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LET OP !

Sluitingsdatum kopij  Natuurklanken Nummer 3 

 

Niet Van Toepassing ! 

 

• Deze uitgave zal het Wisselseveen als enig thema hebben. 

Hierdoor is er slechts ruimte voor Programma 

data/activiteiten aankondigingen. 

 

• Artikelinhoud uit dit seizoen zal gepubliceerd worden in  een 

van de volgende Natuurklanken en/of op onze website. 



  

 
4

Stuurpraat 

 
     Wij kunnen 2011 beginnen met een mooi bericht:  een nieuwe secretaris. In de Algemene 

Ledenvergadering van 17 februari 2011 waren we zeer verheugd om Herman Snoek welkom te heten 

en met algemene stemmen tot secretaris te kiezen. Herman woont al 30 jaar in Epe, maar tot nu toe 

heeft hij geen contact met de KNNV gehad en zal dus de eerste maanden ingewerkt worden door 

Janus Crum en Menno Boomsluiter. Ook ga ik met hem mee naar de landelijke vergadering in Leiden 

op 16 april om kennis te maken met het reilen en zeilen op landelijk niveau.  

 

 Ondanks de onderbezetting van het bestuur is onze afdeling vrij actief geweest, zowel vanuit het 

bestuur als ook door verschillende leden. 

 
 IVN Apeldoorn heeft het bestuur eind vorig jaar benaderd om te praten over samenwerking. Na een 

gesprek met hun voorzitter Hans Hogenbirk en de secretaris Jan van Vulpen leek ons samenwerking 

heel goed mogelijk zolang rekening met elkaars programma’s wordt gehouden. IVN wil graag 

wandelingen en misschien cursussen voor het algemeen publiek organiseren en wij willen onze 

expertise in de verschillende werkgroepen kunnen uitdragen zoals wij gewend zijn en onze identiteit 

behouden. 

 

Het archief: het bestuur, met goedkeuring van de ledenvergadering, heeft besloten om ons archief 

onder te brengen bij de Gemeente Epe, waar wij het altijd kunnen raadplegen. Eerst moet een 

probleem met zilvervisjes opgelost worden. Menno is bezig om een afspraak te maken met een 
professioneel  bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontsmetting van documenten. 

 

Uitgave Wisselseveen: Egbert de Boer en Mariet van Gelder zijn bezig met een historisch overzicht 

van de pogingen van de KNNV over de jaren om dit botanisch interessante gebied te redden van 

nadelige agrarische veranderingen en hoe het zich nu ontwikkelt onder het Geldersch Landschap. Er 

is besloten dat de uitgave zal verschijnen in plaats van Natuurklanken 3, waarschijnlijk begin juni. 

Marlon  zal op zijn professionele manier voor de lay-out zorgen. 

 

Natuurpadgids: Margriet Maan, Geert Kuper en Mariet van Gelder hebben zich het afgelopen jaar 

bezig gehouden met het onderhoud van de borden van het Natuurpad, dat zowel door de gemeente 
Epe als Heerde loopt. Door vandalisme en door weer en wind is er altijd wat te doen. Toen kwam het 

idee om een nieuwe moderne gids voor het Natuurpad te ontwikkelen. Dat kost natuurlijk geld; het 

groepje heeft niet stil gezeten maar overal fondsen gezocht en ook gevonden. Tot nu toe is € 3.000 

beloofd. Over drukkosten, het aantal kleurenfoto’s en tekeningen moet nog worden onderhandeld, 

maar zij hopen alles later in het jaar rond te hebben. Onze penningmeester vindt de noodzakelijke 

voorfinanciering vanuit de verenigingskas geen probleem. Wij zullen zelf € 200 bijdragen aan de 

kosten. De natuurpadgids zal mede de naamsbekendheid van de KNNV en onze afdeling verbeteren. 

Het bestuur is erg blij met de initiatieven over het Wisselseveen en deze gids. 

 

Renderklippen rapport: Door omstandigheden is het afronden van dit rapport afgelopen jaar 
vertraagd. Er moet nog een introductie en beheeradvies geschreven worden. Als het klaar is zullen 

alle leden een kopie ontvangen. 

 

Afdelingspluim: Dit jaar hebben wij Gerard Plat gekozen voor deze onderscheiding. Gerard zorgt 

voor ons programma en regelt publiciteit en de afspraken met de Eper Gemeente Woning. Ook is hij 

actief in veel van de werkgroepen. Wie ideeën heeft voor lezingen en excursies kan contact met hem 

opnemen. 
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Vacatures: ik begon met het verheugend nieuws dat Herman Snoek  het bestuur komt versterken als 

secretaris. In de jaarvergadering hebben wij voorgesteld om de zittingperiode in het bestuur terug te 

brengen tot drie jaar. Wij hopen het zo aantrekkelijker te maken om zitting te nemen in het bestuur. 
Wij zouden graag nog 1 of 2 personen hebben die ons met raad en daad kunnen helpen zonder een 

vaste taak. 

Ik wil afsluiten met Janus Crum en Menno Boomsluiter te bedanken voor de voortreffelijke wijze 

waarop zij samen de taak van secretaris hebben uitgevoerd en hoe zij het bestuur hebben bijgestaan 

in een moeilijk jaar.   

Hilary Jellema-Brazier      

 

Algemeen programma voorjaar/zomer 2011  
 

Zaterdag Stinsenplantenexcursie 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 we een aantal soorten in bloei  

  zien, 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 a.u.b. 
  Opgave: vooraf bij Mariet van Gelder  (ook in verband met vervoer) 

  Startpunt: 10.00 uur  Parkeerplaats McDonald`s afslag Lemmer. 

 

 

 

   

 

30 april t/m  Voorjaarskamp 2011 in Nieheim, Teutenburgerwoud 

6 mei  We logeren in Nieheim in het Natur-Ferienpark Am Holsterturm. Nieheim ligt 

ongeveer 25 km ten noordoosten van Paderborn. De afstand vanaf 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, paardebloemen kleine Vos 

en dagpauwoog. 

Opgave en of inlichtingen:  fam. Bijlsma, tel. 0578-614482 

of de familie Hofstede, tel 0578-573187. Zie ook inlegvel 

in Natuurklanken-1. 
 

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 ledenavond 
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Programma Insectenwerkgroep  
 

Datum / tijd Onderwerp 

Donderdag 21 april 

13:00u 

Excursie naar het landgoed Staverden. Verzamelen op de  

parkeerplaats achter het kasteel. 

Donderdag 19 mei            
 

Excursie naar het landgoed Zwaluwenburg bij ’t Harde.  

• 13:00u - verzamelen bij het VVV-kantoor in Epe, of 

• 13:30u -  verzamelen op de parkeerplaats bij het landgoed. 

Donderdag 23 juni           

11:00u 

Excursie naar het landgoed Klein Bylaer te Barneveld. 

Verzamelen op de parkeerplaats op het landgoed. 

Donderdag 21 juli            
 

Excursie naar het Harderbos.  

• 10:15u - verzamelen bij het VVV-kantoor te Epe, of  

• 10:45u -  verzamelen bij paviljoen “de Fazant” in Elburg. 

Zaterdag 20 augustus       
 

Excursie naar Fortmond aan de overkant van de IJssel.  

• 12:45u - verzamelen bij het VVV-kantoor in Epe, of  

• 13:30u - verzamelen op de parkeerplaats in Fortmond. 

Donderdag 22 sept.         

13:30u 

Excursie naar de Elspeetsche en Westeindsche Heide in Nunspeet. 

Verzamelen  op de parkeerplaats aan de Stakenbergweg. 

Juni/juli                           

Datum wordt nog  

bekend gemaakt. 

Excursie Kroondomein Wiesel (Apeldoorn). Op zoek naar  

Bosparelmoervlinders en Heideblauwtjes. 

Verzamelen 13:30u op de parkeerplaats aan het einde van de  

Wieselseweg bij boswachterswoning.  

Vrijdag 2 september Nacht van de nachtvlinders 

      Met werkgroepleden die niet zelf over een auto beschikken, worden m.b.t. de excursies naar 
Staverden, Klein Bylaer en de Elspeetsche en Westeindsche Heide nog nadere afspraken gemaakt. 

Indien men twijfelt of een excursie wel doorgang zal hebben en indien men verhinderd is aan een  

excursie deel te nemen, dan graag even contact opnemen met de coördinator, per e-mail of per 

telefoon. 

Niet-werkgroepleden die aan een excursie willen deelnemen, wordt ook verzocht van tevoren met 

de coördinator contact op te nemen. 

Tuinvlindertelling 

Vanaf maart/april t/m september/oktober tellen de werkgroepleden een keer per week de vlinders in 

hun eigen tuin. 

