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Leeswijzer 
Deze bijzondere Natuurklanken is tot stand gekomen door samenvoeging van de vele 
verslagen en rapporten die zijn geschreven over het Wisselse Veen. Ook werd geput uit 
artikelen verschenen in het Noord Veluws Dagblad en de Stentor, geschreven door 
verschillende verslaggevers. 
Uit oude nummers van Natuurklanken zijn veel verslagen geheel of gedeeltelijk 
overgenomen.  
Is de auteur iemand anders dan Henk Menke of Els Koopmans, dan staat de naam vermeld 
onder het artikel. Cursief geschreven teksten vormen de verbinding tussen de artikelen. 
Op verschillende plaatsen zijn korte kaderartikelen opgenomen. Zij bevatten observaties 
uit verslagen, toegespitst op een specifiek onderwerp. 
  

 

Klokjesgentiaan  Dophei 

Pinksterbloem  Tekening Els Koopmans  
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Voorwoord 

U heeft nu een speciale uitgave van Natuurklanken in handen, het afdelingsblad van de KNNV 
afdeling Epe-Heerde. Veel leden van onze vereniging zijn al jarenlang actief in Epe, Heerde en wijde 
omgeving. Zo hebben wij heel wat kennis vergaard. Met enige regelmaat publiceren wij onze 
bevindingen in Natuurklanken, en ook wel in verslagen en rapporten. 

Deze publicatie dragen we op aan twee van onze leden, Henk Menke en Els Koopmans. Zij hebben 
zich jarenlang ingezet voor onze vereniging en voor het Wisselse Veen in het bijzonder. Deze 
Natuurklanken is dan ook een bundeling geworden van allerlei verslagen, rapporten en publicaties 
over het Wisselse Veen uit de laatste 150 jaar.  

Bijzondere dank aan Egbert de Boer en Mariet van Gelder, de samenstellers van deze bundel. Zij 
hebben veel van wat er over het Wisselse Veen is geschreven en verschenen, gelezen, gewikt en 
gewogen. Het resultaat vindt u in dit boekje. 

Ik wens Henk en Els en alle lezers veel leesplezier met de verhalen in deze bijzondere Natuurklanken. 

Hilary Jellema – Brazier 
voorzitter KNNV afdeling Epe-Heerde 

Inleiding 
 
Het is augustus 2008. Met Henk Menke heb ik een afspraak gemaakt om samen het Wisselse Veen te 
bezoeken.  
Vanaf de Boerweg zijn we het hek doorgegaan om eerst wat rond te struinen in het deel dat in 1993 
zo’n 15 centimeter is afgegraven. Steeds meer Koningsvarens steken er de kop op. Het 
Moeraskartelblad dat een jaar eerder in één van de hoeken voor het eerst werd gevonden, heeft zich 
flink uitgezaaid. Zoals altijd is het weer genieten. En dan natuurlijk uitgebreid kijken op het Landje 
van Jonker. Hoe staat het met de Gagel, bloeit de Blauwe knoop al? 
Het was deze dag dat Henk aangaf dat hij al zijn verzamelde gegevens over het Wisselse Veen wilde 
overdragen aan de plantenwerkgroep. De daadwerkelijke overdracht was al snel een feit. Henk heeft 
alles keurig bij elkaar bewaard: krantenknipsels, alarmbrieven, rapporten en inventarisaties. 
 
Het verhaal dat erachter zit gaat toch veel dieper. Jarenlang heeft Henk zich ingezet voor het behoud 
van dit bijzondere stukje natuur. Heel wat correspondentie is door hem gevoerd met de 
verschillende uitvoerende en beherende instanties. Ook zijn er flink wat zweetdruppels gevallen toen 
de eigenaar van het zo bekende Landje van Jonker aangaf dat de natuurorganisatie dat laatste stukje 
onontgonnen grond zelf maar moest onderhouden. 
 
De plantenwerkgroep vindt het een eer dat Henk ons zijn gegevens heeft toevertrouwd. 
 
Ook vele anderen, hebben zich – soms in hun kinderjaren – ingezet voor behoud en onderhoud van 
het Landje van Jonker. Een woord van dank aan al deze natuurliefhebbers is hier zeker op zijn plaats. 
Het is niet voor niets geweest! 
 
  

Mariet van Gelder 
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Over het ontstaan van de Veluwe en het Wisselse Veen 
 
Vanaf de Woesterberg bij Schaveren heb je 
een schitterend uitzicht over een groot deel 
van het Wisselse Veen. Recht voor je liggen 
lage groene weilanden met wat verspreide 
boerderijen en hier en daar een bosje. Uiterst 
links, donkerder van kleur en soms meer bruin 
dan groen, het natuurgebied, het Wisselse 
Veen van Het Gelders Landschap. Daarachter, 
nog donkerder en wat hoger, een deel van de 
Tongerense Heide met hier en daar wat 
bomen. 

Dit standpunt, de Woesterberg, is 
mogelijk een fenomeen op zichzelf. Hier 
werden in het Saalien, één van de ijstijden, 
tussen het smeltend landijs en de stuwwal 
grof zand en zwerfstenen afgezet, 
zogenaamde fluvioglaciale afzettingen.  
Op zo’n markant punt kun je je voorstellen dat 
het landschap er duizenden jaren geleden 
anders uitzag. Eigenlijk moet ik nog verder 
terug. Het Kwartair is de jongste en kortste 
periode in de wordingsgeschiedenis van de 
aarde. Het omvat de laatste 2.500.000 jaar. 
Het wordt ook wel het IJs-tijdvak genoemd, 
omdat er in verschillende perioden sprake was 
van een ijstijd. Het was ook een periode van 
klimaatveranderingen en bodembewegingen. 
Vanuit het Rijnmassief en de Ardennen 
voerden woeste rivieren grote hoeveelheden 
sediment naar het noordwestelijk gelegen 
Noordzee Bekken. Er werden zandlagen, 
kleipakketten en andere erosieproducten 
afgezet, soms wel 1000 meter dik. Onderweg 
naar zee werd ook de huidige Veluwe door 
Rijn en Maas van afzetmateriaal voorzien. In 
vlakker gelegen delen bleven eerst de 
zwaarste brokstukken liggen en vervolgens 
telkens lichtere delen. In daaropvolgende 
eeuwen zorgden warmere en koudere 
perioden samen met water en wind voor een 
verspreiding van het sediment over het 
oppervlak. 

Tijdens een van die koude perioden, 
het Saalien, raakte de huidige Veluwe bedekt 
met een ijsvlakte die zich vanuit Scandinavië 
tot over deze omgeving uitstrekte. Naarmate 
het kouder werd, breidde de ijsvlakte zich uit 
naar het zuiden. Dat ijs schoof zand, 

losliggende stenen en keien voor zich uit. Het 
bracht veel noordelijk gebergtepuin uit 
Scandinavië met zich mee. Zo ontstonden de 
Sallandse heuvelrug en de Veluwse stuwwal. 
Deze stuwwal is aan de oostflank van de 
Veluwe nog steeds zichtbaar als een rij 
zandheuvels. Wie op een heldere dag van 
Deventer naar Vaassen fietst, kan aan de 
westelijke horizon de hoger gelegen Veluwe 
duidelijk zien liggen. Deze heuvels lopen 
ongeveer noord-zuid. Daarmee geven ze aan 
vanaf welke kant het zand in westelijke 
richting werd geduwd. 

Na verloop van tijd gingen de 
temperaturen echter weer omhoog en het ijs 
verdween. Tijdens het Eemien heersten hier 
bijna subtropische temperaturen en flora en 
fauna pasten zich aan.  

