werkgroepenavond met korte presentaties van de werkzaamheden van het jaar 2009 

(thema: Renderklippen) 
o 25-03 Lezing over Spitsbergen, door Bauke Terpstra 
o 22-04 Van bloemen en vlinders, door Leo Knol 
o 23-09 Rondom de Zuiderzee, door Gerard Plat  
o 28-10 Arenden in Zuid-Europa, door Stef van Rijn 
o 25-11 Paddenstoelen van dichtbij en veraf, door Menno Boomsluiter 
o 16-12 Leden voor leden 

Daarnaast vermeldde het programma: 
o 10-01 Nieuwjaarswandeling (: niet doorgegaan wegens het zware winterweer) 
o 07-02 Presentatie rapport Landgoed Tongeren (thema 2007) 
o 18-02 Algemene ledenvergadering 
o mrt/apr Zangvogelcursus 
o 29-04 Bijzondere ledenvergadering 
o 1-7 mei: Voorjaarskamp Gerolstein 
o 10-10 Algemene Natuurpadwandeling in Heerde, met afzonderlijke paddenstoelen-excursie 

(publieksdag gestimuleerd door de landelijke KNNV) 
o 13-11 Gewestelijke vogelexcursie naar Tiengemeten (: uitgesteld tot maart 2011) 

Voor publiciteit zorgde weer Dinie Kornegoor in die gevallen waarbij zij hierom tijdig gevraagd werd. 
 

Evenementencommissie 
De bekende stand met informatiemateriaal verscheen weer op een aantal evenementen, waarbij de 
Publieksdag in Heerde op 10 oktober helemaal in het teken stond van onze afdeling en grote 
belangstelling trok (ongeveer 50 deelnemers). 
 

Commissie voorjaarskamp 
Aan het Voorjaarskamp in Gerolstein van 1 t/m 7 mei namen 12 personen  deel. De geslaagde 
organisatie was weer in handen van de familie Bijlsma en de familie Hofstede. 
 

Commissie natuurpad 
Er bestond al langere tijd een groepje personen dat de zorg voor de beide natuurpaden (Epe en Heerde) 
op zich had genomen. Deze ‘natuurpadgroep’ bestaat uit Geert Kuper, Margriet Maan en Mariet van 
Gelder. 
Zij zorgden ervoor dat met medewerking van de betreffende diensten van de gemeentes Epe en Heerde 
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de noodzakelijke herstellingen plaatsvonden. Deze samenwerking was het afgelopen jaar goed. We 
werden zelfs aangenaam verrast door een mooi informatiebord bij de Kiosk aan de Elburgerweg in 
Heerde, geplaatst door de betreffende gemeente. 
De natuurpadgroep ontwikkelde ook een nieuwe natuurpadgids, waarvoor momenteel financiën 
gezocht worden om de gids te kunnen laten drukken. Er is reeds één toezegging ontvangen en er loopt 
een aanvraag bij het Coöperatiefonds van de Rabobank. 
Ook incidenteel verkreeg men inkomsten door voor een besloten groep op verzoek een excursie te 
leiden. 
 

Werkgroepen en contactpersonen 
Er zijn de volgende werkgroepen:  

o Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra) 
o Insecten (coördinatie Bertus Hilberink) 
o Mossen (coördinatie Mariet van Gelder) 
o Paddenstoelen (coördinatie Janus en To Crum-Hendriks) 
o Planten (Mariet van Gelder) 

Daarnaast zijn er contactpersonen voor: 
o Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins 
o Zoogdieren: Frans Bosch  

 

Natuurklanken 
Ook dit jaar zijn er weer 4 goed verzorgde nummers verschenen. Zoals reeds vermeld werden de 
verschillende taken om het blad te laten verschijnen verzorgd door Hilary Jellema, Evelien van 
Dalfsen en Marlon. Het ziet er helaas naar uit dat Evelien hiervoor niet meer beschikbaar zal zijn. 
We misten nog iemand die indien nodig als vervanger van Marlon wil functioneren. 
De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma met een netwerk van bezorgers geregeld.  
Ter besparing van kosten vond naar een achttal adressen buiten de vereniging digitale verzending 
plaats. 
 

Website 
Henk Gremmer verzorgde weer de website. Het actueel houden ervan vroeg voortdurend aandacht. 
Hopelijk lukt het in 2011 wel dat het bestuur hierin een rol vervult, want dat schoot er dit jaar bij in. 
 

Bibliotheek 
De bibliotheek staat bij Hilary Jellema; boeken worden via haar uitgeleend. 
 

Vertegenwoordiging 
Het deelnemen aan commissies en andere organen kwam door gebrek aan beschikbare mensen in het 
gedrang. 

o Mariet van Gelder en Menno Boomsluiter hebben de Vertegenwoordigende Vergadering 
bijgewoond. 

o Menno Boomsluiter bezocht de Gewestelijke Vergadering. 
o Volgens een besluit van het bestuur van onze afdeling worden wij niet meer vertegenwoordigd 

in de Klankbordgroep Hoogwatergeul.Veessen-Wapenveld. 
o De contacten met de Klankbordgroep Recreatie en Toerisme Epe zijn door de ontwikkelingen 

binnen ons bestuur niet meer gerealiseerd. 
 

Contributies aan derden 
o Gelderse milieufederatie 
o Sovon 
o KNNV Landelijke Jongeren 
o Vogelwerkgroep IJsselstreek te Gorssel 
o Milieuzorg Epe 

 

Contacten met andere natuurverenigingen en -organisaties 
o Staatsbosbeheer 
o Floron 
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o Sovon 
o Ravon 
o Vlinderstichting 
o Kerkuilenwerkgroep Veluwe 
o VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 
o Gelderse milieufederatie 

 

Uitwisseling tijdschriften 
o alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek 
o Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe 
o Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 
o Rijksherbarium 

 

Gegevens verspreiding 
o KNNV Veldbiologische Commissie 
o Floron (structureel) 
o Sovon 
o Ravon 
o Rijksherbarium 
o Nederlandse Mycologische Vereniging (structureel) 
o Vlinderstichting 
o Trekvlinderregistratie 

Janus Crum 
 tweede secretaris 

 

Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 
 

De weersomstandigheden waren ook dit jaar gunstig. We konden ons programma, dat t/m 13 
november liep, volledig afwerken zonder dat het door vorst afgebroken moest worden. Het was zelfs 
zo dat geen der excursies door regen belemmerd werd. 
We ontplooiden de volgende activiteiten: 
 

• 05-09 Omgeving Ossenstal Epe 
• 14-09 Werkgroepavond bij Micky Marsman 
• 19-09 Parallelweg Tongerenseweg, vanaf Paalbeekweg 
• 02-10 Ingeroosterd: dagexcursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging,  

          omgeving Tongeren (o.l.v. van ons lid Menno Boomsluiter) 
• 10-10 Natuurpad Heerde in het kader van de presentatiedag van de landelijke KNNV 
• 17-10 Hoek Officiersweg/Koekenbergweg Epe 
• 23-10 Dellen, Einde Zuidweg Heerde 
• 31-10 Hertenkampweg Vaassen 
• 02-11 Werkgroepavond bij Micky Marsman 
• 13-11 Poolseweg Leuvenum 

 
Twee werkgroepavonden gingen niet door: één was verkeerd gepland (in de herfstvakantie) en de 
laatste op 23 nov. viel in dezelfde week als de verschoven presentatie van Menno Boomsluiter voor 
onze afdeling. 
Er was ook nog een werkgroepavond buiten het seizoen, namelijk op 22 maart. Het is inmiddels 
traditie geworden om dan de kennis van het afgelopen seizoen te verdiepen en plannen te maken voor 
het nieuwe. 
Het aantal leden van de werkgroep bedraagt nu 13. Na vele jaren trouw en toegewijd lid te zijn 
geweest, heeft An Westerweel afscheid genomen. 
 