          Bertus Hilberink 
 

Stinsen- of Stinzenplanten? 
De s- en z- wordt door elkaar gebruikt; mijn voorkeur is de s- gezien het onderstaande uit 

nl.wikipedia.org : 
""Het woord stinsenplant komt van het Friese woord stins dat stenen huis betekent. Er wordt een 

versterkt en met stenen gebouwd huis mee bedoeld. Dit waren de woningen van adellijke of 

aanzienlijke heren, die dikwijls landgoederen bezaten. In Friesland is het voorkomen van deze 

specifieke soorten voor het eerst beschreven. Het woord stinsenplant is waarschijnlijk voor het eerst 

gebruikt door de heemkundige J. Botke in 1932, die hierbij geïnspireerd werd door de naam 

stinzeblomkes, die de bevolking van Veenwouden gaf aan Haarlems klokkenspel, dat daar rondom de 

Schierstins groeide. Na 1950 raakte de term ingeburgerd en werden stinsenplanten ook buiten 

Friesland gevonden, in Groningen bijvoorbeeld (daar börgbloumkes genoemd), maar ook veel op de 

Utrechtse landgoederen."" 

Marlon   
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Programma Plantenwerkgroep 
Datum Locatie/doel Km hok Verzamelplaats, 19.00 uur 

Tenzij anders vermeld. 

Zon. 17 april Stinsenplanten Friesland,  

zie algemeen programma  

 Parkeerpl. McDonald’s, afslag Lemmer 

A6. Aanmelden s.v.p. 

Ma. 9 mei Bermen Wisselse Veen 192-482 Woesterbergweg 4, Emst 

16 mei Kroondomein 192-480 Kruising Laarseweg / Hertenkampsweg 

Vaassen 

23 mei Heerde / Vosbergen 200-489 Rabo Eperweg,  Heerde  

30 mei Kroondomein  192-479 Laarseweg x Hertenkampsweg  

Vaassen 

6 juni Veluwse bron 196-480 Viskweekweg 10 Emst 

20 juni Flevopolder 180-493 Spijkweg Biddinghuizen t.o. Walibi 

27 juni Vossenbroek 196-481 Halverwege de Wiemanstraat. 

4 juli IJssel uiterwaard 201-486 t.o. Nijensteen  Ijsseldijk, Veessen 

11 juli Wellerweg 201-475 Vanaf Bekendijk begin Kadijk  

Terwolde. 

Vanaf 18 juli worden herhalingsbezoeken gebracht aan de hokken die eerder dit jaar zijn bezocht.  

Laten we proberen zoveel mogelijk samen te rijden. Graag zelf regelen. 

Door weersomstandigheden etc. wordt wel eens wat in het programma geschoven. 

 Mariet van Gelder 0578-693024 of  06-16154401  marietvangelder@live.nl  

 Egbert de Boer      0578-572292   

 

NOG MEER PLANTEN-EXCURSIES 

Voor wie graag met andere excursies (andere omgeving, andere planten, andere mensen) mee wil, 
volgen hieronder de FLORON-excursies in de regio. 

 

• Zaterdag 14 mei 2011  D6 

SBB gebied bij informatiecentrum de Zoogenbrink; start: 09.30 station Olst 

• Zaterdag 21 mei 2011   D10 

Lelystad, Zuigerplas, e.o.; start: 10.00 uur, Lelystad – NS, achterzijde 

• Woensdag 25 mei 2011  D10 
Nunspeet, omgeving Zandenplas; start 19.00 uur, Nunspeet, station 

• Zaterdag 18 juni 2011  D10 

De Stille Kern (Horsterwold); start 10.00 uur, parkeerplaats Bingelweg 

• Woensdag 22 juni 2011  D10 

Spijkstrand, voorlanden; start 19.00 uur, parkeerplaatsje bocht Enkweg 

• Zaterdag 25 juni 2011  D6 
Tolhuislanden tussen Zwolle en Rouveen; start 09.30 uur bij de Lichtmis (209,500/511,050) 

• Zaterdag 20 augustus 2011  D10 

Drie; start 10.00 uur; Ermelo, station 

• Zaterdag 27 augustus 2011  D6 

Lichtmis; start 09.30 uur bij de Lichtmis (209,500/511,050). 

• Zaterdag 27 augustus 2011  D10 
Almere, stadshok en Weerwater; start 10.00 uur, Almere CS 

 

Voor D6 neem contact op met Piet Bremer (038-4535753) 

Voor D10 neem contact op met Egbert de Boer (0578-572292) 

Of zie de website van FLORON (www.floron.nl) � activiteiten
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Programma Geologie en Landschap werkgroep 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: 

 

1. Verkenning over het Kootwijkerzand en het 
voormalige dorp Caitwick; ook zoeken we op 

een bloot gelegde keienvloer. 

 

2. De Leuvenumse/Hierdense beek is het 

volgende doel dat onze  belangstelling heeft. 

3. We maken een geologische wandeling door de 

binnenstad van Deventer. 

4. Een hernieuwde poging om het stroomgebied 

van de Dinkel en het Lutterzand te 

doorkruisen. 
5. Ook staat Natura Docet op het programma. 

6. De laatste bijeenkomst staat nog open voor suggesties. 

 

Deze onderwerpen kunnen in wisselende tijdsvolgorde worden aangeboden. 

Voor verdere informatie en data, neem contact op met Bauke Terpstra. 

Verder is iedereen van harte welkom. 

Bauke Terpstra 

 

Programma Vogelwerkgroep 
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. 

 

Verdere programmapunten zullen nog bepaald worden. 

 

 

Stand KNNV Epe/Heerde 
Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan 

bemannen de stand ook dit jaar. Neemt u eens 

een kijkje! 

• De eerste datum is op Maandag 13 juni op 
de Pure Pinksterfair van 10.00- 17.00 uur. 

Locatie de Nijensteen, Ijsseldijk 1 in 

Veessen. De KNNV geeft die dag ook 

vogelexcursies in het gebied van de 

Nijensteen. Normaal is het terrein niet voor 

publiek toegankelijk. 

 

• Traditiegetrouw staat de stand ook op de Bijenmarkt in Epe, op woensdag 3 augustus naast 
het Gemeentehuis.  De Bijenmarkt heeft dezelfde openingstijden als de weekmarkt.  

• Niet geheel zeker is of de stand ook weer op Hagedoorns Plaatse staat op zaterdag, 

3 september en op de Fruitdag in Welsum in oktober. 
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Verslag Algemene ledenvergadering 
17 februari 2011 in gebouw 'Antenne'. 

Aanwezig: 20 leden. 

Met kennisgeving afwezig: Jan Polman, Bauke Terpstra. 

Voorzitter: Hilary Jellema-Brazier 

Penningmeester: Rob van de Burgt 
Eerste secretaris: Menno Boomsluiter 

Tweede secretaris: Janus Crum (verslaglegging)  

  

1. Opening. 

Ondanks dat het een moeilijk jaar was voor wat het bestuur betreft, kan de voorzitter de vergadering 

openen met te wijzen op de vele activiteiten van onze afdeling, zoals blijkt uit de agenda van de 

vergadering. 

  

2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 18 febr. 2010. 

Geen inhoudelijke opmerkingen. 
  

3. Ingekomen stukken. 

Van belang is de actie 'Hart voor Natuur' als protest tegen de bezuinigingen op 'natuur'. Er worden 

afspraken gemaakt m.b.t. het bijwonen van de manifestatie in Radio Kootwijk op 19 febr. 2011. 

  

4. Mededelingen van het bestuur. 

• Verenigingsarchief.  
Dit wordt ondergebracht bij het gemeentearchief Epe nadat het is gereinigd van Zilvervisjes 

door een gespecialiseerd bedrijf in Ugchelen. Iedereen kan het archief raadplegen; de laatste 

twee jaargangen blijven steeds bij de secretaris. 

Margriet Maan heeft het verenigingsarchief goed geordend achtergelaten.  

• IVN-Apeldoorn. 
Op initiatief van IVN-Apeldoorn zijn er op bestuurlijk niveau contacten ontstaan met onze 

KNNV om samen te werken. Het IVN heeft veel kennis en ervaring met het organiseren van 

publieksgerichte wandelingen en cursussen. Het is voor de KNNV van belang om in beeld te 

blijven met onze activiteiten. 

Een praktisch probleem kan zijn dat de gemeente Heerde hoort tot het werkgebied van IVN 

Noordwestveluwe. Dit punt zal door IVN-Apeldoorn nader bekeken worden. 

De vergadering ondersteunt de contacten met het IVN. 

• Rapport Renderklippen. 

Door ziekte van Rob van de Burgt is er vertraging opgetreden, maar het rapport kan nu 

afgerond worden. Er moet nog een introductie en een beheeradvies geschreven worden, 
waarna het als een afzonderlijke uitgave t.b.v. alle leden zal verschijnen.  

• Publicatie Wisselseveen. 

Egbert de Boer en Marriet van Gelder hebben met gebruikmaking van historisch materiaal, 

een overzicht gemaakt van de bijdrage die de KNNV geleverd heeft bij de ontwikkeling van 
het Wisselseveen. Het is de bedoeling dat Natuurklanken 2011-3 hieraan in zijn geheel 

gewijd wordt. Marlon  helpt met de lay-out. 

Bijlagen met waarnemingen worden op de website geplaatst.  