Maar 10.000 tot 15.000 jaar later was 
de strenge kou weer terug. Hoewel het landijs 
niet verder kwam dan Denemarken, zorgden 
sneeuw en stormachtige winden voor een 
nieuwe laag dekzand. Door de permafrost 
moest het water een weg vinden naar lagere 
delen. Er ontstonden beekjes die het water 
afvoerden naar oostelijker gelegen 
riviersystemen. Maar ook dat ging niet 
vanzelf. In vlakkere gebieden stagneerde het 
water. Als dat jarenlang achter elkaar het 
geval was ontstonden veengebieden. 
Afgestorven planten en plantendelen zakten 
in de herfst naar de bodem en vormden jaar 
na jaar een laagje. In de loop der eeuwen 
ontstond zo een veenpakket.  
Een van de veenvormers is veenmos 
(Sphagnum). Dit plantje komt ook nu nog in 
het Wisselse Veen voor. Veenmossen zijn 
sporenplanten. Laten we zo’n veenmosplantje 
eens wat nauwkeuriger bekijken. Als het op 
een vochtige plek groeit, staat er vaak een 
grote groep en valt het nog niet eens mee er 
één plant uit te plukken. Het blijkt te gaan om 
een vrij grove grijsgroene of lichtgroene plant. 
Deze zit zo vol met water dat hij omvalt zodra 
we hem hebben geplukt. Leg hem in je 
handpalm, maak van je hand een vuist en het 
water stroomt tussen je vingers door. Als je nu 
weer in je geopende handpalm kijkt, is de 
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plant van kleur verschoten en ligt hij er wat 
slapjes bij. Veenmos bestaat namelijk voor 
90% uit water en is in staat om enorme 
hoeveelheden water in zich op te nemen. In 
droge perioden ligt hij er zieltogend en dor bij, 
maar na een regenbui zuigt hij zich weer vol 
en krijgt hij weer meer kleur.  

Veenmosplanten groeien van boven 
aan en sterven van onderen af. Daardoor 
vormt zich in de loop der jaren een dichte 
bijna ondoordringbare laag. Het is dan niet 
meer mogelijk om water aan de bodem te 
onttrekken en de plant wordt volledig 
afhankelijk van regenwater. Doordat 
regenwater de voornaamste voedselbron voor 
veenmos is, is het milieu waarin de plant 
groeit erg voedselarm. Het pakket afgestorven 
plantendelen op de bodem groeit in de loop 
der jaren. Tussen het veenmos groeien nog 
andere planten, die na afsterven de dode 
plantenlaag nog dikker maken. Aangezien de 
veenvorming boven de grondwaterspiegel 

gebeurt, hebben we hier te maken met 
hoogveenvorming. 

Deze veenvorming is eeuwenlang 
doorgegaan. Het Wisselse Veen vormde een 
geschikt milieu voor een bijzondere 
plantengroei.  
In de laatste 150 jaar werd dit veenpakket 
verwijderd, voornamelijk voor huishoudelijk 
gebruik. Het ontveende gebied werd geschikt 
gemaakt voor landbouw. Dat ging door tot ver 
in de 20e eeuw. Slechts één perceel bleef 
gespaard. We kennen het tegenwoordig als 
het “Landje van Jonker”. 
 

Egbert de Boer, Bauke Terpstra  
 
 
In 1987 schreef Henk twee artikelen over het 
Wisselse Veen voor de rubriek Tussen Heuvels 
en Rivier in het toenmalige Noord Veluws 
Dagblad en de Zwolse Courant.  
Het eerste deel vertelt over de geschiedenis en 
ontwikkeling van het Veen. 

 
Het Wisselse Veen, een kwelgebied 
De naam van onze landstreek, De Veluwe, is in 
de eerste plaats verbonden met het begrip 
natuurgebied. Wie Veluwe zegt, denkt meteen 
aan heuvels, heide en uitgestrekte bossen. 
Aan onze kant van de Veluwe wordt het 
natuurgebied begrensd door een brede 
strook, flauw afhellend naar het oosten, van 
afwisselend wat hogere en wat lagere 
gronden. 

Daar ontstonden, meer dan 1000 jaar 
geleden, de nederzettingen die tot de lange rij 
van onze huidige dorpen uitgroeiden. De 
nederzettingen ontstonden op de hogere 
plaatsen: de enken, die van elkaar gescheiden 
waren door ondiepe dalen waarin beekjes 
stroomden. Die beekjes waren meestal 
aangelegd om waterkracht te winnen voor de 
raderen van de talrijke watermolens. Waar 
kwam – en komt – al dat water vandaan? Wel, 
in het uitgestrekte heuvelgebied van de 
oostelijke Veluwe bevindt zich een enorme 
hoeveelheid grondwater, een soort 
buffervoorraad die langzamerhand wegzakt 
naar “zeepeil” en naar de randen van het 
heuvelgebied, maar door de op de Veluwe 
overvloedig vallende regen van boven steeds 

weer wordt aangevuld. In de sprengen wordt 
dat water gedeeltelijk afgetapt en 
bovengronds afgevoerd. En de rest? Die 
vervolgt als grondwater zijn langzame weg 
naar beneden, richting IJssel en een klein 
gedeelte komt via de waterwinbedrijven uit 
onze kraan. 

Nu zijn er aan de voet van de heuvels 
hier en daar lage gebieden, waar weinig of 
geen sprengen zijn gegraven. Het zijn drassige 
gebieden, de grondwaterstand is er hoog en – 
wat nog karakteristieker is voor deze gebieden 
– onder de druk van de waterbuffer in de 
nabije heuvels heeft het grondwater de 
neiging om naar de oppervlakte te komen. We 
kennen deze lage kommen als 
“kwelgebieden”. Er ligt een hele reeks van 
dergelijke gebieden tussen Hattem en Dieren; 
het Wisselse Veen is er één van. Sommigen 
liggen ook verder oostelijk van de heuvelrug, 
zoals bijvoorbeeld het Vemderbroek en het 
Vossenbroek. 

Opwellend grondwater langs de 
Veluwerand bevat heel vaak een 
ijzerverbinding in opgeloste vorm. Waar de 
kwel aan de oppervlakte komt vlokt dat ijzer 
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uit in een andere verbinding, die een 
oranjebruine neerslag geeft. De streeknaam 
daarvoor is “rodolm”. Bacteriële processen 
veroorzaken daarbij soms een olieachtig vlies 
op het water. Dat wordt – gelukkig ten 
onrechte – wel eens als waterverontreiniging 
beschouwd. 

Heel lang zijn die kwelgebieden min of 
meer met rust gelaten. De slechte afwatering 
leidde ertoe dat zich veen ontwikkelde. Het 
moeten vroeger indrukwekkende moerassen 
geweest zijn. Op oude kaarten uit de 16e eeuw 
die wel kastelen en kerken aanduiden maar 
nauwelijks landschappelijke details, staat o.a. 
het Wisselse Veen duidelijk ingetekend. 

Het gebruik is ongetwijfeld 
eeuwenlang heel extensief geweest. Ik denk 
dat het zich vrijwel beperkt heeft tot 

turfstekerij en in begaanbare delen tot enige 
beweiding. 

Het Wisselse Veen watert af via een 
kleine snelstromende beek: de Verloren Beek. 
Het lijkt me een van oorsprong natuurlijk 
watertje dat later, om een betere ontwatering 
van het veen te krijgen, uitgediept, 
rechtgetrokken en verlegd is. In die toestand 
is tot nu toe weinig veranderd. De 
intrigerende naam heeft de beek, denk ik, te 
danken aan het feit dat hij nooit 
molenraderen heeft aangedreven: verloren 
water dus voor de Veluwenaren, wier 
nijverheid voor een groot deel afhankelijk was 
van de energie die het stromende water 
leverde. 
 
 

 

 

1570 Christiaan sGrooten  
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Het Wisselse Veen op de kaart 
 
Op oude kaarten is in grote lijnen de 
ontwikkeling van het Wisselse Veen te volgen. 
Rond 1800 is het ingetekend als ‘Eeper Veen’. 
Daarna zie je dat men begint met de 
ontginning van het gebied, er worden sloten 
zichtbaar. De plassen verdwijnen, maar op de 
laatste kaart zie je dat er weer plasjes zijn 
getekend. 

 

 

De oudst bekende kaart waarop ook de Noord-
Veluwe staat afgebeeld is de kaart van 
Christiaan sGrooten uit 1570 (zie pag. 7). 
Hierop staan o.a. de dorpen Hattem, Herde, 
Eepe, en Apeldoern. Links van deze dorpenrij 
zijn heuvels ingetekend. Tussen de heuvels en 
de dorpen ligt ter hoogte van Epe een 
langgerekte ‘slenk’. Oostelijk van deze slenk 
liggen Eepe, Lohuizen en Emsterbroek, 
westelijk Gortel. De slenk heeft geen naam. 

 

Op bovenstaande kaart van Sepp uit 1798 
staat zuidwest van Eepe en zuidoost van 
Tongeren een bijna rond moerassig gebied 
met als naam ‘Eeper Veen’. 