Janus Crum 
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Jaarverslag Geologie en Landschap 
 
Terugblik op het afgelopen jaar 

 
Bijna gewoonte getrouw starten we meestal het nieuwe jaar met enkele 

binnenprogramma’s; zo ook in 2010. Vakantie-ervaringen en eigen vondsten maken 
daar een belangrijk deel van uit; verder wisselden we veel ervaring uit en was er 
gelegenheid voor vragen en antwoorden. Ook werd er veel info gegeven over 
diverse onderwerpen. 
 

Een volgende avond hebben we kennis gemaakt met een zeer uitgebreid onderwerp: fossiele 
levensvormen. We hebben geprobeerd op eenvoudige wijze kennis te maken met tastbare vondsten en 
hoe deze te herkennen en in te delen. 

In maart hebben we aan de hand van dia’s een avontuurlijke tocht over Spitsbergen gemaakt 
waarin niet alleen de geologie aan de orde kwam maar ook andere ervaringen zoals landschap, 
planten,  vogels etc. 

Jacques Meijer nam ons mee naar de omgeving van de Rode Beek om de geheimen ervan te 
ontwarren en liet ons ook een aantal andere bijzondere plekken zien met boeiende historische 
achtergronden. 

In mei brachten we een bezoek aan Naturalis in Leiden; het werd een zeer regenachtige dag 
wat ons niet deerde omdat dit nationaal museum een schat aan bijzonderheden bood. We vergaapten 
ons aan een schitterende inkijk in fossiele levensvormen: reusachtige dinosauriërresten en de restanten 
van vele IJstijd-dieren die ooit ons land bevolkten. 

Op een prachtige zondagochtend in september loodste Cor van Baarle (bekend van het boekje 
Handel en wandel op de Veluwe) ons door het landschap nabij Niersen, waar hij ons deelgenoot 
maakte van de vele archeologische bijzonderheden in dit gebied. 
De excursie naar het stroomgebied van de Dinkel , het Lutterzand en Natura Docet ging jammer- 
genoeg, door te geringe deelname, niet door (hopelijk wel in 2011). 
 

De laatste bijeenkomst van 2010 moet op het moment van dit schrijven nog plaats vinden. Op 
deze avond gaan we ons, op verzoek, nog eens extra bezighouden met zwerfstenen van Zuidelijke 
herkomst om een betere herkenning van eventuele eigen vondsten op gang te brengen. 

Bauke Terpstra 
 

Jaarverslag Insectenwerkgroep 
 

Momenteel telt de insectenwerkgroep 16 leden en enkele belangstellenden. Een lid is vanwege 
gezondheidsproblemen uit de werkgroep gestapt. Een nieuw lid heeft zich onlangs aangemeld. Door 
ziekte en door andere activiteiten hebben niet alle werkgroepleden aan de excursies en 
werkgroepbijeenkomsten kunnen deelnemen. 
Er waren in het afgelopen seizoen 7 excursies georganiseerd, waarvan de laatste in september niet is 
doorgegaan  omdat leden op vakantie of gewoon verhinderd waren. 
 

Er werden in totaal 23 soorten Dagvlinders waargenomen. Het Bruin zandoogje werd het 
vaakst gezien, meer dan 200 exx. (vooral op het terrein de Kraaigraaf). Op nummer twee staat  de 
Dagpauwoog met meer dan 50 exx. (vooral in het Harderbos) en als derde het Koevinkje met meer dan 
40 exx. (Kraaigraaf)  Het Icarusblauwtje was met ongeveer 40 exx. (voornamelijk in de Kraaigraaf) 
ook goed vertegenwoordigd.  

Bijzondere waarnemingen waren b.v. de Bruine vuurvlinder en het Bruin blauwtje ( beide in 
de Motketel in Niersen ). Van het Gentiaanblauwtje werden slechts eitjes op het Gentiaanklokje 
aangetroffen (Speulderveld). Van een aantal soorten vielen de aantallen wat tegen, bijvoorbeeld de 
Kleine vuurvlinder, slechts 3 exx., de Citroenvlinder, 2 exx., de Gehakkelde aurelia, 1 ex., het 
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Landkaartje, 3 exx., het Boomblauwtje,2 exx. en het Groot koolwitje, 2 exx. De Distelvlinder, vorig 
jaar een topper, werd dit keer op de excursies niet één keer gezien. 

 
 Van de Libellen werden er 14 soorten geteld. Bijna allemaal in de Kraaigraaf 
en het Harderbos. Soorten die veelvuldig werden gezien waren o.a. de 
Watersnuffel, de Azuurwaterjuffer, de Variabele waterjuffer, de Vuurjuffer, en 
het Lantaarntje, alle met meer dan 20 exx.Twee wat minder voorkomende 
soorten waren de Zwervende pantserjuffer, 5 exx. (Kraaigraaf) en de Vroege 
glazenmaker, 40 exx. (Harderbos). 
Er werden ook 23 soorten Nachtvlinders geteld, o.a. meer dan 100 Sint-
Jacobsvlinders (Harderbos) en ook meer dan 100 Gamma-uiltjes (Kraaigraaf ). 

 
Ten slotte werden nog 34 soorten andere insecten waargenomen, waaronder Zweefvliegen, 

Sprinkhanen, Bijen, Hommels, Vliegen, Loopkevers, Boktorren, Snuitkevers, Wantsen en Cicades.                                                             
Een bijzondere waarneming in de Motketel was de aanwezigheid van de Loerende boktor, 2 exx.. 
Deze boktor werd tot op heden slechts gesignaleerd in de bossen ten westen van Apeldoorn. 
 

Dit jaar zijn er door de leden ook vlinders in de eigen tuin geteld. Op een enkele uitzondering 
na waren hier de soorten en aantallen nogal aan de lage kant. Vermeldenswaard is de waarneming van 
de Keizersmantel. Enkele leden hebben op een excursie naar de Weeribben  een Grote vuurvlinder 
gezien. 
 
Activiteiten van de werkgroep in 2010       
            
 18 januari Beamerpresentatie Hilary Jellema   11 deelnemers 
 15 februari Beamerpresentatie Henk van Woerden   11 deelnemers 
 15 maart Diapresentatie Max Ammer    13 deelnemers 
 15 april  Excursie Kloosterbos     8  deelnemers  
 20 mei  Excursie Motketel     9  deelnemers 
 24 juni  Excursie Harderbos     8  deelnemers 
   9 juli  Nacht van de nachtvlinders (Tongerense heide)  25-30 deelnemers
 13 juli  Excursie Weerribben     6  deelnemers 
 22 juli  Excursie Kraaigraaf     8  deelnemers 
 12 augustus Excursie Speulderveld     8  deelnemers 
 16 september Excursie Landgoed Staverden    niet doorgegaan 
 11 oktober Beamerpresentatie Hilary Jellema   12 deelnemers 
 15 november Beamerpresentatie Henk van Woerden   16 deelnemers 
 
Monitoringroute Vlinders 
            
 Oude spoorbaan Epe-Heerde      Hilary Jellema 
 ’t Harde bij A28 ( Heideblauwtje)     Jan Kuijper 
 Renderklippen/Schaapskooi      Diet de Ridder 
 Wisselsche Veen       Mia Leurs 
 Kroondomein (Bosparelmoervlinder)     Bertus Hilberink 
 

Enkele leden noteren de eigen waarnemingen van dag- en nachtvlinders en libellen en geven 
deze informatie door aan de Vlinderstichting in Wageningen. 
Met de insectenwerkgroep van de afdeling Apeldoorn zijn dit jaar nauwelijks contacten geweest. Een 
keer werd er een werkgroepavond van deze afdeling bezocht. 
 