• Natuurpadgids. 
De Natuurpadgroep, bestaande uit Mariet van Gelder, Geert Kuper en Margriet Maan, is 
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bezig met de ontwikkeling van een nieuwe natuurpadgids. Daarvoor is reeds € 3000,- aan 

sponsorgelden toegezegd en de groep is nog bezig met verdere fondsenwerving. 

Om in aanmerking te komen voor een bedrag uit het Coöperatiefonds van de Rabobank, was 

een voorwaarde dat de KNNV bij de Rabobank zou gaan bankieren. Hiermee is inmiddels een 
begin gemaakt. Een bijkomend voordeel is dat o.a. verenigingen geen kosten hoeven te 

betalen. 

Onze KNNV zelf wil een bedrag van € 200,- bijdragen, waarbij de Natuurpadgroep een 

dusdanige kostenbeheersing zal doorvoeren dat dit bedrag niet overschreden wordt. Er zal 

voorfinanciering door onze vereniging moeten plaatsvinden omdat sponsorgelden pas 

uitbetaald worden als de Natuurpadgids is verschenen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord.  

• Jaarplan 2011.  

Er zal dit jaar geen gezamenlijk project plaatsvinden. 

Voor de activiteiten wordt verwezen naar Natuurklanken.  

• Zittingsperiode voor bestuursleden. 

Dit punt is reeds aan de orde gesteld op de Bijzondere ledenvergadering vorig jaar. Nu wordt 

besloten om de zittingsperiode terug te brengen tot drie jaar. 

De gewijzigde statuten zullen doorgegeven worden aan de leden.  

• Verenigingspluim. 

Gerard Plat krijgt de Verenigingspluim voor zijn vele activiteiten voor de vereniging. Hij geeft 

zelf als verklaring voor al dat werk, dat hij bijna alles leuk vindt.  

• Vacatures. 

De voorzitter bedankt allereerst Menno Boomsluiter en Janus Crum, dat zij niet alleen als 

secretariaat maar ook met het uitvoeren van andere taken de vereniging uit de brand 

hebben geholpen. Zij zullen nog één bestuursvergadering mee functioneren. 

Dankzij de bemiddelende rol van Mia Leurs kan de voorzitter nu een kandidaat als secretaris 

voorstellen: Herman Snoek. Hij vertelt het één en ander over zichzelf en de vergadering 
begroet hem met applaus als nieuwe secretaris. 

Er zijn nog steeds enkele bestuursleden nodig om mee te denken bij het uitvoeren van 

bestuurstaken. 

 

5. Jaarverslag 2010.  

Geen vragen. 
  

6. Financiën. 

De penningmeester bespreekt deze materie aan de hand van de uitgedeelde resultatenrekening en 

het overzicht van de realisatie over 2010/begroting 2011. 

• Op een vraag van Ed van Dalfsen blijkt dat de advertentie van fa. v.d. Put ten onrechte nog is 

opgenomen omdat reeds opzegging heeft plaatsgevonden.  

• Voor een vraag van hetzelfde lid om met het oog op transparantie meer details bij 

verschillende posten op te nemen, verwijst de penningmeester naar de ter plaatse 

beschikbare map waarin alles terug te vinden is. Hij vindt nadere detaillering in de stukken 

niet nodig; uit controle door de kascommissie is steeds gebleken dat de zaak in orde is.  
De vergadering ondersteunt deze vraag om meer transparantie niet. 
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• Door het bestuur zal nagegaan worden of het lijstje onder het punt 'Contributie aan derden' 

uit het Jaarverslag 2010 (pag. 10), klopt met de terzake genoteerde uitgave. De uitkomst 

moet teruggekoppeld worden naar de leden. 

• Er is reeds een aantal jaren sprake van een licht exploitatietekort. Om die reden stelt de 

penningmeester voor om de contributie met één euro te verhogen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord zodat de contributie voor leden € 25,- gaat bedragen en voor 

huisgenootleden € 10,- 

• Een verheugend punt is het bedrag van € 350,-  dat ontvangen is als extra donatie van de 

leden. 

• De bijdrage voor het onderhoud van de Zwaluwenwand is nog niet ontvangen doordat er 

niet aan gedacht is om hierover een brief te laten uitgaan. Margriet Maan zal voor deze brief 

zorgen. 

• Inmiddels is er via Rudi Heideveld een koper gevonden voor het gereedschap dat de KNNV 

indertijd voor landschapsonderhoud had aangeschaft. 

Controle door de kascommissie heeft in onvolledige samenstelling plaatsgevonden doordat één van 

de leden niet bereikbaar was. Door onverwachte omstandigheden kan het overgebleven lid Geert 

Kuper niet aanwezig zijn. Zijn schriftelijke verklaring ter decharge van de penningmeester is wel 

beschikbaar, maar is niet bruikbaar door de bovenbeschreven beperkingen. Decharge door de 

Algemene ledenvergadering kan dus pas over een jaar plaatsvinden. 

  

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

Deze bestaat uit Rudi Heideveld en Geert Kuper. 

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

Hilary Jellema en Herman Snoek zullen als bestuursleden gaan. Opgemerkt wordt dat er ook nog een 

lid dat geen bestuurslid is, nodig is. 

  

9. Werkgroepen over hun plannen voor 2011.  

• Werkgroep Planten. 

Op verzoek van Kroondomeinen zullen vier percelen van in totaal 9 ha worden 
geïnventariseerd om na te gaan wat de invloed van begrazing is. 

Verder wordt nagegaan of 'Het Geldersch Landschap' belangstelling heeft voor een 

inventarisatie van het nieuwe Vossenbroek. Hetzelfde geldt voor het terrein van 'Veluwse 

Bron'. 

• Werkgroep Insecten. 
Voor de plannen wordt verwezen naar Natuurklanken. Er is in de periode van april t/m 

september elke maand een excursie gepland. 

• Werkgroep Vogels. 
Alle geplande tellingen zijn doorgegaan. 

Er is ook besloten om elke twee maanden een werkgroepavond te houden. Daarna wordt 

bekeken of er ook externe activiteiten zullen plaatsvinden. 

Verder wordt er gewerkt aan twee reizen. 

• Werkgroep Paddenstoelen. 
Voor zijn Inventarisatieatlas van de gemeente Epe waaraan Menno Boomsluiter werkt, zullen 

er diverse terreinen bezocht worden.  
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Enkele leden van een andere afdeling van de KNNV zijn eveneens lid van onze werkgroep. 

We bezoeken daarom ook enkele gebieden in hun omgeving.  

• Werkgroep Geologie en Landschap. 

Onder leiding van Bauke Terpstra zijn er interessante avonden en excursies gepland, 

waarvoor verwezen wordt naar Natuurklanken. 

• Werkgroep Mossen KNNV Epe-Heerde-Zwolle. 

Zie Natuurklanken. 

• Evenementencommissie (Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan). 

De stand zal aanwezig zijn op de Bijenmarkt en de Pinksterfair. Mogelijk wordt een andere 

locatie gezocht dan Hagendoorns Plaatse omdat men daar al vaker gestaan heeft. 

 

10. Natuurklanken en Website.  

Marlon  verzorgt de lay-out van Natuurklanken en Hilary Jellema is degene die diverse leden 

stimuleert tot het schrijven van een artikel. Meer hulp is gewenst. 

De website wordt onderhouden door Henk Gremmer. Het is nog de vraag of we t.z.t. ons zullen 

aanpassen aan de lay-out van de landelijke KNNV-website. 

  

11. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 

• Ed van Dalfsen uit zijn misnoegen over het feit dat hij niet langer de KNNV vertegenwoordigt 
in de Klankbordgroep Hoogwatergeul. 

In antwoord op Ed zijn uitgebreide commentaar, leest de tweede secretaris de gewraakte 

verzonden en ontvangen email-correspondentie voor, hetgeen voor de vergadering helder 

maakt waarom het bestuur deze beslissing heeft genomen. Verder geeft de eerste secretaris 

een weergave van het gesprek met de secretaris van de Klankbordgroep en benadrukt dat 

vragen zakelijk beantwoord zijn en dat ons bestuur er geen bezwaar tegen zou hebben als Ed 

op persoonlijke titel deel bleef uitmaken van de Klankbordgroep. 

Het bestuur uit haar ongenoegen over het feit dat Ed de Klankbordgroep uitvoerig 
geïnformeerd heeft over zijn visie op de gang van zaken in onze vereniging en over het 

bestuur. Ed zegt niet anders gekund te hebben, maar hij wordt verwezen naar de manier 

waarop ons bestuur zich terughoudend heeft opgesteld. 

• Er ontstaat een misverstand met Evelien van Dalfsen over een onheuse bejegening jegens 
Evelien m.b.t. haar inbreng in Natuurklanken. Haar verwijt blijkt echter te gaan over de 

periode van het vorige bestuur. Het huidige bestuur heeft het juist jammer gevonden dat zij 

haar werkzaamheden voor Natuurklanken heeft beëindigd en dat is bij haar ook bekend.  

Inmiddels is er een duidelijke irritatie in de vergadering ontstaan over de manier waarop dit 

agendapunt werd besproken. Deze ergernis wordt ook verwoord, hetgeen het slot van de bespreking 
is. 