 

 

Op 16e en 17e eeuwse kaarten vind je aan de 
voet van de Veluwse heuvels een rij meren. 
Eén daarvan kun je lokaliseren als het Wisselse 
Veen. Het voedde op die kaarten een 
kronkelend beekje. 

 

De situatie rond 1800 
De eerste kaarten van de Noordoost-Veluwe 
waaruit je het landschap nauwkeurig kunt 
aflezen werden kort na 1800 getekend voor 
militaire doeleinden. Er is geen sprake meer 
van “meren”, het Wisselse Veen is 
aangegeven als moerasgebied. De Verloren 
Beek, die het Veen afwatert, slingert niet 
meer en heeft al zijn huidige loop. Wel 
hebben zijn voedingsbeekjes in het Veen nog 
mooie meandertjes. Maar rechte slootjes die 
een eind het Veen insteken laten zien dat de 
ontginning begonnen is. 

 

 

 

  

Op de kaart van De Man (niet afgebeeld) 
van begin 1800, staat tussen Tongeren 
en Schaveren een lichtblauw gekleurd 
gebied aangegeven. Dit gebied wordt 
doorsneden door enkele wegen (één 
naam: Moolenweg; de andere wegen zijn 
zonder naam). Ook enkele beken zijn op 
deze kaart te vinden. In de beek ten 
zuiden van de Moolenweg is de 
Tongerense beek te herkennen. Een 
heuvel ten westen van “de Hooge Wuste’ 
zal de Woesterberg zijn. Juist ten 
noorden daarvan zijn enkele omgrensde 
kavels ingetekend. Tussen de Tongerense 
beek en deze kavels liggen twee west-
oost lopende beken. Zijn dit takken van 
de huidige Verloren Beek? Het zal dan 
gaan om de beken langs de huidige 
Veenweg en de zuid ervan gelegen 
naamloze zandweg. 



9 
 

De kaart van wat we tegenwoordig blad 27 (Historische Topografische atlas) noemen, dateert uit 
omstreeks 1848. Tussen Tongeren en Schaveren ligt een vliegervormige lichtblauwe vierhoek. Deze 
ligt ongeveer op de plaats van het huidige Wisselse Veen en tegen de Tongerense berg aan.  

 

 

Hoe zag het landschap er uit in die tijd? 
Moerassige heide, hier en daar onbegaanbaar nat. Er groeiden bomen en struiken, maar die werden 
kort gehouden door grazend vee. Er werd geplagd, misschien wat turf gestoken.  

Eind 19e eeuw was dit landschap nog vrijwel intact: dat ontginnen ging zo hard niet. Dit natte 
landschap, met kleinschalige verstoringen door boeren, had zich in de loop der eeuwen ontwikkeld 
tot een natuurgebied van bijzondere waarde. Van dit type landschap bestonden er in ons land in die 
tijd weliswaar nog honderdduizenden hectaren, maar het Wisselse Veen was in die tijd beroemd om 
zijn flora die, misschien dank zij de aanwezigheid van stromend water, voor natte heide ongewoon 
rijk was. Er werd, tenminste één keer, zelfs een voor Nederland nieuwe soort gevonden. 
Die soort was Slijkzegge (Carex limosa). 
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HEMPSKNEUPIES 
Hoe de bewoners van het gebied leefden en 
werkten in de eerste helft van de 20ste eeuw 
kun je lezen in een oud krantenartikel 
geschreven in het dialect onder het 
pseudoniem Alve.   

ALVE was de schrijversnaam voor Aaltje van 
den Bremen – van Vemde (Wissel, 1913 – 
Deventer, 1993), zij schreef vanaf 1970 
verhaaltjes in het Veluws / Saksisch dialect, die 
o.a. gepubliceerd werden in Veluws Nieuws in  
de rubriek Hempskneupjes. 
 

Van kluunmodder´n en 
poff´nstaek´n 
De meeste boer´nmens´n hadden vrogger een 
stuksien land in et vaen, of dät noe et Wisselse 
Däärper- of Looizervaen was. Mien 
grootolders hädd´n een stuk in ´t 
Däärpervaen, waor noe “De Remboe” is. Ok 
hädd’n ze nog een paar stuksies in de Pâölties, 
dät waan’n van die lange reep’n, 16 meet’r 
breed en honderd meet’r lang. En in dät vaen 
word’n kluun ‘emodderd en poff’n ‘estöök’n. 
 D’r waan’n twee soort’n poff’n. Poff’n 
die alleene mä veur ’t gebruuk in ’t vuur 
waan’n en poff’n die in de postal gebruuk 
wodd’n. Veur ’t eerste mos ie dus spul 
hemm’n dät brand’n wol, die poff’’n veur de 
stal bestonn’n meesta’ uut heet mit ’n 
zandkluute. A’j dus een mooi vaenachtig stuk 
grond hadd’n waa’j meteen klaor, zogezeg uut 
de brand”, want de poff’n konn’n d’r dan eers 
ofvestöök’n word’n. En dan was ‘t ‘r ok een 
mooie ondergrond veur wat vastere 
brandstof: de kluun. Ie’j konn’n de törf d’r ok 
zo wel uutstaek’n, dan kreeg ie zo’n soort 
lösse törf, dät ko’j dreug’n en dan gebruuk’n. 
Mä dät was zo weer op’ebrand en daorumme 
woll’n de mens’n een wat vastere brandstof 
hemm’n, dät was zo’n soort baggertörf, dät 
nuum’n zuule kluun en die mos ‘emodderd 
wodd’n.   
 Eers word’n et heet d’r of’emaejd mit 
de heetzich of mit de plakzich’ word’n de dan 
eers de poff’n of-estööt´n. Soms word´n et 
heet d´r ok eers ´ofvebrand. Ie hiel´n dan een 
mooi zwät stuksien oov´r, ´t mos ok niet te 
groot waen, zo dä´j d´r van alle kanten 

ummehen konn´n. Dan word´n um dät 
stuksien hen eers een dieksien ‘eleg, et leek 
wel wat op een sawah. Et wäärkgebied mos 
dus niet te groot waen. De poff’n waan’n 
ongeveer 25 centimeter in ’t vierkant en zo’n 
20 cm dikke. De kluun word’n wel de helfte 
kleiner, zo ongeveer äs korte törf. 
 In ´t stuk dat bewäärk word’n, maak’n 
zee eers mit de schuppe de vaengrond lös en 
dan word’n de kluut’n een bittien fien ‘emaak, 
zo binnen dät dieksien. Dan liet´n zee d´r 
waat´r oploop´n of zee gooi´n et d´r op mit de 
aaltnscheppe. Dät maak´n zee mit een hakke 
òf zo´n groote krabber mooi fien, dan word´n 
et een groote briej mit kleine kluuties d´r in. 
Dan trokk´n ze klompe en kous´n uut, de 
broek word´n een entien op´estreup en dan 
liep´n zee daor al mä  deur heer op de vörre 
voete tuut dät ’t mooie zwâtte briej word’n. 
Dät mos ok wel biej mooi weer gebeur´n 
anders was´t veuls te kold an de voete. 
 As et heel mooi glad was mos´t eers 
een höttien dreug´n en dan stakk´n ze d´r mit 
de kluunschuppe deur heer tuut kleine 
stuksies. Dan mos et nog weer een höttien 
dreug´n en dan stakk´n ze d’r mit de 
kluunschuppe deur heer tuut kleine stuksies. 
Dan mos et nog weer een höttien dreug’n en 
dan stakk’n ze mit de kluunschuppe de 
stuksies d´r uut. Mit diezelfde kluunschuppe 
word´n ze op staap´ls ´ezet. D´r kwamm´n ok 
wel is brokk´n, mä die word´n ók wel gebruuk 
en mee ´edreug. En äs dan alles op een hoop 
´edreug was dan word´n et allemaole 
op´ehaald mit peerd en waag´n en naor huus 
´ebrach en dan hadd´n de mens´n weer wat 
brandstof veur de wienter. 
 Zo´n kluunschuppe is nog te zien in ´t 
museum Erve Köts  bie Groenloo (Lievelde), 
doar is meer old boer´ngerei te ziên. Mä ok in 
Hagedoornsplaatse ku´j de plakhakke en 
plakzichte bekiek´n. In onze tied van centrale 
verwarming ku´j or haoste niet meer 
veurstell´n dät de mens´n vrogger eur eig´n 
brandstof mit zoveule moeite zelf bie mekäâre 
moss´n krieg´n. 
 