         Bertus Hilberink 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 

Kangoeroe. 

Bij kangoeroe of wallaby ( de kleine soort), denk je onmiddellijk  

aan de buideldieren in Australië en die verwacht je zeker niet in  

Nederland. En toch bestaat er een kleine kans dat je die grappige 

springer hier zo maar in het wild te zien krijgt. Jaren geleden 

werden er al wallaby’s in ons land gezien. Toen ging het altijd om 

ontsnapte dieren uit kinderboerderijen of ook wel uit tuinen van 

particulieren. Die ontsnapte 

dieren werden lang niet altijd 

teruggevonden. Inmiddels blijken 

ze zich uitstekend aan ons 

klimaat aangepast te hebben. Ze 

eten allerlei soorten planten , 

zoals gras, varens, bosbes en 

heide en dat is in de 

Nederlandse bossen ruim 

voorhanden. Ook strenge 

winters deren de dieren niet. Omdat het planteneters zijn, zijn ze 

niet schadelijk voor onze inheemse diersoorten. Er is dan ook 

geen enkele reden om in te grijpen. 

Als de dieren jongen krijgen, betekent dit 

dat ze zich blijvend aan het vestigen zijn 

De draagtijd van de kangoeroe is slechts 

een maand. Voor de geboorte is het 

vrouwtje druk bezig haar buidel schoon 

te likken. Als het jong er is, klimt het via 

de vacht kronkelend als een slangetje 

naar boven, om uiteindelijk in de buidel te 

komen. Daar aangekomen zuigt het zich 

vast aan de tepel van zijn moeder. De 

klimpartij duurt drie minuten en de 

pasgeborene maakt deze eerste trip 

geheel zelfstandig. Het diertje meet nog 
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maar twee centimeter en weegt slechts een paar gram.  Verder is 

het blind, doof en haarloos. In niets lijkt het nog op zijn ouders. 

Na een maand of vijf ziet het over de buidelrand het eerste 

levenslicht. Een dag nadat de jonge kangoeroe de buidel verlaat, 

zit er al een nieuw kleintje klaar. In die tijd maakt het vrouwtje 

dan twee soorten melk, want de eerstgeborene kruipt nog 

regelmatig terug in de buidel om bij zijn moeder te drinken. 

Deze zoogdieren zijn dus afkomstig uit Australië en worden in 

Nederland als gezelschapsdier op kinderboerderijen of door 

particulieren gehouden. Het is allesbehalve een knuffeldier. 

Daarvoor zijn een poes of hond geschikter. De dieren zijn erg 

stressgevoelig. Zodra er vreemden bij zijn, laten de kangoeroes 

zich amper bekijken. Ze houden gepaste afstand of verstoppen 

zich in de hoog begroeide gedeelten van bos of  wei. Een 

kangoeroe kan wel een sprong van 7½7½7½7½ m. maken. Dat komt door 

zijn grote achterpoten en voeten. 

Met zijn staart houdt hij zich in 

evenwicht. Bij die sprongen lijkt het 

alsof hij een veer aan zijn poten 

heeft. Al hoppend kan hij grote 

afstanden afleggen. De wallaby’s zijn 

in Australië onderdeel van een 

groep die “macropods”, genoemd 

wordt. dat betekent “dieren met 
grote voeten”. Kangoeroes zijn de 
grootste leden van deze groep.Het 

zijn echte schemerliefhebbers. Bij 

het vallen van de avond komen ze te 

voorschijn en worden ze actief. Dan 

eten ze ook het meest. Het zijn 

rustige dieren en eigenlijk nooit 

agressief Ze hebben geen natuurlijke vijanden. Helaas wordt er af 

en toe wel eens een wallaby aangereden. 

 O.Slot 
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Jaarverslag Plantenwerkgroep 
 
25-1                 Dia-avond Kazachstan , Gerard n.a.v. KNNV reis. 
29-2 Jaarprogramma besproken. 

Presentatie herbariummateriaal, Fonteinkruiden, Henk Menke. 
26-4  De eerste inventarisatieavond, met schitterend weer. Poelen Oranjeweg, Emst 
3-5 
  

De zuidelijke tak van de Smallertse beek bij Emst. 
Waterschap heeft retentiepoelen aangelegd, deze beginnen flink dicht te groeien met vooral 
wilgen en elzen. Amandelwilg valt op door de lange katjes met 3 meeldraden.  Bij de oudere 
exemplaren is duidelijk de afschilferende kaneelkleurige bast te zien.  Dotterbloem, 
Watermunt, Engelwortel en ook Penningkruid doen het hier goed.  

10-5  De poelen aan de Tongerenseweg-Zuid in Epe. Stroomgebied van de Dorpse beek. Recent is de 
opslag van bomen verwijderd; vooral de plassen verder van de weg af hebben een schraal 
karakter. Dat levert soorten op als Dophei, Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw en 
Geelgroene zegge. Op de drogere plekken  vinden we Stekelbrem en Struikhei. 
In het water groeit het Watervorkje, een levermos. 

17-5 Terwolde Kadijk. De wetering en de erop afvoerende slootjes. 
Veel Holpijp. Het is het juiste moment om onze kennis van de zeggesoorten op peil te brengen. 
We vinden zes verschillende; met de tabel van Henk komen we er aardig uit. 
Egbert ontdekt een exemplaar van de dubbele Pinksterbloem. 

29-5 Een zaterdagmiddag naar heemtuin “de Heimanshof” bij recreatiecentrum “de Paasheuvel” in 
Vierhouten.  In 1935 werd begonnen met de aanleg van deze tuin. 
Vrijwilligers onderhouden de tuin. Op verzoek de leemkuil geïnventariseerd. 
De plas staat vol met Waterviolier. Aan de achterkant van de plas, Bochtige klaver en 
Knollathyrus. 

31-5  Vaassen Greutelseweg, een selectiehok. De bermen in dit km hok gedaan. 
Opvallende soorten  zijn Weidehavikskruid en  Knolboterbloem. Van de Paarse dovenetel 
vinden we de soort met ingesneden blad. 

7 -6 
 

Woonwijk aan de rand van Vaassen, ook weer een selectiehok. 
Veel Brede wespenorchis, abundantie D, en Hengel. 
Een hemelsblauwe ossentong,  Pentaglottis sempervirens, vermoedelijk ontsnapt uit een tuin, 
heeft zich een plekje verworven in een bosrandje. 
Zo te zien is her en der een wild mengsel uitgezaaid. 
Korenbloemen en klaprozen en ook een bolderik.  
Groot nagelkruid, een nieuwe soort uit Noord-Amerika, wordt steeds vaker gevonden. Totaal 
170 soorten. 

14-6   Km hok 190-485, Epe. In de berm van de Soerelseweg staat hier en daar Wilde bertram. In het 
bos Dalkruid en ook weer Hengel. Slechts 1 rode lijst soort, de Bosaardbei en 7 
aandachtsoorten op een totaal van 149. 

21-6 Tongerense leemkuilen. Bij de achterste kuil 36 soorten gevonden, waarvan 3 aandachtsoorten, 
Struikhei, Dophei en Rode bosbes. Maar ook 3 rode lijst soorten, Kleine zonnedauw, 
Moeraswolfsklauw en een mooie groeiplek van  Klein wintergroen. 
De voorste leemkuil leverde 89 soorten op , waarvan 9 aandachtsoorten, Kruipend zenegroen, 
Waterviolier, Kikkerbeet, Waternavel, Hulst, Grote wederik, Dalkruid, Waterlelie en heel veel 
Egelboterbloem. Bosaardbei is hier de enige rode lijst soort. Ook de Moerasvaren is een leuke 
vondst. 