  

12. Suggesties voor het komende seizoen en de toekomst. 

Geen. 

  

13. Rondvraag. 

• De vereniging zal niet expliciet aandacht besteden aan het 65-jarig jubileum, maar bij de 
presentatie van de publicatie over het Wisselseveen zijdelings wel. 

14. Sluiting. 

 

Janus Crum,  tweede secretaris 
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Kascontrole boekjaar 2010  
Heerde, februari 2011 

Door een ongelukkige gang van zaken is er op de algemene ledenvergadering van 17 februari 

jl. geen verslag uitgebracht van de controle van de financiële administratie, zoals die door de 

penningmeester Rob van de Burgt wordt gevoerd. Die controle heeft door ons wel plaatsgevonden 

en daarom wordt geprobeerd het verzuim op deze wijze goed te maken. 
Rob houdt de ledenadministratie en de in- en uitgaven op professionele wijze bij. De 

boekhouding (en daar kwamen we voor) is voor zover mogelijk geautomatiseerd, dat wil zeggen dat 

als voor elke mutatie een bewijsstuk kan overgelegd er verder niets fout kan gaan. 

Die bewijsstukken waren er. Ook verder zag het geheel er zeer verzorgd uit.  

Zoals Rob op de vergadering ook al aangegeven zal hebben, is er over het afgelopen boekjaar een 

klein tekort en loopt de hoogte van de uitgaven geleidelijk op. Hierdoor is een geringe  verhoging van 

de contributie (die in vergelijking met andere verenigingen bijzonder laag is) ook volgens ons 

gerechtvaardigd. In dit verband is het verheugend dat na de oproep van Rob een aantal leden de 

contributie reeds vrijwillig heeft verhoogd en dat daardoor 349,50 euro extra inkomsten zijn 

ontvangen. Ook is het mooi dat Margriet Maan met haar zangvogelcursus maar liefst 201,95 euro in 
het laatje heeft gebracht en dat dankzij de bemiddeling van Frans Bos het Antonius Gilde ons 599 

euro heeft geschonken voor het vleermuizenonderzoek! 

Al met al stellen wij u alsnog voor om Rob van de Burgt voor het gevoerde administratieve 

beleid over 2010 te dechargeren.  

Geert Kuper, Gerlof Luehof  

                     

Voortgang Project Natuurpadgids 
 

 Het was al een tijdje een wens om de gids van het Natuurpad “Plant 

en dier op uw pad” te moderniseren. Van de  oude voorraad zijn er 

nog maar ± 150 over. Een goede aanleiding om de koe bij de horens 

te vatten. Vorig jaar schreven wij er al over in Natuurklanken nr 2. 

Inmiddels is er een aanzienlijk bedrag aan sponsorgelden 

binnengekomen. De KNNV Fondsen, drie lokale Stichtingen en het 

Rabo coöperatiefonds hebben ons ruim bedacht. Onze eigen afdeling 

doet ook een duit in het zakje. Alle goede gevers hartelijk dank! 
Het bestuur gaf ons het groene licht om verder te gaan met 

het project. De tekst is waar nodig aangepast aan de bevindingen van 

de recente inventarisatie van het gebied. 

De specialisten van de werkgroepen hebben ons van de nieuwste 

informatie voorzien en waar nodig, is  ouderwets taalgebruik 

vermeden. De tekeningen  van planten en dieren worden gemaakt 

door de bekende botanische tekenaars Elwin van der Kolk en Renée 

den Besten. De Vlinderstichting stelt ons de tekeningen van 

Annemarie van Lierop gratis ter beschikking! Mariet van Gelder zorgt 

voor de foto’s van het landschap.  
Roelof Koebrugge zal de gids geheel belangeloos vormgeven.  

Daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Roelof staat garant voor kwaliteit en zonder zijn geweldige 

aanbod zouden de huidige sponsorgelden niet toereikend zijn geweest. 

Nu is het wachten op de tekeningen van de professionals. Ze hebben daar uiteraard enige tijd voor 

nodig. Augustus/september hopen wij de gids te kunnen presenteren met een feestelijke happening. 

 

                                                        De projectgroep: Mariet van Gelder, Geert Kuper, Margriet Maan  
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                                Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 
Libellen. 
Het gaat goed met de libellen in ons land. Elk jaar worden op ongeveer 400 
routes, verspreid over het hele land, libellen geteld. In Nederland leven zo’n 
71 soorten. Sommige soorten nemen toe of blijven gelijk. Vooral de soorten 
die bij beken en vennen voorkomen doen het goed. Helaas zijn er ook soorten 
die afnemen. 
Eén van de redenen dat het goed gaat met de libellen is de verbetering van 
de waterkwaliteit in de beken en vennen. Schoner water betekent dat de 
water- en oeverplanten toenemen. Hoe groter de variatie in water- en 
oeverplanten , hoe gunstiger het effect op de meeste libellensoorten. Ook de 
verandering van het klimaat kan een oorzaak zijn voor het toenemen van de 
libellensoorten.  
Libellen gedijen goed in warme vochtige gebieden. De bosbeekjuffer en de 
weidebeekjuffer hebben geprofiteerd van schoner water. 

.              Bosbeekjuffer                                        Weidebeekjuffer  
De bosbeekjuffer is te verwarren met de weidebeekjufweidebeekjufweidebeekjufweidebeekjufferferferfer, waarmee hij 
samen voor kan komen. De vleugels van mannetjes bosbeekjuffer zijn 
helemaal donker en die van de weidebeekjuffer aan de basis en de top 
doorschijnend. De vleugels van de vrouwtjes zijn bruinig respectievelijk meer 
groen doorschijnend van kleur. De bosbeekjuffer en de weidebeekjuffer 
vliegen  van mei tot begin augustus. Vanaf zitposten verdedigen de mannetjes 
hun leefgebiedleefgebiedleefgebiedleefgebied. Hij laat indringers de binnenkant van zijn vleugels zien en 
wint meestal het daaropvolgende (schijn)gevecht. 
Vóór de balts laat het mannetje de gekleurde  stip aan de onderkant van zijn 
achterlijf aan een passerend vrouwtje zien. Het vrouwtje zet na de paring, 
die zo'n vijftien minuten duurt, de eitjes met haar legbuis af in waterplanten. 
Daarbij gaat ze  soms helemaal onder water. Het proces van larve tot   
volwassen libel duurt minimaal twee jaar. 
Het zal je opgevallen zijn dat er over llllibellen ibellen ibellen ibellen en juffersjuffersjuffersjuffers wordt gesproken.  
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JuffersJuffersJuffersJuffers zijn een ondersoort van de libellen. Vooral herkenbaar als ze in rust 
zijn. De juffer houdt dan de vleugels opgevouwen langs of boven het 
achterlijf. Hij heeft een lang dun achterlijf. De vorm van de  ogen lijkt op 
een halve bol en ze zitten aan weerskanten van de kop. Ze zijn gemiddeld 
kleiner en sierlijker dan de libellen. Je zou kunnen zeggen: de juffer is  een 
ballerina en de libel  een bedreven klompendanser Verder hebben de juffers  
praktisch allemaal een zwarte tekening op het achterlijf.  
LibellenLibellenLibellenLibellen zijn vrij gemakkelijk aan de hand van het volgende kenmerk  te 
onderscheiden: twee paar vleugels, die stevig, rijk geaderd en in rust nietnietnietniet 
opvouwbaar zijn. De grote ogen lijken elkaar boven op de kop bijna te raken. j 

 

 

libel in rust                        ogen van libel      juffer in rust        ogen van juffer  

 

Libellen zijn echte vliegkunstenaars. Ze kunnen in de lucht stilhangen, 
cirkelen, achteruit vliegen en op onbegrijpelijke wijze wenden en versnellen. 
Jagen doen ze in de lucht, eten doen ze in de lucht en sommige soorten 
paren zelfs in de lucht. Het lichaam van de libel is helemaal  aangepast aan 
het leven in de lucht. Libellen maken, in tegenstelling tot de juffers, lange 
vluchten zonder te gaan zitten. De prachtige kleuren vervullen belangrijke 
functies voor de libel. Ze helpen bij het herkennen van geschikte partners. 
Ze zorgen er ook voor dat de vorm van het lichaam enigszins verhuld wordt, 
waardoor ze zich gemakkelijker voor de roofvijand kunnen  verbergen. Bij de 
aanpassing  van de lichaamstemperatuur kunnen  enkele soorten hun kleur 
veranderen  Bij kou verkleuren zij van blauw naar bruin, waardoor de libel 
beter warmte opvangt.  
 