 
 
Hempskneupies = 1. knoopjes aan het hemd; 
2. moederkruid (Tanacetum parthenium = 
Chrysanthemum parthenium), een plantje  
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Landgebruik en ontginning 
Voor de mensen die hier woonden en van het land moesten leven, was het een hard bestaan. Werden 
aanvankelijk de gronden gemeenschappelijk gebruikt, in 1800 start men met de verkoop van deze 
marken of meengebieden. De import van tarwe uit Amerika maakte dat de rogge niets meer waard 
was. Boekweit wilde slecht groeien door gebrek aan mest. Eind 1800 begon ook in Epe het gebruik 
van kunstmest door te dringen, waardoor de productie werd verhoogd. Maar zelfs in 1973 was de 
gemiddelde bedrijfsgrootte slechts 7,3 ha (P.Terwan 1981). Men moest overstappen naar de 
melktank, want melkbussen werden niet meer opgehaald. Een gemiddelde van 20 melkkoeien was 
niet meer rendabel.  

Op de topografische kaart uit 1981/1991 ( 1: 
25.000 ) is te zien dat tussen de Lage Veenweg 
en Veenweg veel slootjes liggen. 

 

Op de kaart uit de inventarisatieatlas van 
1999 is in het gebied ten zuidwesten van de 
Berghoeve de verkaveling verdwenen en staan 
een aantal plasjes ingetekend. Terug naar de 
natuur! 

 

Na de voorlaatste eeuwwisseling werd – door 
de Heidemaatschappij uiteraard – de 
ontginning met kracht aangepakt en rond 
1930 was die voltooid. De herinnering aan de 
vroegere rijkdom bleef levend. Niet alleen bij 
de natuurkenners van Nederland, ook in de 
omgeving. Een oude boerin vertelde ons – 
alweer tientallen jaren geleden – hoe ze als 
klein meisje rond Pinksteren “blauwe viooltjes 
en witte orchideetjes“ plukte in het Veen. Dat 
waren Vetblad en Welriekende nachtorchis. 

De herinnering bleef ook levend doordat 
sommige van die zeldzame planten, o.a. de 
twee die we noemden, zich ondanks de 

ontginning nog lang wisten te handhaven 
langs beekjes en in wegbermen.  

In de maatschappelijke ontwikkelingen van de 
20e eeuw is de visie op agrarische grond en 
natuur welhaast 180 graden gedraaid. In 1900 
sprak men niet van natuur, maar van “woeste 
grond“. De droge heide werd grotendeels 
bebost, de natte ontwaterd en voor agrarisch 
gebruik ingericht. 
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De weg die er nooit kwam 
 Al voor de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om een autoweg aan te leggen tussen Apeldoorn 

en Zwolle. Deze weg was als toekomstige 
weg ingetekend op een wegenkaart. Het 
traject zou westelijk van de kern Wissel 
lopen. Ten noorden van Apeldoorn was 
men zelfs al begonnen met de aanleg. 
Het is nog terug te vinden in het 
landschap.  

Zelfs op een Duitse wegenkaart uit de 
oorlog staat het traject aangegeven als 
toekomstige “Autobahn”. Uiteindelijk 
heeft Koningin Wilhelmina ervoor 
gezorgd dat het project niet doorging. 

 

 

 

 
Kwelgebieden
De ‘hoge’ Veluwe is langzamerhand 
onaantastbaar geworden. Bewoning, 
recreatie, landbouw, verkeer zullen in het 
natuurgebied niet worden uitgebreid, eerder – 
waar mogelijk – teruggedrongen. Maar het 
behoud van het karakter van de randgebieden 
is veel minder verzekerd. Het is het gebied 
waar gewoond en gewerkt wordt. Waar het 
verkeer zich afspeelt en waar de landbouw 
oude rechten heeft. Al die belangen hebben 
van het oorspronkelijke landschap weinig 
overgelaten. Op de enken hebben de dorpen 
hun nieuwbouwwijken gesticht en voor het 
overige zijn de roggeakkers omgezet in gras- 
of maïsland. De houtwallen zijn vrijwel 
verdwenen, de zandweggetjes zijn verhard en 
hun eertijds bloemrijke bermen verworden – 
zij het niet in Epe – onder de cyclomaaier tot 
een groene ruigte.  

Tot nu toe werd in de natte gebieden de 
landbouw niet erg intensief bedreven. Het 
schone, van onderen komende kwelwater 
zorgde dat de bodem van slootjes, beekjes, de 
oevers en soms ook hele oppervlakken van 
lage weilanden voedselarm bleven. En 

daarmee zorgde het kwelwater voor het 
behoud van een groot aantal planten. 

Maar intussen verschijnen ook in de 
kwelgebieden de eerste maïsakkers. 
Ontwatering is een taak van het waterschap 
geworden. De boeren betalen 
waterschapsbelasting en verlangen – vanuit 
hun standpunt terecht – maatregelen die hun 
bedrijfsvoering ten goede komen. Ontwateren 
dus. 

Toch is de rijkdom van de natuur in de 
herinnering blijven voortleven. Vaak is 
onderzoek gedaan naar de resten van die 
rijkdom. Het zeldzame Vetblad bijvoorbeeld, 
dat nog maar een stuk of vijf groeiplaatsen in 
ons land heeft, heeft het tot rond 1980 
volgehouden. 

Al die studies hebben er toe bijgedragen dat 
het gebied altijd in de aandacht is gebleven, te 
meer waar ze vaak aantoonden dat een 
gedeeltelijk herstel van het vroegere planten- 
en dierenleven nog mogelijk was. Een vervolg 
op al die rapporten was dat het grootste deel 
van het Wisselse Veen als ‘Relatienotagebied’ 
werd aangewezen. 
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Botanische rijkdom 
 
Volg vanaf Epe en Wissel de Boerweg in 
zuidwestelijke richting. Je passeert na enige 
tijd het bruggetje over de Tongerense Beek. 
 Sla meteen linksaf het zandpad in. Het 
zit meestal vol met kuilen en in het natte 
seizoen zijn deze ook nog gevuld met water. 
Volg het zandpad. Aan je linkerhand stroomt 
de Tongerense beek. Het water is afkomstig 
van de Tongerense Heide. Ongeveer een 
kilometer westelijk liggen de sprengen. In de 
Tongerense Beek groeit het zeldzame Teer 
vederkruid, een soort van voedselarm water.  

Aan je rechterhand ligt een 
broekbosje, met els, berk, eik. In de winter 
staan de bomen hier vaak in het water. 

Voorbij het broekbosje ligt een klein 
perceel grasland, van de weg gescheiden door 

een slootje. Achter het bordje met Kwetsbaar 
gebied ligt het zogenaamde Landje van Jonker. 

Dit kleine perceel is het enige dat nog 
enigszins oorspronkelijk is in het Wisselse 
Veen. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd 
het door ingrijpen van plaatselijke KNNV-ers 
gered uit de klauwen van de draglines die het 
perceel zouden ontginnen. In dit kleine stukje 
kwetsbare natuur groeien nog steeds planten 
die in de wijde omgeving niet of nauwelijks te 
vinden zijn! 

Al in de 19e eeuw was het Wisselse 
Veen bekend vanwege de unieke flora. 
Floristen bezochten dit gebied, vanwege de 
planten die er te vinden waren. 

 
Plantengroei vroeger 
 

Al eerder vermeld is de vondst van Slijkzegge 
(Carex limosa), toen nog Veenmoszegge 
geheten. Het is voor Nederland een nieuwe 
soort. Er werd een exemplaar gedroogd en 
overgedragen aan het Nationaal Herbarium in 
Leiden. 

 

 

 

 

 

Slijkzegge 
In het Nationaal Herbarium in Leiden ligt nog 
steeds de plant met op het etiket:  
HERBARIUM der NEDERLANDSCHE FLORA 
CAREX LIMOSA L. 
In overgroote menigte in het Lage  
Veen en Wisselsche Veen (Epe) 
3 Augs. 1875 
Leg. H.J. Kok Ankersmit 

 
 

 
Foto: Ben Kieft  
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Slijkzegge 
CAREX LIMOSA – Veenmoszegge (huidige naam: Slijkzegge) 
Carex limosa werd voor het eerst in Nederland verzameld in 1875, in een veen bij Epe. 
Reeds eerder had Van den Bosch (1861) de verwachting uitgesproken dat C. limosa in Nederland zou 
kunnen worden gevonden, gezien de aanwezigheid van deze soort in hoogvenen in Oost-Friesland 
en Oldenburg, niet ver van onze landsgrens. De betrekkelijk late ontdekking in ons land houdt 
mogelijk verband met de zeer moeilijke begaanbaarheid van de terreinen waar C. limosa groeit, 
namelijk de natste delen van hoogvenen en in veenmosrijke heidevennen (Kern & Reichgelt,Ic). 