28-6 
 

Weer naar de poelen bij de Bloemendaalseweg bij Emst. Dotterbloem en de Echte 
koekoeksbloem groeien in de eerste poel. In de tweede poel Beekpunge en in de beek veel 
Rossig fonteinkruid. 

5-7 
 

De Meintjes, een bekend natuurgebiedje tussen Terwolde en Nijbroek. Toch is het voor ons de 
eerste keer dat we daar komen. Het gebied is normaal niet toegankelijk, maar wij hebben van 
S.B.B. de sleutel van het hek gekregen. 
Het is een moerassig gebied met veel poelen. De muggen waren dan ook alom aanwezig. Er 
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zijn loofbomen aangeplant en er liggen wat weitjes die extensief beheerd worden. In een van 
deze weitjes groeit heel veel Gevlekte rietorchis. Abundantie F , dus meer dan 500 exemplaren! 
Kamgras is ook een van de soorten die we niet vaak vinden. Het totaal aantal soorten: 139. 
Meest bijzonder is Groot blaasjeskruid, een aandachtsoort, in onze regio zeldzaam. Het is een 
vleesetend waterplantje. Het staat prachtig in bloei. Er zijn heel wat foto’s gemaakt. 
Verrassend is ook de Heggenrank, volop aanwezig aan de noordrand van het gebied. Een 
klimplant van kalkrijke bodem, niet eerder gevonden in onze regio. 
Voor de insectenliefhebbers een mooi gebied met veel libellen. Zie verslag NK nr. 4 2010. 

12-7 
 

Niet door laten gaan i.v.m. onweersdreiging. 

19-7 
 

Nogmaals Poelen Oranjeweg. Moeilijk toegankelijk gebied en bovendien slootkanten gemaaid. 
Ooit is hier Pilzegge gevonden, nu gezocht maar niet gevonden. 

26-7  Weer naar de Meintjes. Achter het hek gelijk linksaf gegaan. Rondom plas gelopen. Weer –
uitgebloeide- rietorchissen. In de plas Waterdrieblad. Een avond die we niet licht vergeten, we 
zijn door en door nat geregend. 

2 -8 
 

IJsseloever. Ten zuiden van Veessen is staatsbosbeheer bezig de oevers van de IJssel af te 
graven. Daardoor veel pioniersoorten zoals Rode en Zeegroene ganzenvoet. Maar ook groot 
warkruid, Canadese en Late guldenroede. Leuk hok, besloten nogmaals te gaan. 

7-8 
 

Gerard heeft ons een dagje rondgeleid in de Weerribben. Zie verslag Natuurkl. nr. 4 2010 
Groenknolorchis, Ronde zonnedauw.  

9-8 
 

Tweede maal Kadijk. 
Onverwacht leuk stukje in de hoek zuidoost bij de kruising Nijbroekse Wetering met de 
Wellerweg. Achter het bosje met de oude bomen liggen weilanden en een diepe plas.  
Rietorchis, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Kale jonker, Paddenrus, Kattenstaart en 
Schildereprijs staan hier mooi te zijn. 
Totaal aantal soorten in dit hok 233, waarvan 12 A-soorten.  

16-8  Tweede maal Greutelseweg, zuidelijk van Vaassen. Nu een ander rondje en dat levert andere 
soorten op, zoals Heksenkruid in een slootrandje. 
Een rode lijst Akkerandoorn .Totaal in dit hok gevonden 229 soorten.  

23-8 Nogmaals IJssel, zie 2 augustus. Guichelheil, Glad breukkruid, Wilde reseda, Vlooienkruid. 
Vroeg donker, hing een enorme bui in de lucht. 113 soorten, 11 A en 1 Rode lijst: Kleine 
pimpernel. 

28-8 Deelname aan Diversiteitendag in Boswachterij Staphorst. 
Stijve moerasweegbree en Oeverkruid (beiden rl bedreigd )  genoteerd als meest opvallende 
soorten. Veel Moerassprinkhanen. Zie verslag Natuurklanken nr. 4 2010  

25-9 Excursie naar Pannerden, de Klompenwaard. Veel soorten uit de familie van de ganzerik en de 
amarant, waarvan Druifkruid opvalt door de lekkere geur. Duitse pijp en Mierikswortel. 
Knikkende distel en ook Weidekervel, rl. kwetsbaar,  maar wel bekend van dit hok. In het 
gebied lopen grote grazers. De klit die er groeit is erg vervelend voor de dieren. Aan de 
omwindselblaadjes zitten weerhaakjes waardoor de uitgebloeide bloemhoofdjes aan de vacht 
blijven vastzitten. Van verschillende koeien zit de kop zo vol., dat ze naar ons idee niets meer 
kunnen zien.  

27-9 Determinatieavond, de soorten die verzameld waren bij Pannerden bekeken en enkele 
gedetermineerd.  

25-10 Composietenavond, met herbariummateriaal van Henk. Met o.a.  Korensla, Rozenkransje en 
Echte guldenroede. Soorten die vroeger in deze regio toch regelmatig te vinden waren.  

29-11 Leden voor ledenavond. 
 
Gemiddeld nemen acht personen deel aan de activiteiten. 
Ledenaantal 17. 
Onze gegevens gaan naar Floron, Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe en naar de vrijwilligers van 
“de Heimanshof ”. 

                                                                                                            Mariet van Gelder. 
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Jaarverslag Mossenwerkgroep 
De mossenwerkgroep bestaat uit 6 personen van de KNNV-Zwolle en 6 van de KNNV-

Epe/Heerde. Maandelijks werden één of twee excursies met daarop aansluitend een determinatie-
avond georganiseerd, met uitzondering van het zomerseizoen (de maanden mei t/m september), waarin 
een groot deel van de leden zich bezig hield met het inventariseren van de vaatplanten.  

De samenwerking met de KNNV-afd. Epe/Heerde verloopt uitstekend. Op de 
avondbijeenkomsten bij één van de leden thuis, werden met behulp van binoculairs en een microscoop 
de mossen gedetermineerd, die buiten niet op naam te brengen waren of waar twijfel over bestond. 

In januari werd de excursie wegens sneeuwval afgelast. De excursie in februari ging eveneens 
wegens slecht weer niet door. In plaats daarvan hebben we binnenshuis mossen gedetermineerd. In 
maart zijn we  naar het Zalkerbos geweest, waar een aantal bijzondere mossen te vinden zijn. 

In april hebben we de Wezeperhei bezocht. Vervolgens hadden we zomerreces en in oktober 
hebben we onze activiteiten weer opgepakt. Toen bezochten we bij prachtig weer de Veesserwaarden 
ten zuiden van Veessen.  

Eind oktober hadden we een bijzondere excursie naar de Dellen bij Heerde. De 
mossendeskundige Klaas van Dort heeft ons toen begeleid en ons weer veel kennis van de mossen 
bijgebracht.  

In november hebben we twee verschillende plekken in de Veluwse bossen tussen Wapenveld 
en Heerde bezocht.  

De excursies en avonden voor de winter van 2011 staan alweer gepland! 
 

Elja van Dongen 
 coördinator mossenwerkgroep. 
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Verslag - Mossenexcursie 23 oktober 2010 
9 deelnemers  
  

Via,  via kwam ik in contact met Klaas van Dort, medeauteur van de Veldgids Mossen. 
En, oh wonder, ik kreeg hem zover dat hij met onze prille werkgroep op excursie wilde. 
En daar was niet veel overtuigingskracht voor nodig. 
  