Zoals alle insecten moeten libellen hun lichaamstemperatuur regelen door 
hun spieren te gebruiken. Vóór het wegvliegen zal een niet goed opgewarmde 
libel een tijdje met de vleugels trillen. Het zonlicht wordt optimaal gebruikt: 
ze gaan 's ochtends of onder koele omstandigheden op een lichte ondergrond 
zitten om zo veel mogelijk straling op te vangen.                                       

O.Slot  
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Verslag Nieuwjaarswandeling 
  

Op 09-01-2011 stond er een Nieuwjaars wandeling gepland in het Kroondomein ten noorden 

van Apeldoorn. Deze wandeling stond ook voor 2010 op het programma maar ging jammer genoeg 

niet door als gevolg van verslechterende weersomstandigheden. Veel sneeuw en gevaarlijke gladde 

wegen noopten ons de wandeling af te blazen. Ook dit jaar leek het weer die kant uit te gaan. In de 
week voorafgaand heb ik het wandelgebied een paar maal bekeken om tot de conclusie te komen 

dat de route nog een hoog 112 gehalte had en zonder schaatsen of stijgijzers niet te betreden was. 

Maar op donderdag in de bewuste week bleek het KNMI ons goedgezind. Een warme föhn 

daalde over de Veluwe neer vergezeld van veel warm water. En zie op zondag een strak blauwe 

hemel met een heerlijk winterzonnetje en 21 verwachtingsvolle wandelaars. Het mag die dag gerust 

druk genoemd worden in het bos maar mogelijk met wandelaars die zich niet verder dan 500 m van 

de auto wagen. Vol goede moed gaan we op pad. Het thema van de wandeling “Het landschap van 

het Kroondomein en de invloed van het koningshuis daar op”. Voornamelijk omdat in de winter de 

uitbundigheid van  lente en zomerse natuur grotendeels ontbreken.  

De invloed op het hele “horige”gebied veranderde op slag toen halverwege de 15e eeuw  na 

het betalen van een afkoopsom de eigenaars werden “gevrijd”. Udo van Talhout werd de eerste vrije 

eigenaar ondanks het feit dat hij wel een soort pacht moest betalen. Echter pas in 1684 liet 

stadhouder Willem III zijn oog vallen op het Oude Loo dat toen al bestond, met bijbehorende 

landerijen en andere bezittingen om er te jagen. Het Oude Loo bleek alras te klein voor de vele 

jachtpartijen  die hij organiseerde. Vermogend genoeg gaf hij in 1685  opdracht voor de bouw van 

een nieuw en ruim bemeten  optrekje voor zijn vele jachtvrienden. Dit jachtslot werd het huidige 

paleis Het Loo.  Vervolgens is het een komen en gaan van vele hoogwaardigheidsbekleders.   
We pakken de draad weer op als koning Willem III in de 19e eeuw in beeld verschijnt, die van 

Het Loo weer een echt jachtslot maakt voor zijn Royal Loo Hawking  Club, maar hij ontpopt zich ook 

als een echte bosbouwer met  vergaande ambities. De Koning, een echte hobby militair, laat een 

drietal forten (Java-Frederik Hendrik en Wiessel) graven in het achterpark en legt in 1867 een 

schietbaan aan  met vele kogelvangers om de vaardigheden van zijn Koninklijke scherpschutters te 

kunnen stroomlijnen. Hij is ondertussen getrouwd met Sophie van Württenberg die hem drie zonen 

schenkt die echter op jonge leeftijd overlijden. Na het overlijden van Sophie, volgen  een aantal wilde 

romances (een niet onbekend verschijnsel in dit wereldje) die zelfs de regering in verlegenheid 

brengt, huwt hij op 61-jarige leeftijd met de ruim 40 jaar jongere Emma van Waldeck-Pyrmont. 

Willem werd in het voorjaar kennelijk gestimuleerd door het vele  frisse lentegroen van de 
Koninklijke bossen. 

Bovengenoemde kogelvangers waren de eerste tastbare objecten in het bos die we al na enkele 

honderden meters ontwaren.  
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Als we verder wandelen ontdekken we enkele structuren in de opbouw van de bossen. Lang 

geleden bestond er op de Veluwe alleen maar loofbos waarin door de eeuwen heen maar vooral in 

de Middeleeuwen fors werd gehakt, want er was veel hout nodig voor de Veluwse  ijzerindustrie en 

later ook voor de uitbreiding van landbouwgronden. Dan betreedt Prins Hendrik van Meckelenburg-
Schwerin de Koninklijke arena als gemaal van Wilhelmina, die bijna Spartaans werd opgevoed door 

haar moeder Emma. Na het overlijden van haar vader op 10-jarige leeftijd is ze feitelijk al koningin. 

Maar op 18-jarige leeftijd trekt ze daadwerkelijk aan de Koninklijke touwtjes. Samen met Wilhelmina 

neemt Hendrik de Koninklijke bossen flink onder handen. Ten zuiden van een oude greppel, die de 

noordelijk gelegen  Marken scheidt van het landgoed en/of de schapen moest keren, zet hij als 

eerste eind 1800 een stoommachine in om de woeste gronden te ontginnen. Hendrik zet het werk 

van zijn Schoonvader onverdroten voort, brengt veel bosbouw vernieuwingen opgang, maar bleek 

ook een hartstochtelijk jager, terwijl Wilhelmina daar niets van moest hebben. Begin 1900 als hij 

ontdekt dat de wildstand door inteelt in een zeer slechte conditie verkeert, haalt hij vers bloed uit 

Duitsland verbetert de leefomstandigheden van het wild,  vergroot door aankopen de wildbaan met 
6600 ha en laat een afrastering plaatsen om wildschade tegen te gaan rondom het hele gebied dat 

nu ruim 10.000 ha groot is. 

Als we langs de greppel verder lopen in westelijke 

richting zien we parallel aan deze greppel een veel 

grotere geul. Maar deze is meer natuurlijk van oorsprong 

want die ontstond aan het einde van een ijzig koude 

periode. Grote hoeveelheden water van smeltend  landijs 

lieten sporen na in het omringende landschap waarvan 

inmiddels door erosie de scherpe kantjes zijn verdwenen.  
Achter de smeltwatergeul zien we een bijzonder 

bouwsel. Het blijkt een oude voerhut te zijn die 

omstreeks 1930 werd gebouwd voor de opslag van 

voederbieten voor het wild.  De bekleding van dit, met 2 

torens uitgeruste, bouwsel werd geheel uitgevoerd met bossen heide en heideplaggen. Deze hut is 

nu tot monument verheven, evenals een tweede elders. 

Verder wandelend bereiken we een door hogere wallen omgeven depressie in het Landschap 

met een lemen bodem. De plek wordt gebruikt als drink- en zoelplaats. Vermoedelijk is het een 

smeltwaterkom geweest van een stuk dood ijs als restant van het afsmeltend landijs. Mogelijk is van 

hieruit het smeltwaterdal in oostelijke richting ontstaan. De leem uit deze putten, waarvan er vele op 
de Veluwe liggen, werd in het verleden benut  voor het bepleisteren van muren van boerenhoeven 

en vermengd met grind ook voor herstel van de Veluwse grindwegen. 

We vervolgen onze route in noordelijke richting, 

steken de Wiesselseweg over en komen aan bij de hut van 

Vennema en Stoelje een oude eekschillersfamilie. Deze 

familie had hier vroeger op de mark het recht de eiken 

spaartelgen om de 7, 9 of 11 jaar te kappen. Bast en de 

schors werden in het voorjaar, als ze “mals” waren, geklopt 

en in “mudden” verkocht aan opkopers voor de bereiding 

van run ten behoeve van leerlooierijen. Het was hard en 
zwaar werk en de eekschillers maakten lange dagen. Het 

restmateriaal werd verkocht aan palingrokerijen  en de 

takkenbossen aan bakkers voor hun ovens. 

 

 Wilhelmina maakte later ook veel gebruik van deze hut die vroeger zeker groter moet zijn 

geweest. Ze schilderde vaak vanuit deze hut de oude knoestige bomen in het bos, want dat waren 

objecten die volgens haar een ziel hadden. Vaak riep ze de Opperhoutvester ter verantwoording als 

die naar haar mening te veel van haar knoestige vrienden omhakte. Zijn verweer was dan dat de vele 

schoorstenen van het paleis ook moesten roken. Zelf heb ik als kleine jongen, op de vele 
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zwerftochten met mijn opa die hier werkte, deze hut ooit eens gebruikt om te schuilen tijdens een 

stevige onweersbui. Tijdens deze tochten genoot ik altijd van de vele bijzonderheden in dit bos. 

 In 1959 werd door Wilhelmina een groot gedeelte van de Koninklijke houtvesterijen 

geschonken aan de Staat. Vanaf dat moment is er dus een ”Kroondomein” en een “Staatsdomein”.  
Wilhelmina bedong in elk geval dat het overgedragen gebied niet mocht worden gesplitst of 

verkaveld en te allen tijde tot het genot van de Koninklijke familie moet blijven. Dan in 1962 overlijdt 

deze markante persoonlijkheid, maar mogelijk waart alsnog haar geest door haar geliefde bossen die 

door de huidige Opperhoutvester  met beleid worden beheerd, zoals zij dat gewild zou hebben, zij 

het een beheer in een wat moderner jasje. 