In Drenthe werden nog na 1970 enkele nieuwe groeiplaatsen van C. limosa ontdekt; de soort werd 
daar echter na 1978 niet meer teruggevonden (mond. meded. W. Ph. Ten Klooster). De vroegere 
vindplaatsen op de Veluwe en in Limburg zijn ook vrijwel zeker verloren gegaan. De achteruitgang 
van deze toch al zeldzame soort valt daardoor zeer in het oog. De voornaamste oorzaak ervan ligt 
ongetwijfeld in de ontginning van de Nederlandse hoogvenen (Kern & Reichgelt, lc). 

P. Heukels – Atlas Nederlandse Flora, deel 1, pag. 75, 1980 

 
Een lijst uit 1890 
In de moerassige kwelgebieden ontwikkelde zich een bijzondere, soortenrijke plantengroei. De 
kleinschalige menselijke bemoeienis vergrootte de variatie in allerlei standplaatsfactoren. De kwel, 
gecombineerd met die variatie, maakte dat rond de vorige eeuwwisseling de plantenrijkdom van het 
Wisselse Veen landelijke bekendheid genoot. 
 

De Nederlandse Botanische Vereniging organiseerde in 1890 op 8 en 9 augustus een excursie 
in deze regio. Henk is in het bezit van een kopie van de plantenlijst met de toen gevonden soorten.  
Wij hebben de planten die gevonden zijn in het Wisselse Veen geselecteerd. Het is een 
indrukwekkende lijst. Veel van de gevonden soorten staan nu op de Rode Lijst. U zult ook begrijpen 
dat veel van de plantensoorten niet meer aanwezig zijn. Maar dankzij de herstelwerkzaamheden zijn 
enkele soorten toch weer teruggekomen.  
 

De lijst uit 1890 meldt alleen de Wetenschappelijke namen (zie verklaring na de tabel). In 
onderstaande lijst noemen we eerst de huidige Nederlandse naam; vervolgens de huidige 
wetenschappelijke naam (tussen haakjes de oude wetenschappelijke naam), de categorie van de 
Rode Lijst versie 2000 en de aanwezigheid in 2010.  
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Nederlandse naam   Huidige naam (naam oude lijst)    RL 2010 
Andoorn, moeras-   Stachys palustris     - +  
Basterdwederik, moeras  Epilobium palustre     GE + 
Beenbreek    Narthecium ossifragum    BE * 
Berk, zachte   Betula pubescens     - + 
Blaasjeskruid, klein   Utricularia minor     KW - 
Blaasjeskruid, plat   Utricularia intermedia    KW - 
Blauwe knoop   Succisa pratensis     GE + 
Boterbloem, grote   Ranunculus lingua     - - 
Dwergvlas    Radiola linoides     BE - 
Egelskop, grote   Sparganium erectum (ramosum)    - + 
Egelskop, kleinste   Sparganium natans (minimum)     BE - 
Ereprijs, schild-   Veronica scutellata     - + 
Fonteinkruid, rossig   Potamogeton alpinus (rufescens)   - + 
Fonteinkruid, drijvend  Potamogeton natans     - + 
Fonteinkruid, duizendknoop-  Potamogeton polygonifolius (oblongus)   - + 
Gagel, wilde   Myrica gale     GE + 
Galigaan    Cladium mariscus     KW + 
Geelhartje    Linum catharcticum     KW - 
Glidkruid, blauw   Scutellaria galericulata    - + 
Heermoes    Equisetum arvense     - + 
Holpijp    Equisetum fluviatile (limosum)    - + 
Kartelblad, moeras-   Pedicularis palustre     BE + 
Kattenstaart, grote   Lythrum salicaria     - + 
Klokjesgentiaan   Gentiana pneumonanthe    GE +    
Lisdodde, grote   Typha latifolia     - + 
Munt, water-   Mentha aquatica     - + 
Orchis, groenknol-   Liparis loesellii (Sturmia Loeselii)    BE - 
Orchis, veenmos-   Hammarbya paludosa (Malaxis paludosa)   EB - 
Parnassia    Parnassia palustris     KW * 
Pilvaren    Piluaria globulifera     - * 
Riet    Phragmites communis    - + 
Rus, greppel-   Juncus bufonius     - + 
Rus, knol-    Juncus bulbosus (supinus)    - +  
Rus, padden-   Juncus subnodulosus (obtusiflorus)   - + 
Rus, tengere   Juncus tenuis     - + 
Rus, trek-    Juncus squarrosus     - + 
Rus, zomp-   Juncus articulatus (lamprocarpos)   - + 
Sierlijke vetmuur                    Sagina nodosa     KW -  
Snavelbies, bruine   Rhyncospora fusca     GE + 
Snavelbies, witte   Rhyncospora alba     GE + 
Torkruid, pijp-   Oenanthe fistulosa     - - 
Tormentil    Potentilla erecta (tormentilla)    - + 
Veenbies    Trichophorum cespitosum (Scirpus caespitosus)  GE + 
Veenpluis    Eriophorum angustifolium    - + 
Vetblad    Pinguicula vulgaris     EB + 
Vleugeltjesbloem, gewone  Polygala vulgaris     GE - 
Wateraardbei   Comarum palustre     GE + 
Waterbies, gewone   Eleocharis palustris (Heleocharis palustris)   - + 
Waterbies, slanke   Eleocharis uniglumis (Heleocharis uniglumis)  - +  
Waterdrieblad   Menyanthes trifoliata     GE + 
Watereppe, grote   Sium latifolium     - - 
Waternavel, gewone   Hydrocotyle vulgaris     - + 
Wilg, kruip-   Salix repens      - + 
Wolfsklauw, moeras-   Lycopodiella inundatum (Lycopodium inundatum)  KW + 
Zegge,snavel-   Carex rostrata (Carex ampullacea)   - + 
Zegge, blauwe   Carex panicea      - + 
Zegge, blonde   Carex hostiana (Carex hornschuchiana)   BE - 
Zegge, draad-   Carex lasiocarpa (filiformis)    KW -  
Zegge, geelgroene   Carex oederi subsp. oedocarpa    - +  
Zegge, hazen-   Carex ovalis  (leporina)    - + 
Zegge, ster-   Carex echinata  (stellulata)    - +  
Zegge, tweehuizige   Carex dioca     EB - 
Zegge, zwarte   Carex nigra (vulgaris)     - + 
Zonnedauw, kleine   Drosera intermedia     GE + 
Zonnedauw, lange   Drosera longifolia (anglica)    EB -  
Zonnedauw, ronde   Drosera rotundifolia     GE + 
Zoutgras, moeras-   Triglochin palustris (palustre)    - -  
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Verklaring tabel 

- in kolom 3 = geen Rode Lijst;     - in kolom 4 =  niet aanwezig  

+ in kolom 4 = wel aanwezig 

* in kolom 4 = niet in het Wisselse Veen, wel in de omgeving 
aanwezig 
 
De Rode lijst (RL) heeft de volgende categorieën:   
KW = kwetsbaar 
GE = gevoelig 
BE = bedreigd 

EB = ernstig bedreigd 
VN = verdwenen 
 
 
Henk schrijft: ‘’De lijst van 1890 prikkelt trouwens wel tot enig commentaar. Volledig is hij zeker niet. 
Allerlei minder algemene soorten die nu in het veen gevonden worden ontbreken, en het is toch 
moeilijk voor te stellen dat die allemaal pas later gekomen zijn. Ik denk aan Bronkruid, 
Moerasviooltje, Kleine valeriaan, Teer vederkruid, Blauwe waterereprijs. 
De wel in de lijst voorkomende Grote watereppe lijkt een weinig waarschijnlijke vondst, terwijl de 
Kleine, die langs de voedingsbeekjes van de Verloren beek veelvuldig groeit, niet vermeld is. Een 
verwisseling?’’ 
 