Ga je met zo’n mossenkenner op excursie, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk verschillende 
soorten tegenkomen. De keuze viel op De Dellen, het oude landgoed van het Geldersch Landschap in 
de bossen bij Heerde en Epe. 
Het is een afwisselend gebied met open percelen, natte en droge heide, gemengd bos en vooral 
walletjes. 
  

Verzamelpunt was het Erf van Daendels, de parkeerplaats aan de Nieuwe Zuidweg. Ooit 
stonden hier verschillende bouwwerken, waaronder het huis van Daendels. Het zal een groot huis 
geweest zijn, door de plaatselijke bevolking werd het “ kasteel” genoemd. Het moest dan ook plaats 
bieden aan 15 kinderen. 
  

Begin 1800 kreeg Herman Willem Daendels 435 ha heidegrond in pacht. De bedoeling was er 
een landbouwgebied van te maken en er werd voortvarend begonnen met de ontginning. 
Er werden runderen en varkens gehouden. De heide werd begraasd door schapen. Er kwamen akkers 
voor de teelt van rogge en boekweit en later ook aardappelen. 
Het patroon van de percelen die werden ontgonnen is nog steeds terug te vinden in het landschap in de 
vorm van wallen. 
En juist op deze wallen doen de mossen het erg goed. Het afgevallen blad blijft er niet liggen en 
daardoor kan het mos zich goed ontwikkelen. Nog een bijkomend voordeel is de aanwezigheid van 
verschillende microklimaatjes. Op de noordkant van zo’n wal vinden andere soorten mos een 
groeiplaats dan op de zuidkant. 
De meest voorkomende soorten waren wel het Heideklauwtjesmos en het Fraai haarmos. Wat zijn er 
veel kleuren groen; handig om onderscheid  te maken tussen de verschillende soorten. 
Heideklauwtjesmos is bleekgroen en groeit vooral op de grond. Ook het haarmos is een grondbewoner 
en valt op door de donkergroene sterretjes. 
  

Klaas wees ons op al de verschillende groeiwijzen en voorkeursplekjes van de diverse soorten.  
De meest bijzondere soorten werden gevonden in het stukje nat heideterrein en op de walletjes. De 
levermossen voerden hier de boventoon. Gewoon maanmos en Rood draadmos werden gevonden bij 

het vennetje. En uiteraard ook veenmossen. 
Neptunusmos, Bosspinragmos en het als 
zeldzaam te boek staande 
Zanddubbeltjesmos vonden we aan de 
noordkant van een van de wallen. 
 
 

Nadat we ruim twee uur hadden 
rondgekeken, begon het wat te miezeren. 
Inmiddels waren we ook wel zo volgepropt 
met informatie dat het een goed moment 
was om te stoppen. 
Prettig om te weten: Klaas wil nog wel een 
keer met ons mee. 
                                      

 
Zanddubbeltjesmos    Mariet van Gelder 

  



  
 
20

Verslag - Met de plantenwerkgroep naar de Klompenwaard 
 

Met zeven leden van de plantenwerkgroep maakten we op Zaterdag, 25 september 2010 een 
excursie naar de Klompenwaard bij Pannerden. De Klompenwaard ligt op de landtong bij de splitsing 
van het Pannerdensch kanaal 
en de Waal: de Pannerdense 
Kop. 

 
Ter oriëntatie een stukje 
aardrijkskunde: 

De Rijn stroomt bij 
Spijk – Lobith Nederland 
binnen, in het gebied de 
Gelderse Poort. Vanaf de grens 
met Duitsland tot aan het 
splitsingspunt met de Waal 
heet dit deel van de rivier de 
Boven-Rijn. Bij Pannerden 
splitst de Boven-Rijn zich in de 
Waal en het Pannerdensch 
Kanaal. Dit punt heet de 
Pannerdense Kop. Vanaf de 
Pannerdense Kop tot bij 
Angeren ligt het gegraven riviergedeelte genaamd Pannerdensch Kanaal. Vanaf Angeren stroomt de 
Neder-Rijn die bij  Arnhem splitst in de IJssel en de Neder-Rijn. Dit splitsingspunt heet de IJsselkop. 
Het Pannerdensch kanaal is al 300 jaar geleden gegraven uit militair-strategisch oogpunt. De IJssel 

had namelijk te veel doorwaadbare plaatsen. Later 
kreeg het kanaal een belangrijke functie in het 
waterbeheer door Rijnwater versneld via de IJssel te 
kunnen afvoeren. In het gebied ligt nog een fort. 
 

De Klompenwaard is een struingebied met 
wilgenbos, struwelen, geulen en rivierduinen. 
Een struingebied wil zeggen dat er geen aangelegde 
paden zijn. Je loopt dwars door de ruigten of over de 
modderige paden die de dieren maken. Er loopt een 
groepje Galloways en een kleine kudde Konik 
paarden. Op het hoge, zandige gedeelte wemelt het 
van de konijnen.  
De begroeiing is door de extensieve begrazing 
uitbundig. Wij liepen dwars door het land, langs de 
geul, over het dijkje naar de oevers van de Waal.  
 

Je kunt gemakkelijk bij het water van de rivier 
komen over de kribben en de strandjes.  
De Waal is een geweldige rivier die druk bevaren is. 
De weidsheid op de kop, waar je kilometers over het 
water uitkijkt, is overdonderend. 
Dan steken we over naar het enige pad in het gebied 
dat langs het kanaal loopt. 
 
Je kunt je afvragen of er nog zoveel bloeiende planten  

                                   Aristolochia clematitis      te zien zijn eind september. Maar bij aankomst sta je 
toch versteld van wat er in een dergelijk rivierengebied aan planten te beleven valt. Door de 
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afwisseling van natte en wat drogere gronden, van sterk betreden gronden, van hoger en lager, van 
zand en klei, is er genoeg variatie in de vegetatie. 
 

Van de uitgebloeide planten viel de gewone klit (Arctium minus) het meeste op. Het is een 
plant van vochtige, open en voedselrijke grond. De klitten zijn bijzonder hinderlijk voor de grote 
grazers. Hun koppen zaten er vol mee en de staarten en manen van de  Koniks waren er zo zwaar van 
dat ze als onbeweeglijke strengen naar beneden hingen. Het was een meelijwekkend gezicht. 
Er bloeiden late guldenroede (Solidago gigantea) en Canadese guldenroede (Solidago canadensis). 
Van de laatste was het hoogtepunt van de bloei al voorbij. De bloeiwijze is veel compacter dan van de 
late guldenroede, die losse bloempluimen heeft.  
De smalle aster (Aster lanceolatus) hoort ook thuis in open, vochtige ruigten aan rivieroevers evenals 
de hertsmunt (Mentha longifolia). In tegenstelling tot akkermunt en watermunt, die we meer bij de 
geul aantroffen, ruikt de plant nauwelijks naar munt. 
Leuke vondsten waren de glansbes, de doornappel en het groot warkruid; al hadden we ze wel 
verwacht. De glansbes (Solanum physalifolium) is een zusje van bitterzoet. De bessen zijn glanzend 
groen aan een  niet klimmende plant.  
Naast diverse soorten wilgen zagen we o.a. vederesdoorn, ruwe berk en zwarte populier. 
Aan de rivierstrandjes groeiden o.a .vlieszaad, liggende amaranth, druifkruid (Chenopodium botrys),   
zandkool, duin teunisbloem en de nerfamaranth. Op een zandkopje stond een azijnboom (Rhus 
typhina) met daaronder enkele planten van de pijpbloem (Aristolochia clematitis).  