 Dit beheer kan worden gekenmerkt als natuurvolgend beheer. Grote delen van de beide 

domeinbossen worden beheerd als “Bosreservaat” waarin niet wordt gekapt en de natuur haar gang 

kan gaan. In het inheemse uitkapbos wordt slechts spaarzaam gekapt, dunnen en kappen gebeurt 

slechts in het belang van plant, boom en dier. In het uitheemse uitkapbos zullen  voornamelijk 

uitheemse boomsoorten of exoten geleidelijk plaats maken voor inheemse soorten. Op deze wijze zal 
de natuur- en schermfunctie van het bos beter tot haar recht komen en wordt de beleving van 

wandelaars en anderen alleen maar groter. De houtproductie zal  een bescheiden rol blijven spelen, 

een productie die echter wel bijdraagt aan een gevarieerder bos met bomen van allerlei  jaargangen. 

Na deze aangename wandeling hebben we nog even bij kunnen praten in restaurant Le Triangle in 

Wiessel.  

Bauke Terpstra 

 

Heel Nederland op de foto: NL in Beeld 

 
Hoe krijg je het Nederlandse landschap in beeld? Door alle 36.000 kilometerhokken van 
Nederland systematisch te fotograferen.  
Nog nooit eerder is ook maar een deel van een provincie fotografisch vastgelegd. Daarom 
heeft de stichting Saxifraga (www.saxifraga.nl) besloten om het project ‘NL in Beeld’ 
(www.nlinbeeld.org) te starten. De bedoeling is om van elk kilometerhok in Nederland vier 
foto’s te maken volgens een vaste methode.  
 

Door deze verzameling foto’s kan iedereen vaststellen hoe het Nederlandse 
landschap er nu uit ziet. Als zo’n project over tien of twintig jaar wordt herhaald, zijn de 
veranderingen eenvoudig te analyseren. Het project wordt ondersteund door SOVON en De 
Vlinderstichting. Alle foto’s worden op de website www.nlinbeeld.org geplaatst en zijn voor 
iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken. 

Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen 
uitvoerbaar is. Fotograferen is populairder dan ooit. Iedereen die een camera kan hanteren, 
kan aan dit project meedoen. We hebben een protocol opgesteld en er zijn digitale 
topografische kaarten beschikbaar. 

Als fotografen zich uitgedaagd voelen om aan dit baanbrekende project mee te doen, 
kunnen zij een mailtje sturen naar saxifraga@planet.nl. 

Op de website http://www.nlinbeeld.org/ staan een uitgebreidere projectomschrijving 
en een handleiding. Daar zijn ook al de eerste resultaten te zien. 

Jan van der Straaten 
Stichting Saxifraga 

Bredaseweg 335 
5037 LC Tilburg The Netherlands 

013-5900709 
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Verslag HartvoorNatuur te Radio Kootwijk 
 

De kou trotserend bezochten  zaterdag, 19 februari j.l. verscheidene leden van de  KNNV 

Epe/Heerde de manifestatie HartvoorNatuur op Radio Kootwijk. 

Buiten waren er allerlei activiteiten georganiseerd en binnen, in die fantastische grote hal stonden er 

talloze kramen opgesteld. Alle Natuurverenigingen waren aanwezig , evenals veel provinciale 
politieke partijen. De KNNV afdeling Apeldoorn had voor een mooie en informatieve kraam gezorgd 

die maar liefst door vier man gerund werd. De belangstelling was groot. 

Het was een gezellige drukte en we 

zagen dat veel bezoekers het Burgerinitiatief 

tekenden. De Gelderse Milieufederatie was de 

initiatiefnemer van dit gebeuren. Boswachters 

en vrijwilligers van Staatsbosbeheer waren 

overal aanwezig om de activiteiten te 

stroomlijnen. 

Ook Staatsbosbeheer staat rampzalige 

bezuinigingen te wachten. Het beheer van veel 

van  hun terreinen zal niet meer gefinancierd 
worden. De provincies worden verantwoordelijk voor het beleid wat betreft natuur en landschap. 

We hopen maar dat velen hun stemgedrag daaraan hebben  aangepast. 

Zie: www.hartvoornatuur.nu/gelderland 

                                                                                                              Margriet Maan 

 

In mijn tuin gezien 
Een groot gedeelte van de maand januari had ik een 

Koolmees in de tuin met een puist zo groot als een kersenpit 

opzij van de snavel. Het dier leek er helemaal geen last van 

te hebben, had een gezonde eetlust en oogde in alle 

opzichten vitaal. 

Harry van Diepen wees me op een website waarin de 
afwijking werd beschreven. Er stonden akelige foto’s bij van 

vogels die over het hele lijf gezwellen vertoonden en ik 

kreeg het helemaal benauwd bij het idee dat deze ellende 

ook “mijn mees” zou treffen. 

Uit onderzoek is gebleken dat stekende insecten, zoals 

muggen en rode bloedluis de ziekte veroorzaken, die niet 

overdraagbaar is. Verder waren alle onderzochte  vogels 

niet bijster gezond; ze hadden lint- en haarwormen en leden aan coccidiose. Dat is een ziekte waarbij 

een eencellig monstertje de darmen van de vogeltjes aanvreet. 

 
Tot mijn schrik zag ik een paar dagen na de ontdekking van de kersenpit bij de Koolmees dat er ook 

een Kuifmeesje was met eenzelfde puist. Ik had het er moeilijk mee! 

Gelukkig heeft de ziekte zich niet verder kunnen ontwikkelen. De nacht van 25 januari was extreem 

koud en de vogeltjes hebben waarschijnlijk de lage temperaturen niet overleefd. Ik heb ze tenminste 

na die datum niet meer gezien. 

 

Als er iemand is die meer over deze nare pokken wil weten, ze zijn te vinden op: 

http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/historisch%20bestand%20nieuwsberichten.htm 

 
Micky Marsman 
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SOVON  MUS - doe ook mee in 2011 
 
Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer zijn vijfde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet 
door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de 
aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te 
brengen. Het is een laagdrempelige telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. 
De resultaten van de eerste vier jaar zien er goed uit en in diverse artikelen en 
nieuwsbrieven is dat op de MUS-pagina uit de doeken gedaan 
http://www.sovon.nl/default.asp?id=367   
 

Zelf meedoen, individueel of als vogelwerkgroep 

Als u interesse heeft om mee te doen, kunt u 
meer informatie vinden op de website van 
SOVON, waar ook een postcodegebied in de 
buurt kan worden uitgezocht  
<http://www.sovon.nl/default.asp?id=367>. 
Via ‘aanmelding’ kan je zien welke 
postcodegebieden vrij zijn en je ook 
aanmelden voor je eigen gebied. MUS blijkt 
een leuk project te zijn om als 
vogelwerkgroep op te pakken. Er zijn enkele 
steden en dorpen, zoals Groningen, Almere, 
Zoetermeer en Bunschoten, die vrijwel 
vlakdekkend ‘geMUSt’ worden. Ook in 
Rotterdam en Den Haag en omgeving is 
MUS gepromoot, waardoor er in Den Haag 
bijna 40 postcodegebieden zijn geteld in 
2010. MUS is een telling waarmee eenvoudig 
de verspreiding en aantalsontwikkeling van 
de stadsvogels gevolgd kunnen worden. De 
tellingen kosten weinig tijd (slechts twee 

ochtenden en een zomeravond, 2 uur/telling) en door de laagdrempelige opzet kunnen ook 
vogelaars met weinig telervaring meedoen. Voorwaarde is dat men de algemene soorten 
stadsvogels op zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen heeft SOVON de MUS-
cursus opgezet: een vogelherkenningscursus die met name in gaat op geluidenkennis, en 
via internet individueel te volgen is <http://www.sovon.nl/default.asp?id=454>.  
 
Elke MUS-teller kan indien ingelogd kaartjes maken van alle soorten landelijk of van je 
provincie. Hierboven als voorbeeld een kaartje van de Spreeuw in Nederland en een aantal 
regio's in 2010. De soort zit al vanaf het begin van MUS in een neerwaartse trend en 
solliciteert voor opname op de volgende Rode Lijst. Gelukkig zitten niet alle stadsvogels in 
mineur zoals in de volgende SOVON-Nieuws is te lezen. 
 
Bijlage en bijschrift 
Kaartjes: Verspreiding van de Spreeuw in Nederland en/of een aantal regio's in 2010. De 
stipgrootte is de maat voor het aantal Spreeuwen per postcodegebied.  
 
Foto: De Spreeuw zingt nu nog zijn hoogste lied maar solliciteert hij naar opname op de 
volgende Rode Lijst? Fotograaf: Otto Kwak 
 

Jan Schoppers 
Coördinator MUS 

MUS@sovon.nl 
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Het Zwerfsteneneiland bij Maarn  
 - Excursieverslag van de  

werkgroep Geologie en 

Landschap  

 

Langs de snelweg Utrecht 
Arnhem is er een enorme 

groeve. Hier werd rond 

1840 voor het eerst  zand 

met de hand afgegraven 

voor de aanleg van de 

spoorlijn naar Arnhem. 