 
 

Een bijzondere zonnedauw
Ook uit het begin van de vorige eeuw zijn gegevens bewaard gebleven. Dhr. Hoogenraad, een bij de 
oudere KNNV-ers bekende natuurliefhebber, heeft een artikel geschreven over de vondst van de 
kruising tussen de Ronde- en de Lange zonnedauw.    

 De heer H.R. Hoogenraad was leraar aan de Kweekschool in Deventer. Hij organiseerde 
excursies voor zijn leerlingen. Zo bezocht hij in 1911, 1912 en 1913 met een groep leerlingen het 
Wisselse Veen. De leerlingen verzamelden materiaal van verschillende planten. Na het bezoek in 1912 
komt een van de leerlingen, F.J.M. Offerijns, thuis tot de conclusie dat hij behalve materiaal van Lange 
zonnedauw en Ronde zonnedauw ook materiaal heeft verzameld van een zonnedauw, waarvan hij 
veronderstelt dat het om de kruising tussen de twee eerst genoemde soorten gaat. Alleen al het 
verslag is een kostelijk verhaal: 
           
 Op een excursie nu, die ik in Juli 1912 met enige leerlingen der Rijkskweekschool te Deventer 
naar het Wisselscheveen maakte, werd door een van hen, F.J.M. Offerijns te Deventer, materiaal van 
Drosera rotundifolia en anglica verzameld. Enige tijd later deelde deze mij mede, dat onder dit 
materiaal twee exemplaren van een geheel afwijkende vorm voorkwamen, die tot geen der drie 
inlandse soorten konden gebracht worden en waarvan hij de mogelijkheid opperde, dat het wellicht 
bastaarden waren. Na de planten gezien te hebben, kon ik niet anders dan mij bij deze mening 
aansluiten, vooral na vergelijking der beide exemplaren met materiaal uit mijn eigen herbarium, uit 
het Herbarium der Nederlandsche Botanische Vereniging en uit ’s Rijks Herbarium. Voor zover men 
uit de algemene habitus met voldoende waarschijnlijkheid tot de bastaardnatuur van een plant 
besluiten kan, kunnen deze twee planten niet anders zijn dan bastaarden van Drosera rotundifolia en 
Drosera anglica. 

Uit: Nederlands Kruidkundig Archief  1913, p 165 – 172; ingekort.  

 

Moerasviooltje  



17 
 

 

 

Op welke plek in het Wisselse Veen de kruising precies is gevonden is helaas niet bekend. Uit de 
beschrijving van de heer Van Lohuizen zou je kunnen opmaken dat het in de buurt van het Landje van 

Jonker is geweest.  
Een van de ouders van deze bastaard, Drosera anglica (tegenwoordig 
Drosera longifolia geheten, Lange zonnedauw), is al lang niet meer in 
het Wisselse Veen gevonden. Ook in Nederland is Lange zonnedauw zeer 
zeldzaam. Er zijn nog enkele vindplaatsen bekend in Drenthe. Hij staat 
dan ook als Ernstig bedreigd op de Rode lijst. De andere ouder, Ronde 
zonnedauw (Drosera rotundifolia) komt nog wel voor in het Wisselse 
Veen, ook in de omgeving van het Landje van Jonker. 
 De Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) is de meest 
voorkomende zonnedauw in deze omgeving. Soms kleurt hij hele stukken 
kale grond rood met zijn kleurige blaadjes. Aan de op dauwdruppels 
lijkende kliertjes op de bladen, ontleent het plantje zijn naam. Deze 
bladen zijn in staat om kleine insecten te verteren met hun sappen. 
Zonnedauw wordt daarom ook wel een vleesetend plantje genoemd. 
 

 
 
 
Heel verrassend was dat tussen de paperassen van Henk het volgende verslag van Dhr. A.L. van 
Lohuizen zat. Het komt uit een Natuurklanken van 1962.  
 

Herinnering 
Het zal omstreeks 1910-1911 geweest zijn, dat op een les van de heer Hoogenraad aan de 
Rijkskweekschool te Deventer de drie soorten Zonnedauw ter sprake kwamen, waarbij dan de 
langbladige als zeldzaam uit de bus kwam. Ik direct mijn vinger omhoog: “die heb ik wel gevonden”. 
Hieraan werd getwijfeld, het zou wel de middelste zijn. “Ik heb wel een gedroogd exemplaar thuis 
die zal ik morgen wel meebrengen”. Aldus werd afgesproken en de volgende dag kwam ik mijn 
vondst tonen. “Ja, dat is hij! Waar heb je die gevonden?” – “In een veentje bij Epe”. – “Dan kom ik 
deze zomer”. En zo werd kort voor de zomervakantie een afspraak gemaakt: ik zou de heer 
Hoogenraad afhalen van het station Epe (ja heus, het station), om samen naar dat veentje te gaan. 
De wandeling ging via Wissel naar de Boerbrug, en deze net over linksaf. Ja, daar stonden ze 
werkelijk. Toch viel verder de buit niet mee en via de lange slierten van een Wolfsklauw die ik op het 
Wisselseveld (toen vrijwel een kaal heideveld) wist te staan, ging het weer dorpwaarts. 
 In de volgende jaren hebben heel wat kwekelingen uit Deventer er een zondag aan besteed, 
te voet (fietsen hadden we niet) naar het Wisselse Veen te trekken. Heel wat merkwaardigheden 
zijn er ontdekt, tot zelfs de kruisingen der zonnedauwsoorten toe. Een poging van de heer 
Hoogenraad om het terrein aangekocht te krijgen is helaas op niets uitgelopen, en zo is het terrein 
thans vrijwel geheel weiland. 

A.L. van Lohuizen 
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Oprichting NNV afdeling Epe-Heerde 
 
In 1946 werd op voorstel van de burgemeester Dr. I.N.Th. Diepenhorst en zijn hoofdambtenaar Dhr. 
H.E. Stel een natuurvereniging opgericht, een afdeling van wat toen nog N.N.V. heette. 
Hoofdbestuurslid Dhr. Hoogenraad, (zie artikel over Drosera obovata), vogelkenner en florist uit 
Deventer, was aanwezig bij de oprichting en hield de installatierede. Er werden excursies en lezingen 
georganiseerd. Wat toen nog Wisselseveld werd genoemd, stond bekend om de mooie bermen en 
sloten. 

 In 1955 kwam er een mededelingenblad dat in 1963 uitmondde in de Natuurklanken zoals we 
nu nog steeds kennen. Vanaf het begin kent het afdelingsblad al de rubriek ‘Waarnemingen’ onder de 
titel: Het woord is aan u. In nummer 2, mei 1964 lezen we het volgende: 
 
Kraanvogels 
Trekvogels van forser allure vielen de laatste tijd in onze streek waar te nemen en wel de Kraanvogel. 
Blijkens waarnemingen van Robert de Brueijs (5 ex), de heer Langeveld (2 ex) en mej. Iet Koppe (2 ex) 
zijn een aantal van deze vogels vrij lang blijven foerageren in de buurt van Tongeren en Wissel, iets 
wat ze zelden doen. Een kort verslag van Iet Koppe dat de mogelijke oorzaak van hun pleisteren 
geeft, volgt hieronder. 

“Wij waren van 28 maart t/m 31 maart in Wissel en gedurende die tijd hebben wij 
doorlopend een paartje kunnen waarnemen, dat hoogstwaarschijnlijk wel achter zal moeten blijven, 
aangezien één ervan een zere poot had. Zaterdag 28 maart zagen we ze overvliegen; de 
langgestrekte hals, ’t kleine kopje en de lange, naar achteren gestrekte poten klopten met ’t 
vliegbeeld in ’t vogelboek. Op zondag 29 maart stonden ze aan de noordkant van de boerderij 
(Blekersweg 12) in ’t weiland naar voedsel te zoeken, waarbij de kluiten aarde in ’t rond vlogen. We 
hebben ze, met de kijker bij ons, zo dicht mogelijk benaderd. Hoewel de wind gunstig was, konden 
we toch niet heel erg dichtbij komen. Ze kregen ons al snel in de gaten. Hun manier van opvliegen 
kon je prachtig zien. Op hun lange poten en met uitgestrekte vleugels lopen zij met een dansende 
beweging, alvorens op te vliegen. Eén, waarschijnlijk het mannetje, had heel veel zwart en grijs, 
zwarte poten en een zwarte snavel. Het vrouwtje was egaal grijs, maar had een donkere kruivende 
staart, een roodachtige kop en rode snavel en donkere poten.”  
 