Aan een druk bevaren rivier als de Waal kun je de gekste planten 
vinden. Dit keer geen tomaten op de kribben, maar een exemplaar 
van het knolribzaad. Op de strandjes liggen hier en daar dikke 
platen klei, die bij hoog water worden afgezet.  

Op de terugweg langs het Pannerdensch kanaal stonden 
enkele exemplaren van de knikkende distel en van de Engelse alant. 
Van de vele planten in het gebied was dit maar een kort overzichtje. 
Het is de moeite waard om een volgende keer eens met de 
plantenwerkgroep mee te struinen.. 

        
 Margriet Maan 
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Waarnemen voor de digitale zoogdieratlas 
 
De Zoogdiervereniging heeft het initiatief genomen tot het opstarten van een digitale zoogdieratlas. Er 
zijn al diverse oproepen gedaan om het grote publiek er bij te betrekken. Voorbeelden zijn het 
doorgeven van (doodgereden) egels, prooien van de kat of rond Pasen het melden van hazen. Deze 
acties hebben al tot de nodige successen geleid, maar er is vooral nog veel onbekend over het 
voorkomen van zoogdieren in Nederland. 
 
Het idee is dat een digitale atlas dynamisch is. De gegevens kunnen voortdurend aangevuld worden en 
zijn voor iedereen tot op het niveau van kilometerhokken vrij in te zien. Daarnaast kunnen de 
gegevens natuurlijk gebruikt worden door adviesbureaus of besturen.  
De website www.zoogdieratlas.nl biedt dit overzicht per provincie. In Gelderland zijn van 
verschillende diersoorten al veel meldingen gedaan. Helaas is nog steeds terug te zien in welke 
gebieden fanatieke waarnemers actief zijn. In onze omgeving ben ik er daar in elk geval één van. Maar 
ondanks dat kent menige soort een ruimere verspreiding dan nu uit de tussenstand van de atlas blijkt. 
Hieronder zijn twee verspreidingskaartjes afgebeeld van twee soorten waarvan veel waarnemingen 
bekend zijn tussen 1 januari 2009 en 31 oktober 2010.  
 

  
Haas      Gewone dwergvleermuis 

 
De aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis is in veel gevallen met de batdetector vastgesteld. 
Voor de kleinere zoogdieren zoals muizen en spitsmuizen worden vaak gegevens uit de prooiresten 
van braakballen gehaald. Niet voor elke soort is speciale kennis of apparatuur nodig. Iedereen kan 
hazen, konijnen, eekhoorns of mollen (molshopen) doorgeven. Ook de grotere zoogdieren zijn in veel 
gevallen eenvoudig te herkennen.  
 
Het project loopt nog door in 2011. Hoe het daarna verder gaat is niet bekend. Waarschijnlijk is er 
geen subsidie meer voor een coördinator, maar hopelijk kan de Zoogdiervereniging wel de website 
blijven onderhouden. Wanneer u mee wilt werken kan dat natuurlijk door zelf waarnemingen in te 
voeren. Dat kan via www.telmee.nl of www.zoogdieratlas.nl. Het leuke van deze twee sites is dat de 
waarnemingen dan ook direct op de kaartjes te zien zijn. Bij Telmee is via ‘Soorteninformatie’ zelfs 
onderscheid te maken tussen de eigen waarnemingen en die van anderen. En Gert Prins liet op 17 
november op een bijeenkomst van de vogelwerkgroep zien dat de eigen waarnemingen gedownload en 
op puntniveau weergegeven kunnen worden in Google Earth.  
Doorgeven via www.waarneming.nl kan ook, maar deze site geeft de meldingen in groepen door 
waardoor het enige tijd kan duren voordat ze verwerkt zijn. 
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Een verzameling braakballen kan ook bij de zoogdierwerkgroep afgegeven worden. Zij kunnen dan de 
aangetroffen resten van prooidieren determineren en doorgeven. Hierbij is het wel belangrijk dat de 
vindplaats en de datum goed genoteerd worden en als het kan ook de predator. 
Ook voor verblijfplaatsen van vleermuizen is belangstelling. Als het aantal meldingen de 
verwachtingen niet overtreft, kan een bezoek met de batdetector gebracht worden om de soort vast te 
stellen. 
Mogelijk kan onze KNNV-afdeling dan in het laatste jaar nog een bijdrage leveren aan dit project. 
 

Frans Bosch 
 
 
 
 

Alpiene paddenstoel ontdekt in Nederland 
 
Begin oktober is in het Kuinderbos een voor Nederland nieuwe en opmerkelijke paddenstoel 
ontdekt: de Roestrode ringboleet (Suillus tridentinus). De vondst is opmerkelijk omdat deze 

alpiene soort zelden buiten bergachtig gebied gevonden wordt.  
 

De paddenstoel is gevonden in gezelschap van een andere zeer zeldzame paddenstoel, de 
Grauwe ringboleet (Suillus laricinus). Beide paddenstoelen leven samen met Larix op kalkhoudende 
bodems. Het vermoeden dat het om de Roestrode ringboleet ging, is later bevestigd door twee 
deskundigen van de Nederlandse Mycologische Vereniging.  
De Roestrode ringboleet is lokaal algemeen in de Alpen en wordt daarnaast een enkele maal gevonden 
in de Eifel en de Ardennen. 
 

Het Kuinderbos waar deze 
paddenstoel gevonden is, wordt beheerd 
door Staatsbosbeheer. Het bos is in de 
periode van 1947 tot 1953 aangelegd op de 
bodem van voormalige Zuiderzee bij 
Kuinre. Deze bodem bevat veel schelpen. 
De kalk in deze schelpen maakt dat de 
bodem veel minder zuur is dan de bodem in 
de meeste bossen van Nederland.  
 

De naaldbossen in Flevoland 
leveren regelmatig nieuwe vondsten op, 
maar een alpiene soort onder de zeespiegel 
is toch wel opmerkelijk. Ook naaldbossen 
buiten Flevoland herbergen veel  

                                             Roestrode ringboleet   paddenstoelen die zonder naaldbomen, 
zoals Lariks, Fijnspar en Grove den, niet meer in Nederland zouden kunnen voorkomen.  
 

In het kader van het exotenbeleid worden veel van deze bossen omgevormd tot loofbossen 
waarmee het leefgebied van vele typische naaldhoutpaddenstoelen gevaar loopt. Zo leven alle zes nu 
in Nederland voorkomende soorten ringboleten uitsluitend samen met naaldbomen 
  

Menno Boomsluiter 
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Zeldzame gasten in onze tuinen 
 

Nederlanders zijn, althans op het platteland, een volk dat graag tuiniert. En, niet te vergeten, 
de vele volkstuiniers. Vaak worden die tuinen goed onderhouden; ze zien er “netjes”uit. Onder al die 
tuiniers zijn er niet zoveel die ook wilde planten toelaten, of zelfs hun tuin daarmee vol zetten. 
KNNV-ers moet je onder die laatste zoeken. In hun tuinen krijgen bijzondere verschijningen hun kans. 
En dat gebeurt vaker dan je zou denken. Het is natuurlijk niet zo dat die wilde zeldzaamheden de 
tuinen van plantenliefhebbers selecteren: in nette tuinen worden ze niet herkend en weggewied. 
 

Maar zo af en toe krijg ik wel eens een telefoontje: “weet je wat ik in de tuin heb?”. Ook wel 
eens de vraag: “kom eens kijken; er groeit zo’n rare plant in mijn tuin”. Een paar tuinvondsten van een 
aantal jaren: Klimopbremraap bij Egbert de Boer, Mistletoe in één of twee gevallen. Ikzelf werd 
verrast door de vondst van de Schubvaren, in kalkhoudende voegen van een muurtje, dat een zonnig 
terras afsloot. 