Een speciaal tuindorp, 

Maarn, werd gebouwd om 

de werkers onder te 

brengen. Later werd de 
snelweg aangelegd en was 

steeds meer zand nodig, 

maar de achtergebleven 

zwerfstenen bleven liggen 

en veel van  de kleinere werden meegenomen tot in de jaren 90 van de vorige eeuw toen het idee 

kwam om een geologisch museum te maken. Op het ogenblik is dit alleen te bezoeken onder leiding 

van een gids van de plaatselijke VVV, maar het plan is om het in de toekomst voor het publiek te 

openen. 

Op een werkgroepavond had Bauke ons al voorbereid met verhalen over gletsjers en vooral 
over de Noordelijke zwerfstenen die meegevoerd werden. Veel van deze stenen kunnen worden 

getraceerd naar bepaalde plekken in Zweden, zogenaamde gidsstenen. Voor een geoloog zijn deze 

duidelijk anders dan Zuidelijke stenen, meegenomen door de Rijn en de Maas. 

 

Wij werden opgewacht door Peter Enter, een VVV gids die in de omgeving is opgegroeid. Hij 

bleek ook kunstenaar te zijn en had het eiland ontworpen waar het huidige openlucht geologisch 

museum is, te bereiken  langs een dam. De stenen zijn in verschillende vakken gegroepeerd. In één 

vak zijn de gidsstenen samengebracht; dit kon pas gebeuren na vele uren werk van een aantal 

geologen om te bepalen waar precies zij uit Zweden kwamen. Een ander  vak heeft 

Stollingsgesteente, dat diep in de aardkorst eerst vloeibaar is geweest. Een derde vak heeft 
Afzettingsgesteente en het  vierde Omzettingsgesteente. Tenslotte een klein vak voor de Zuidelijke 

stenen, die niet door de gletsjers zijn meegenomen, maar toch op een of andere manier op deze 

zelfde plek terecht kwamen, maar afkomstig zijn van de zuidelijke rivieren. 

Na onze theorielessen over verschillende soorten stenen was het interessant om zoveel bij 

elkaar te zien en te luisteren naar Bauke’s commentaar. Onze gids Peter luisterde graag mee; hij kan 

heel  enthousiast vertellen over de ontwikkeling van het gebied door de jaren heen,ook al is hij zelf 

geen geoloog. Er is een leuke website van het  Zwerfsteeneiland en ook van het Zwerfsteenmuseum; 

bij deze laatste kan je op een foto op een bepaalde steen klikken om een vergroting te zien en 

informatie te krijgen over de samenstelling van de steen en bij sommige over hun afkomst. 

 
Onze excursie werd afgerond met een bezoek aan de Darthuizerpoort bij Leersum. Deze 

ontstond toen smeltwater van de gletsjer  door de stuwwal  brak en zo een vallei vormde. Al met  al 

een zeer geslaagde dag. 

Hilary Jellema-Brazier 
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2011 - Jaar van de Vleermuizen 

Niet alleen in Nederland maar in heel Europa is 2011 het Jaar van de Vleermuizen. Met 
een publiekscampagne wil de Zoogdiervereniging aandacht vragen voor deze voor 
veel mensen onbekende, mysterieuze maar wel beschermde en uiterst nuttige 

vliegende zoogdieren. Nederland gaat 
in 2011 vleermuizen ontdekken! 

Elk jaar vraagt de 
Zoogdiervereniging extra aandacht voor 
een van de in Nederland in het wild 
levende zoogdiersoorten. In 2009 was dat 
de egel (zie www.jaarvandeegel.nl) in 
2010 het wild zwijn. In 2011 is gekozen 
voor alle Nederlandse vleermuissoorten.  

En dat is hard nodig. Want met 
een aantal soorten vleermuizen gaat het 
niet zo goed en de mens heeft heel veel 
invloed op de toekomst van vleermuizen. 
Minstens de helft van de in Nederland 
voorkomende soorten vleermuizen maakt 

in meer of mindere mate gebruik van door de mens gemaakte gebouwen als verblijfplaats. 
Dat kunnen gewone huizen zijn maar ook kerken en forten. Door renovaties, isolatie of sloop 
verdwijnen veel plekken waar vleermuizen kunnen huizen. En in de huidige bouwstijl is 
weinig ruimte voor vleermuizen. 
Vleermuizen en mensen leven vlakbij elkaar maar dat wil niet zeggen dat mensen ook veel 
van vleermuizen weten. Veel bewoners en eigenaren merken de aanwezigheid van 
vleermuizen niet eens op. Meestal veroorzaken ze ook geen overlast. Maar onbekend maakt 
ook onbemind. Mensen weten niet dat ze met de verkeerde wijze van isoleren vleermuizen 
schade kunnen toebrengen en ze weten ook niet hoe belangrijk hun tuin kan zijn voor de 
vleermuizen. En dat is jammer want vleermuizen verlevendigen de leefomgeving van de 
mens en hebben hun nut bewezen als natuurlijke insectenverdelgers. Een watervleermuis 
vangt bijvoorbeeld zo’n 3.000 muggen per nacht. Alle Nederlandse vleermuizen zijn 
insecteneters. In Amerika nemen ze in droge gebieden maatregelen om de 
vleermuispopulatie in stand te houden, om insectenplagen te voorkomen.  

Bovendien zijn alle vleermuizen – van de veel voorkomende gewone dwergvleermuis 
tot de zeer zeldzame ingekorven vleermuis en alles wat daar tussen zit – zwaar beschermd 
door Nederlandse en Europese natuurwetten. En niet voor niets, vleermuizen vervullen een 
unieke rol in het ecosysteem.  

Hoogtepunten van het ‘Jaar van de Vleermuizen’ worden een zoektocht naar kolonies 
in het voorjaar (het Sunrise survey) en de groots aangepakte ‘Nacht van de Vleermuis’ aan 
het einde van de zomer. Daarnaast wordt op andere wijzen de kennis over en het 
enthousiasme voor de vleermuizen vergroot. Zo komt er een tijdelijke webcam, een folder 
met tips over de vleermuisvriendelijke tuin en een themadag over vleermuizen. Hieronder 
een overzicht van de geplande campagneactiviteiten. 
En de vleermuizen zelf? Die zitten nu in hun winterslaap en merken pas in het voorjaar als 
ze daaruit ontwaken dat het hun jaar is geworden. 

 
De Europese campagne wordt ondersteund door Eurobats 
(www.eurobats.org) aangesloten bij UNEP (United Nations 
Environment Programme)  
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De campagne Jaar van de Vleermuizen (hoogtepunten): 
 
THEMADAG VLEERMUIZEN ONTDEKT - april 2011 
Half april wordt een themadag over vleermuizen georganiseerd. Naast presentaties over wat 
vleermuizen zijn, waar zij voorkomen, hoe zij leven en wat mensen zelf voor vleermuizen 
kunnen doen, wordt een vleermuizenboek gepresenteerd (Handboek Europese 
vleermuizen). De themadag is bedoeld voor een breed publiek (de geïnteresseerde leek) dat 
tijdens deze dag kennis kan maken met vleermuizen in Nederland. 
 
SUNRISE SURVEY - mei 2011 

In het voorjaar (half mei, in de kraamperiode) willen 
we zoveel mogelijk Nederlanders mee laten doen 
met een ‘zonopkomst-onderzoek’. Er worden 
oproepen gedaan voor meldingen van 
vleermuisverblijfplaatsen aan de hand van sporen 
en in vliegende vleermuizen. Ook kinderen kunnen 
daarbij een rol spelen. Zij kunnen bij ooms en 
tantes, opa’s en oma’s vragen of zij ergens een 
plek weten waar vleermuizen verblijven. Er is vaak 
wel iemand die ergens vleermuizen heeft zien 

uitvliegen; typerend is de krantenbezorger die één van onze onderzoekers haarfijn kon 
uitleggen in welk huis de vleermuiskolonie zat die werd gezocht. In Groot-Brittannië en 
Duitsland heeft een oproep om rond zonsopkomst naar zwermende vleermuizen bij hun 
verblijfplaatsen te kijken (de zogenaamde ‘sunrise-survey’) dan ook zeer veel kennis van 
nieuwe verblijfplaatsen opgeleverd. De gevonden kolonies kunnen worden gemeld via een 
webapplicatie. Vervolgens wordt gevraagd om de uitvliegende vleermuizen te tellen. Het 
aantal vleermuizen en het tijdstip van uitvliegen geeft informatie over de soort waar het om 
gaat. Deze informatie biedt mogelijkheden voor nader onderzoek en betere bescherming. 
 