                                                 

?? fototekst 1 Bomen zagen 1980  
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Over Henk 
Geboren in 1929 te Amsterdam en in 1938 in Vaassen komen wonen. Al tijdens het vervullen van zijn 
dienstplicht op Noord-Sumatra is Henk lid van de Militaire Natuurhistorische Vereniging. Terug in 
Nederland wordt Henk in 1951 lid van de (K)NNV afd. Epe-Heerde. In 1954 wordt Epe zijn woonplaats.  
 Uit het artikel “50 jaar plantjes kijken” (Natuurklanken, 1986) weten we dat één van zijn 
eerste plantenherinneringen terugvoert naar een wandeling met zijn vader. Het was aan de 
Kortebroekseweg in Vaassen. Zijn vader wees hem op Boskartelblad (nu Heidekartelblad genoemd). 
Henk echter had meer oog voor de zonnedauw die ernaast stond. Want 
daarmee werd een vurige wens van een schooljongen vervuld…. Zo schreef 
Henk. 
 Vraag je Henk naar zijn eerste herinnering aan het Wisselse Veen, 
dan komt al snel het verhaal dat hij door een collega getipt werd over 
werkzaamheden, juist op het botanisch meest waardevolle stuk. Dit werd 
Henk toch echt te gortig, het begin van de alarmfase was aangebroken. Er 
werden heel wat brieven geschreven en gesprekken gevoerd. 
 De boeren op de Veluwe waren van mening dat als je een vochtig 
terrein bezit, je moet proberen de oerlaag lek te maken. Diepploegen wou 
nog wel eens helpen. 
Zodoende liet de heer Jonker, eigenaar van het laatste stukje schraal 
vochtig grasland in het Wisselse Veen het plaatselijk loonbedrijf komen om de klus te klaren. Echt 
droog zou het nooit worden, vertelt Henk, het is nu eenmaal een kwelgebied. 
 De gemeente trad op, het terrein had de bestemming natuurgebied, het werk werd stilgelegd. 
Gelukkig was er op het meest waardevolle deel nog niets gebeurd. 
Uiteindelijk heeft de heer Jonker het ten onrechte geploegde land weer geëffend en ingezaaid. 
Gelukkig gaat dat ingezaaide gras weer snel dood, lees ik in een van de brieven van Henk aan een 
medewerker van SBB. De gemeente wil het stuk grond wel aankopen, maar de agrariër hapt niet toe. 
 De Relatienota uit 1975 maakt het mogelijk dat voor natuurontwikkeling landbouwgrond 
aangekocht wordt. Het Wisselse Veen komt in aanmerking voor aankoop. De kern van het Veen zal 
reservaatgebied worden, agrarische bedrijfsvoering is dan eigenlijk niet meer mogelijk. 
 De randgebieden krijgen de stempel beheersgebied. Extensief beheer wordt gevraagd, de 
boeren krijgen compensatie. Erg lastig in dit geheel is dat de grond in handen is van zeer veel 
eigenaren. Er gaan dan ook heel wat jaren over heen voor dat het rond is. 
 
Uiteindelijk worden gronden aangekocht door het Geldersch Landschap. In 1993 wordt de verrijkte 
bovenlaag afgeplagd en deels afgevoerd. Wat Henk nog steeds jammer vindt, is dat een deel van de 
grond in de voormalige sloten is geschoven. Grond afvoeren is een kostbare zaak, maar dit is 
verkeerde zuinigheid geweest. Nu is nog steeds te zien waar eerder de sloten lagen, waarschijnlijk 
blijft het altijd zichtbaar. 
Ook jammer, vindt Henk, dat de grote horst Pluimzegge op het Landje van Jonker is weggemaaid. 
 
Al met al is Henk zeer tevreden. Als het huidige beheer gehandhaafd blijft zal het gebied nog 
soortenrijker worden. De elzenvegetatie is volgens Henk nog wel een probleem. Belangrijk is dat het 
een open landschap blijft. 
 

Dankzij de inzet van velen is een terrein waarvan men zei : “wat moet je ermee?” een cruciale rol 
gaan spelen in de ontwikkeling van nieuwe natuur in een uniek gebied. 
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Alarmfase 
 
 In 1967 krijgt Nederland de eerste natuurbeschermingswet. Begin jaren ’70 verschijnt van de Club 
van Rome het boek ‘Grenzen aan de groei’. Dit zet veel mensen aan het denken. Men beseft, dat als 
we zo doorgaan, er een tekort zal komen aan grondstoffen, drinkwater, voedsel en energie. 
Natuur zal steeds schaarser worden.   

In het natuurbeschermingsjaar 1970 start de rubriek ‘Tussen Heuvels en Rivier’ in de regionale 
krant. Wekelijks verschijnt een artikel, meestal geschreven door Els Koopmans, maar ook Henk Menke 
heeft zijn steentje bijgedragen. Uiteraard is het Wisselse Veen een dankbaar onderwerp. 
De driedelige serie ‘Wilde Planten’ van Prof. Dr. V. Westhoff wordt uitgegeven (1973). In het derde 
deel vanaf blz. 247 is het volgende te lezen: 
 
“De hoge wallen ter weerszijden van een 
sprengenbeek, die buiten het bereik van het 
grondwater liggen, dragen een Eiken-
Berkenbos, een Struikheidevegetatie of een 
droog grasland. Op de overgang van de wallen 
naar aangrenzend cultuurland, waar de boer 
niet met de kunstmestzak komt, vinden we 
soms een droog borstelgrasland. Dergelijke 
vegetaties zijn nog gevarieerder als ze grenzen 
aan vochtige heide of hoogveen. In dat geval 
kan men ook Heidekartelblad, 
Klokjesgentiaan, Gevlekte orchis, Welriekende 
nachtorchis en Beenbreek aantreffen. 

 Het behoeft wel geen nader betoog 
dat zulke overgangssituaties met hun 
bijzondere plantengroei door 
cultuurtechnische werken allerwegen 
vernietigd zijn en thans nauwelijks meer 
voorkomen. Bijzonder fraai was dit vroeger te 
zien in het Wisselse Veen bij Epe. 
Dit kleine hoogveen lag aan de voet van de 
Tongerenseberg in een laagte waarin de 
Tongerense Beek en de Paalbeek ontspringen. 
De 20-80 cm dikke veenlaag rustte op 
ondoorlatende ijzeroerafzettingen. De 
veengroei was begonnen in het Preboreaal en 
had zich in het Atlanticum over het 
aangrenzende gebied uitgebreid. In het begin 
van deze eeuw (1900 red.) is het Wisselse Veen 
grotendeels door de Heidemaatschappij 
ontgonnen. Het laatste perceel ombrotroof 

veen met Lavendelheide en Veenbes werd 
echter pas 20 jaar geleden in slecht weiland 
veranderd. Uit de minuscule relicten die thans 
nog aanwezig zijn en gegevens van 
plantenvrienden die het gebied gekend 
hebben voor het werd verwoest, kunnen we 
opmaken dat er een complexe gradiënt was 
ontwikkeld tussen het veengebied en de haar 
aan drie zijden omringende hogere 
zandgronden. In het veen waren zowel 
plaatsen met Lavendelheide, Veenbes en de 
hier voor het eerst in ons land waargenomen 
Veenmoszegge, als wat voedselrijkere 
gedeelten met Moerasvaren, Draadzegge, 
Moeraskartelblad, Waterdrieblad, Galigaan, 
Slank wollegras en Plat blaasjeskruid, die 
beïnvloed werden door kwelwater en de hier 
ontspringende beekjes. 

 In overgangen naar vochtige heide 
vonden Malaxis, Vetblad, Parnassia en Lange 
zonnedauw een geschikt milieu; op zandige 
plekken met wisselende waterstand groeiden 
o.a. Oeverkruid en Veelstengelige waterbies. 
De hybride tussen Lange zonnedauw en Ronde 
zonnedauw werd ook voor het eerst in 
Nederland in dit veen gevonden. Het Wisselse 
Veen is thans vrijwel geheel tot cultuursteppe 
verworden. In een wegberm groeien nog 
steeds Welriekende nachtorchis en Vetblad als 
getuigen van de grote botanische rijkdom die 
hier eens aanwezig was”.