 

 
Afgelopen zomer kwam er bij de plantenwerkgroep weer een melding van een bijzondere 

vondst in een tuin in Wapenveld. Er werd ook een naam geopperd: Klimopklokje. Dat zou heel 
bijzonder zijn; het Klimopklokje kwam maar op één plaats in Nederland voor, in een vochtig 
heideterrein in Twente. Na 1959 is het daar niet meer gezien. De flora vermeldt nog wel een vondst in 
een veen in het westen, maar verondersteld werd dat het uit een heemtuin is ontsnapt. 
 

Mariet van Gelder en ik gingen kijken. We werden hartelijk ontvangen door de familie 
Ammer. Hun huis werd omgeven door een fraaie bostuin met veel struikgewas. Dat was wat 
ongemakkelijk want het regende hard en gestaag. Natte struiken opzij duwend kwamen we bij de 
vindplaats terecht: aan de voet van een Koningsvaren, die aan de rand van een vijver stond. Wat zagen 
we daar? Een heel klein liggend plantje met klimopachtige blaadjes en blauwachtige bloempjes van 
nog geen centimeter groot, die zich vanwege de regen gesloten hielden. Het was onmiskenbaar een 
klokje, maar een Klimopklokje? Het leek niet erg waarschijnlijk, maar een alternatief konden we niet 
bedenken. Het is natuurlijk niet erg wetenschappelijk om een plant te determineren met het argument: 
het moet het wel zijn, want er groeit in ons land niets dat daarop lijkt. Overigens was dat argument iets 
steviger: Klimopklokje heeft in Europa geen naaste verwante; het is een Zuid-Afrikaans 
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klokjesgeslacht. De flora vermeldde nog een kenmerk: behaarde meeldraden. Mariet legde een 
minuscuul bloempje onder de binoculair en ja, voor zover de omstandigheden het toelieten leken er 
haren op de meeldraden te zitten. Latere controle bevestigde dat. Er kon maar één oplossing zijn: het 
moest het Klimopklokje zijn. Volgende vraag: waar kwam het vandaan? Natuurlijke verspreiding leek 
door de zeldzaamheid in Nederland erg onwaarschijnlijk. Iemand opperde dat het zaad of een 
kiemplant bij aanschaf van de varen al in de wortelstok had gezeten. Een beetje in die richting wijst 
ook wel de onnatuurlijke standplaats; het is een plantje van zonnige, venige bodem en het stond hier in 
de schaduw.  

 
Ik had de plant ooit zelf wel een keer in ’t wild gezien: ik herinner me een vondst in Bretagne, 

decennia geleden. De plantenwerkgroep heeft uiteraard de vondst aan de floristische organisatie 
gemeld. Voor zover ik weet heeft Mariet daar nog geen reactie op gehad. 
 
Maar waar komt de Schubvaren vandaan? Dat is ook een zeldzame soort – ik geloof dat er 8 
Nederlandse vindplaatsen waren toen ik het in mijn tuin vond. Het is wel zo dat de sporen van o.a. 
varens uiterst klein en licht zijn, wat de wijde verspreiding in de hand werkt. Een andere verklaring is 
dat we in die tijd weleens onze vakantie vierden op een Grieks eiland en daar was Schubvaren 
algemeen. Een spore meegereisd in de zoom van een broekspijp bijvoorbeeld? Maar hij voelt zich 
kennelijk thuis in de voeg van zijn muurtje: hij verspreidt zich aardig – een paar werkgroepleden 
hebben met meer of minder succes een nazaat in hun tuin gezet. 
 

Henk Menke 

De stand van de KNNV Epe/Heerde 
  

Onze stand had in 2010 genoeg publieke belangstelling, maar dat er  mensen zijn die 
de vingers op de knip houden, konden we wel merken.  
We hebben op vijf markten of evenementen gestaan.  
 

De fair op de Nijensteen, door Groei en Bloei vanwege hun 40 jarig jubileum 
georganiseerd, was een succes. De organisatie was dik voor elkaar en het bezoekersaantal was hoog. 
Onze stand had als thema “waterbeestjes” gekozen. Geert Kuper had voor een prachtig aquarium 
gezorgd waarin de beestjes te bewonderen waren. Kinderen konden ze ook met een schepnetje uit een 
grote bak vissen en met een waarnemingenkaart de namen opzoeken.  
 

De stand is een mobiel verkooppunt van de KNNV Uitgeverij. Mocht u een boek willen 
bestellen, doet u dit dan bij ons! Onze stand verdient er iets aan en het bespaart u de verzendkosten. 

  
Verder kunt u in de stand terecht voor allerlei determinatie- en informatiemateriaal. Van In 

beeld boekjes tot zoekkaarten tot een zeer voordelige loep van 20×-18mm voor maar € 22,95. Van 
vergrootglazen tot insecten zuigpotjes tot transparante muizenvallen. 

 
We hebben het geluk gehad enkele nieuwe boeken te kunnen overnemen: 

• Veldgids Amfibieën en reptielen(2006) voor € 20,00. 
• Veldgids Libellen door Frank Bos en Marcel Wasscher voor € 15,00 
• Veldgids Diersporen door Annemarie van Diepenbeek voor € 20,00 
• Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden door Kars Veling e.a. voor € 15,00. 

Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
 

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met : 
Margriet Maan   tel.0578 631244  
e-mail: margriet.maan@hetnet.nl 
  

                                                                            Geert Kuper, Mia Leurs, Margriet Maan 
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In mijn tuin gezien 
 

Afgelopen zomer heb ik met enige regelmaat dagvlinders in onze tuin en in ons weiland 
geteld. In totaal heb ik 20 keer geteld. De eerste keer was op 18 maart; toen zag ik 2 Citroenvlinders, 2 
Kleine Vossen en in huis, boven voor het raam, een wakker geworden Dagpauwoog. Die heb ik 
natuurlijk snel vrij gelaten. De laatste waarneming was een Vuurvlindertje in de wei op 20 oktober. 

 
Echt bijzondere soorten heb ik niet waargenomen maar van enkele soorten wel heel erg veel; 

bijvoorbeeld van het Landkaartje. Die zaten vanaf 21 juli massaal op de Gulden Roede. Ook daar 
hebben we heel veel van. Het was de tweede generatie, met de donkere kleur dus, van het Landkaartje. 
Tussen ongeveer 11 uur en 13 uur zag het bijna zwart van de vlinders; soms meer dan 20 bij elkaar.  
Daarna waren ze weg tot de volgende dag om dezelfde tijd. Ik vraag me af of dat dan dezelfde vlinders 
waren gedurende ongeveer 2 weken. Welk aantal moet ik dan noteren: 20 of 100? 

Op 5 september, na een regenperiode, zaten er 6 verse Atalanta’s op de Buddleja samen met 
een Gehakkelde Aurelia en een Landkaartje. Wat prachtig om te zien! 

 
Blijkbaar heb ik iets met Landkaartjes, of zij met mij. Zo zat ik op 15 september ‘s morgens 

buiten in de zon de krant te lezen toen er een prachtige, verse, grote Landkaart op mijn rechterhand 
ging zitten. Na zich enige minuten te hebben laten bewonderen en zich met gespreide vleugels naar het 
volle licht van de zon te draaien en te profiteren van de warmte van mijn hand, verhief hij/zij zich om 
met gepaste voornaamheid en kalme vleugelslag zich elders te begeven. 

En dan die tamme Atalanta’s. Die gaan soms zomaar op je zitten, op je hoofd of rug. Vooral  
tijdens het koffiedrinken aan het eind van de middag op ons ‘terrasje’. En als we er zelf niet zijn zie je 
ze op de leuningen van de witte tuinstoelen om zich te koesteren in de zon. Ik vraag me af of ze door 
lichte kleuren worden aangetrokken. 