NACHT VAN DE VLEERMUIZEN – 27-28 augustus 2011 
Een hoogtepunt van de campagne ‘Vleermuizen ontdekt’ 
wordt naar verwachting de Nacht van de Vleermuizen in 
het laatste weekend van augustus. Deze nachten worden 
al meerdere jaren in Nederland georganiseerd en we 
willen het nu groots aanpakken. Op vrijdag- en op 
zaterdagavond worden vleermuisexcursies 
georganiseerd, waarbij geïnteresseerden de kans krijgen 
om met een expert op pad te gaan. Er wordt dan met een 
zogenaamde ‘bat-detector’ – die de sonargeluiden van 
vleermuizen omzet naar voor mensen hoorbaar geluid – 
gezocht naar vleermuizen. Ook wordt er veel verteld over 
de vleermuizen. Overal waar vleermuisexcursies worden 
georganiseerd, zijn deze altijd erg populair. En in het Jaar van de Vleermuizen zal dat alleen 
nog maar meer het geval zijn.  
Samen met de vrijwilligers die actief zijn voor vleermuizen 
zetten we in op een groot aantal excursies op een groot aantal locaties door heel Nederland. 
Qua locaties denken we naast bezoekerscentra bijvoorbeeld ook aan de forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze forten zijn erg belangrijk voor vleermuizen en er is vaak 
al infrastructuur om groepen bezoekers te ontvangen. De ervaring leert dat de deelnemers 
met enthousiaste verhalen naar familie en vrienden stappen. De excursies worden zeker niet 
alleen door deskundigen van de Zoogdiervereniging geleid, maar vaak ook door vrijwilligers 
van provinciale vleermuiswerkgroep en IVN- en KNNV-afdelingen. Om de vrijwilligers die nog 
wat minder ervaring hebben te instrueren wordt in mei een cursusmiddag georganiseerd, 
zodat zij worden voorzien van actueel informatiemateriaal voor de excursies. 
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FOLDER 'VLEERMUISVRIENDELIJKE TUIN' - augustus 2011 
Om uit te kunnen delen tijdens de activiteiten in de Nacht van de Vleermuizen maar ook om 
op te vragen via een website of mee te sturen met tijdschriften, maken we een folder 
‘Vleermuisvriendelijke tuin’. In de folder wordt beschreven wat mensen kunnen doen voor 
vleermuizen in of op hun huis en in de tuin. In de folder staan tips en wetenswaardigheden 
over vleermuizen en tuinen/huizen. We zetten dezelfde lijn voort als bij de nog altijd 
populaire folder ‘Egels ook in uw tuin’.  
 
PRESENTATIE VAN DE ULTIEME VLEERMUISKAST - augustus 2011 
Er zijn momenteel veel vleermuiskasten in de handel. Deze kasten zijn vaak nog aanzienlijk 
te verbeteren. In 2011 gaan we op zoek naar de ultieme vleermuiskast. We hebben hierover 
al contacten met Vivara Natuurbeschermingsproducten die de kast kan fabriceren en 
distribueren. We willen het eerste exemplaar aanbieden aan een bekende Nederlander die 
iets met vleermuizen heeft. Deze vleermuiskast zal specifiek zijn aangepast aan eisen die de 
soorten stellen die in de bebouwde omgeving leven. We roepen de mensen die er één 
aanschaffen op hun ervaringen te melden. Het kan even duren voordat er vleermuizen 
intrekken en garanties zijn er nooit vooraf te geven, maar een opgehangen vleermuiskast die 
wordt bewoond wekt minstens net zoveel enthousiasme op als het vogelhuisje dat bewoond 
wordt.  
 
WEBCAM 'ONTDEK DE VLEERMUIZEN' - april 2011 t/m oktober 2011 
In navolging van het succesvolle initiatief 'Beleef de Lente' (webcams Vogelbescherming) zal 
een aantal webcams worden geïnstalleerd op één of meerdere plaatsen waar vleermuizen 
verblijven. Dat kan op plaatsen waar vleermuizen in- en uitvliegen en mogelijk in een 
vleermuisverblijf. Dit levert niet alleen beelden op van vleermuizen die het grote publiek een 
uniek kijkje in het leven van vleermuizen geven maar zal bovendien beelden opleveren die 
een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis van vleermuizen. 
 

Eric van Kaathoven 
Communicatie Zoogdiervereniging 

Eindredacteur Zoogdier 
eric.vankaathoven@zoogdiervereniging.nl 

www.zoogdiervereniging.nl 
Toernooiveld 1 

6525 ED Nijmegen 

024-7410500 
 

 

Stadgenoot  

  

Hij is het licht vergeten hij is ook  

en het gras vergeten de bliksem vergeten de rauwe 

en al die kleine levende kevertjes hagel op zijn voorhoofd 

en de smaak van water en het waaien  

 hij zegt niet: graan meel brood 

hij is de geur vergeten hij ziet de vogels niet weggaan 

van het hooi de grijze vacht van de schapen en de sneeuw niet komen 

de varens de omgelegde aardkluiten  

 hij zal bang en verongelijkt doodgaan 

zijn binnen is geen nest zijn buiten  

geen buiten zijn tuin een vaas  

 Dichter: Jan G. Elburg uit de bundel Drietand 
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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 en MM. = Micky 

Marsman. 

De bij de data passende jaartallen zijn overgelaten aan het logisch denkvermogen van de lezers. 
 

VOGELS 

Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 

02/12   Op het terras van mijn tuin, Stationsstraat 28, Vaassen. BH. 

Buizerd  Buteo Buteo 

07/02   Zit in hoek van weiland, heeft duif geslagen, vliegt dan weg en laat prooi liggen. Aan de Grift, 

op de hoek van de rondweg naar de A50, Vaassen. BH 

Grote zilverreiger Egretta alba 

03/12   in de Papegaaibeek te Wenum. BH.  

IJsvogel  Alcedo atthis 

18/12  Aan de Dorpsebeek vlak bij de Grift, Vaassen. BH.  

Keep  Fringilla montifringilla  

07/02 ♂ - voor het eerst na jaren en jaren weer even langs zien komen. Er is een tijd geweest dat ze 

hier in zwermen kwamen baden op het platte dak van de serre. Dan leek het of er 

mandenvol witte snippers over de waterplassen werden uitgestort.  

 Ik herinnerde me opeens ook het bijna wondertje van een broedpaar in mijn territorium! 

 Vandaag was het er in elk geval weer één! MM. 

Klapekster  Lanius excubitor 

04/02   Zittend in top van grove den. Heideveld aan Gortelseweg, tegenover Wildweg, Vaassen. BH 
Koolmees  Parus major 

 Zie bij “In mijn tuin gezien”. 

Kuifmees  Parus christatus 

 Zie bij “In mijn tuin gezien”. 

Putter Carduelis carduelis 

07/12  8-10 exx. in elzen langs het kanaal Vaassen. BH.  

Sijs  Carduelis spinus 

21/01 ♂ Merkwaardig genoeg deze winter slechts één keer één exemplaartje. Tuin Belvédèreweg, 

Epe. MM.  

Sperwer   Accipiter nisus 

07/02   Zit eerst in boom, vliegt dan weg. Aan de Grift, 

hoek rondweg naar de A50. BH 

Steenuil Athene noctua 

03/12  Roepend aan de Oude Apeldoornseweg, 

Vaassen. BH.  

Torenvalk  Falco tinnunculus ??? 

09/02   Overvliegend ex. Vlekkertsche veld, Vaassen. BH 

18/02 Helemaal zeker weet ik het niet. Het was een 

kleine roofvogel die me vanaf een paal 

aandachtig bekeek. Ik dacht eerst dat het een 
Zanglijster was, maar toen zag ik de kop met de 

kromme snavel en een duidelijk ‘traanspoor’ 

onder de ogen. Ik denk dat ik door de verrassing 

een abrupte beweging maakte, waarmee ik hem 

verjoeg. Tuin Belvédèreweg, Epe. MM.   
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Waterhoen  Gallinula chloropus 

20/12   enkele dagen op het terras Stationsstraat 28 Vaassen. 

 Pikte  gretig het gestrooide vogelvoer op, kwam telkens via de Dorpsebeek. BH.  

Watersnip Gallinago gallinago 
03/12   Zittend bij de monding van de Egelbeek, Vaassen. BH.  

Wulp Numenius arquata 

03/12   Overvliegend, Eierstreek, Vaassen. BH.  

 

 

        

ZOOGDIEREN         

Das Meles meles 

29/01 ♂ Leeftijd 3 jaar. Verkeersslachtoffer op de Apeldoornseweg, Vaassen. Gewicht 7,5 kilo (ont 

 weid gewicht 5 kilo.) HvD. 

03/02 ♂ Leeftijd 3 jaar. Verkeersslachtoffer, Tongerenseweg, Epe. Conditie normaal, levend gewicht 

12 kilo (ontweid 8 kilo.) HvD.  

20/02 Gevonden op de Kortenbroekseweg, Vaassen. Vermoedelijk een vrouwtje. Het dier bloedde 
uit de bek en was heel dik opgezet. De Dierenambulance Apeldoorn heeft zich erover 

ontfermd. HvD. 

 

 

 

De lijst “Dieren in de Nesten” is ingezonden door Harry van Diepen 

en betreft 189 gevonden en opgevangen dieren in het jaar 2010 

in de regio Epe en omstreken. 

Op verzoek is deze lijst verkrijgbaar per mail bij de redactie. 

 
 

 
 

 

Artikel insturen?      Graag! 
 

Let daarbij zo mogelijk (hoeft dus niet!) op de volgende 

punten: 

• Lettertype: Calibri 

• 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 

• Eventuele foto’s hoeven niet groter te zijn als 50KB. 
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