 
Sommigen van jullie kennen het verhaal over het Bonte Zandoogje dat gedurende de hele 

zomer bij ons hek huist. Altijd als ik kom aanrijden en uitstap om het hek open te doen komt het 
Zandoogje aanvliegen om mij te begroeten. Boze tongen beweren dat het is om mij weg te jagen uit 
zijn territorium. Dat zou betekenen dat het een mannetje is. En hoe weet ik dat het dezelfde vlinder is 
gedurende wel 3 maanden. Eigenlijk zou je hem dan moeten ringen of een merkje geven zoals imkers 
dat wel doen bij koninginnen van bijen. En waar zijn dan de vrouwtjes, of ‘het’ vrouwtje?  En waar 
hebben die dan hun eitjes? Allemaal vraagtekens voor mij. 

Bij het Oranjetipje kun tenminste zien of het een mannetje is. Daar waren er ook heel veel van 
in onze wei, zo veel, dat ik ze niet geteld heb. 
Ook de witjes heb ik niet onderscheiden en geteld, het waren er ook te veel. 
 

Dat territoriumgedrag kwam ik trouwens ook tegen bij het Kleine Vuurvlindertje. Op een vast 
punt, in de bocht van een looppaadje door de wei, was het vlindertje gedurende lange tijd in de zomer 
aanwezig. Als je langs liep vloog het meerdere keren een paar meter voor je uit en opzij. Maar de 
volgende dag was het weer op de vaste plek. 
In totaal heb ik wel 20 Vuurvlindertjes geteld, of moet ik 10 rekenen? 
 

Mijn lijstje van 18 maart tot 20 oktober is als volgt: 
11 Citroenvlinders; 9 Kleine Vossen; 18 Dagpauwogen; 4 Gehakkelde Aurelia’s; 20(of 100?) 
Landkaartjes; 10 Atalanta’s;  10(of 20?) Kleine Vuurvlindertjes; 7 Bonte Zandoogjes; 10 Koevinkjes; 
6 Boomblauwtjes en verder dus heel veel Oranjetipjes en Witjes. 
 
Zo heb ik genoten van een heel mooie, voor mij vlinderrijke, zomer. 
 

Loes Jansen 
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 Waargenomen 
 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer:  
AH.=Adrie Hottinga, FB.=Frans Bosch. FS.=Fred Schreurs, HvD.=Harry van Diepen, MD.=Marga 
Dekkers, MF.=Marianne Faber, MM.=Micky Marsman, 
 

VOGELS 
Barmsijs  Carduelis f. flammea 

30/10 ♂ zat op een afstand van drie meter van mijn pc te badderen op het garagedak van de buren. 
Nieuw soort in onze postzegeltuin aan de Troelstrastraat, Epe, wat het aantal verschillende 
soorten sedert 1981 op 132 brengt. HvD. 

 (Benijdenswaardig Harry, maar hebben er bij jou ook wel eens twee Pauwen door je raam naar 
binnen gekeken terwijl je achter de pc zat? Deze laatste waarneming van mij zal intussen wel 
verjaard zijn, maar tóch! MM.) 

Pestvogel Bombycilla garrulus 

01/11 Vloog tegen het raam, maar kwam de schok te boven. Wildkamp, Epe. MD. 
 

 

 
Sneeuwgors  Plectrophenax nivalis 

13/11  Gortelseweg (Greveld), Epe.  
 Bleef keurig zitten om zich te laten 
 fotograferen. FB. 
 

 

 
Zeearend  Haliaeetus albicilla 
26/11 In het Lierder- en Molenbroek. AH. 
 

SPINNEN  

Wespspin, Wespenspin, Tijgerspin, Wielwebspin…. kortom: Argiope bruennichi 

In Gortel van ’t Hul naar Westraven loopt een paadje zonder naam 
door de bossen en langs de weilanden. Onder de afrastering van de 
aangrenzende weilanden heeft zich een leuke plantengroei ontwikkeld, 
die zich gelukkig weer goed hersteld heeft, nadat de afrastering een 
paar jaar geleden is vervangen waarbij weiderand niet ontzien is. 
In 2008 zag ik daar voor het eerst een Wespspin en wat later een nest. 
In 2009 vond ik er vijf nesten. 
Op 14 september 2010 waren het er meer en ik ben ze eens gaan tellen. 
Ik zag 39 nesten en 36 spinnen ♀♀ in hun webben! 
Dat vond ik nogal veel op een lengte van ca. 200 m. 
Wat verderop zag ik nog een spin met een nest. 

    Harry van Diepen. 
     
   
ZOOGDIEREN         
Op 7 september 2010 zag Nynke de Jong onder een heg aan de IJsseldijk te Welsum een dode marter 
liggen – naar zij vermoedde een Steenmarter - en meldde dit per e-mail aan Harry van Diepen. 
Die zat op dat moment in het buitenland, maar heeft na zijn terugkeer het dode dier nog wel kunnen 
identificeren als een Boommarter. Vermoedelijk betreft het een nog jong vrouwtje, al is ook dat niet 
met zekerheid te stellen, omdat de afbraak door de daartoe geëigende ruim-insecten al in volle gang 
was. 
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Boommarter  Martes martes 

18/10 ’s Avonds rond elf uur op de Jagerstee, Epe. Het dier deed zich tegoed aan vogelvoer, 

en maakte veel misbaar toen er een zaklantaarn op hem gericht werd. MF.  

Das  Meles meles 

05/09 Er kwam een melding van een dood dier (verkeersslachtoffer) aan de Vaassense binnenweg, 
Emst. Er werd op de bewuste plek echter niets aangetroffen, zodat nadere bijzonderheden 
ontbreken. HvD.  

28/09 ♂ leeftijd 2 jaar. Vermoedelijk verkeersslachtoffer. Was het veld ingesleept en verkeerde in 
vergevorderde staat van ontbinding. Wapenveld, even voorbij Flessenbergerweg. HvD.  

29/09 Verkeersslachtoffer. De Das zou langs de oever van de IJssel liggen ter hoogte van 
 camping IJsselhoeve. Ter plaatse gekomen bleek het dode dier al weg te zijn. HvD.  
30/09 ♀ aan de Langeveenweg, Emst. Het betrof een oude nog goed uitziende dame met een totaal 

verrot gebit. Alle voortanden ontbraken evenals een groot deel van de kiezen. De nog 
aanwezige tanden waren roodbruin als van een kettingrookster. Uitwendig geen trauma 
sporen. Doodsoorzaak  waarschijnlijk ouderdom. HvD.  

05/10 ♂ Leeftijd 3 jaar. Verkeersslachtoffer, Dalenweg, Emst. HvD.  
23/10 ♀ Leeftijd 4 jaar. Mooie grote das, die op haar dagelijkse wandeling en op haar dagelijkse 

wissel werd doodgereden. Laarseweg, Vaassen. HvD.  
06/11 ♂ Leeftijd 2 jaar. Verkeersslachtoffer. Elburgerweg, Vaassen. HvD.  
      
 

PADDESTOELEN 
Gekraagde aardster  Geastrum triplex 

sept. Kooiweg, Heerde. Nog niet eerder aangetroffen  
 en nu hier in de omgeving in grote hoeveelheden 
 aanwezig.  FS. (Zie foto.) 
okt. Weer een hele verzameling tussen de Klimop 
 in de oprit. Belvédèreweg 3, Epe MM.  
23/11 Koppeltje in de tuin, Troelstrastraat, Epe. HvD.  
Houtknoopje  Cudoniella acicularis 
23/11 Een hele kolonie op een oude stronk langs de IJssel. HvD.  
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