 
 
Henk schrijft: 
“Het Wisselse Veen hoort niet bij het Veluws Natuurgebied. Een gemiste kans, juist op de 
overgangsgebieden zijn interessante situaties ontstaan. Ook de bestemmingsplannen van de 
Gemeente Epe bieden niet altijd duidelijkheid. Het  elzenbroekbosje en het aangrenzende terrein – 
nog geen 5 ha – krijgt de bestemming natuurgebied. Handhaving van dit bestemmingsplan laat wel 
eens wat te wensen over. Uiteindelijk blijft slechts een derde deel van het natuurgebied over”. 
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Het landje van Jonker 
In 1971 gebeurt er iets waardoor de afbraak van het natuurgebied min of meer een halt wordt 
toegeroepen. Vanaf dat moment komt het gebied breder in de belangstelling te staan. 
Staatsbosbeheer geeft advies. 
Hierover schrijft Henk aan Staatsbosbeheer: 
 
Natuurterrein aan de Boerweg te Epe 
In de hoek tussen Boerweg en Klaarbeek 
bevindt zich een onbemest weidegebied en 
een elzenbosje. De weiden hebben een zeer 
schraal karakter, zijn zeer drassig door kwel en 
hebben dientengevolge een interessante flora. 
Deze toestand is jarenlang zo geweest. Eind 
1971 besloot de eigenaar, W.J. Jonker Jr. van 
de Berghoeve zijn terreinen te ontwateren, 
diep te ploegen en te bezanden. 

Stom toevallig zag een van de ambtenaren van 
de stedenbouwkundige dienst de draglines in 
het bij natuurliefhebbers gewaardeerde 
terrein werken. Hij sloeg alarm want de 
bestemming van het terrein was 
“natuurgebied” en voor de werken die 
uitgevoerd werden was een aanlegvergunning 
nodig. Die was er niet en de gemeente Epe 
zette de uitvoering stop. Het was voor het 
eerst dat in de gemeente op grond van het 
bestemmingsplan en voorschriften werd 
ingegrepen ter wille van het natuurbehoud.  

De gemeente liet zich adviseren door 
Staatsbosbeheer en de heer Jonker riep het 
Landbouwschap te hulp. Na langdurige 
gesprekken die ik zelf voor een deel 
bijwoonde werd een oplossing gevonden 
waarbij het grootste, maar natuur-
wetenschappelijk minst interessante deel in 
goed weiland kon worden omgezet en het 
kleinste deel intact zou blijven. Wat daar al 
omgeploegd was zou hersteld worden. De 
heer Jonker had wel begrip voor verlangens 
van de natuurbescherming, was te goeder 
trouw ten aanzien van de ontbrekende 
aanlegvergunning stelde hij, maar hij leed 
financiële schade wegens het stopzetten van 
het ontginningswerk. 

De gemeente deed pogingen om het 
gespaarde terrein als natuurgebied aan te 
kopen. De heer Jonker was hier niet toe 

bereid. Wel was hij aanvankelijk bereid het 
terrein intact te laten. 

Toen echter ondergetekende nog eens bij de 
heer Jonker informeerde hoe het verder met 
het terrein zou gaan sprak deze zich daarover 
niet uit. Het Staatsbosbeheer nam nog eens 
contact op en toen bleek dat de heer Jonker 
nu toch verdere ontginning overweegt; in 
strijd dus met het bestemmingsplan. 

De oorzaak is dat burgemeester en 
wethouders van Epe voor een naburig perceel 
bouwvergunning hebben verleend voor een 
paardenstal van 4 x 6 m. geheel in strijd met 
de bestemming natuurgebied, die geen enkele 
bebouwing toestaat. (Strikt vertrouwelijk: de 
verlening is gebaseerd op een richtlijn van de 
provincie volgens de wethouder van openbare 
werken, die kleine schuilplaatsen voor mensen 
en dieren op de bestemming natuurgebied 
zou toestaan). De heer Jonker concludeert nu 
dat de gemeente Epe met twee maten meet 
en vindt blijkbaar geen aanleiding meer zich 
nog iets van de planologische bestemming aan 
te trekken. 

Ondergetekende interesseert uiteraard alleen 
het in stand houden van het natuurgebied. Ik 
vraag me af hoe dat nu nog te bereiken is. 
Misschien is een gesprek 
Staatsbosbeheer/wethouder/Jonker nuttig?  

Er is tenslotte in de kou op het biezenland een 
compromis bereikt; het grootste deel van wat 
geploegd was, kon weiland worden; de rest 
bleef liggen. Gezegd moet worden dat de boer 
niet ongevoelig was voor de argumenten van 
de natuur-bescherming en dat er redelijk 
overleg mogelijk was, ondanks het feit dat hij 
meende de dupe te zijn van onjuiste 
informatie door de gemeente. 
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In een brief uit 1972 van Henk aan Bert   Hanekamp, medewerker 
van Staatsbosbeheer, lezen we:  

 

 

 

In een brief uit 1972 van Henk aan Bert Hanekamp, medewerker van Staatsbosbeheer, lezen we:  
”Het Vetblad heeft erg te lijden van de overwoekering door gras. Ik schat hun aantal op 50 – 60. Ze 
hebben slecht gebloeid. Er moet nodig iets gedaan worden.” 
In december 1975 schrijft Henk: “Op het Galigaan na zijn alle planten verdwenen, terwijl het Vetblad 
een bedreigd bestaan rekt.”  

 

 

 

Vogel bij het Land van Jonker 
In de grauwe ochtend, kil en koud 
Zingt orgelend een vogel in ’t kale hout. 
 
Zijn luide lied doet ons doodstil staan 
En speuren naar: waar komt dat zingen 
vandaan?  
 
In de elzen beweegt het, een grijze plek 
Een donker oog, vaag een oranje vlek: 
 
Een roodborst zingt bij het biezenland 
Wij luisteren geboeid aan de greppelrand. 
 
Achter ons wordt de lucht al lichter 
Maar de ochtendkoude omringt ons dichter. 
 
We staan daar en voelen ons nauw verwant 
Met de zingende vogel aan de waterkant. 
 
Geen mens kan ons later dat beeld ontroven: 
De zingende roodborst, de nevel erboven. 

                                                                
  Els Koopmans-Grommé 

 
 

 

In datzelfde jaar ‘71 verdwijnt echter de Welriekende 
nachtorchis. Het laatste exemplaar werd afgemaaid. Het 
stond in de berm van een naamlos zandpad in de buurt van 
de cascade. Menno Boomsluiter heeft het gevonden en 
meegenomen voor zijn herbarium. Het lijkt niet waarschijnlijk 
dat de soort na 1971 nog voorkwam. Ook recent is het niet 
teruggevonden. 
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Veenstaartje  

Mossen 
Op 29 april 1973 wordt door de Bryologische 
werkgroep een excursie georganiseerd naar 
Emst en omstreken. Ook het Wisselse Veen 
wordt bezocht. Aan de excursie nemen ruim 40 
mensen deel, waaronder ook Henk Menke. 

Hieronder een deel van het verslag geschreven 
door S. van der Werf en F. Sollman, 
gepubliceerd in het verenigingsblad  
“Buxbaumiella” van juni 1975, nummer 4. 
 
 Het Wisselse Veen  is een laatste 
zieltogend restant van de venen, die ten 
westen van de dorpen Emst, Epe en Heerde 
waren ontstaan in de afvoerloze kommen van 
de dekzandgordel, die de stuwwal aan de 
oostzijde begrenst. In deze kommen 
verzamelde zich niet alleen rechtstreeks 
regenwater, maar ook veel drangwater van de 
hoger gelegen stuwwal. De ondergrond is er 
op vele plaatsen lemig waardoor dit veen 
rijker is, of vooral wàs. Van de vroegere 
orchideeënrijkdom is nauwelijks iets over. De 
resten zijn grotendeels dichtgegroeid met 
berken en wilgen, waaronder plaatselijk nog 
gagel en beenbreek voorkomen. We vinden 
hier nog ettelijke (6) Sphagnum-soorten en 
Aulacomnium palustre, Roodviltmos. 
Anderzijds geven bijv. Eurhynchium 
praelongum, nu Kindbergia praelonga Fijn 
laddermos, Pellia epiphylla, Gewoon 
plakkaatmos en Pseudoscleropodium purum, 
Groot laddermos de eutrophiëring aan.    
 Interessant in deze nu merendeels 
weilandgebieden zijn de sloot- en 
greppelkanten. In de steile wanden ziet men 
duidelijk een dunne zwarte laag veen (bijv. 30-
50 cm) bovenop grijze leem liggen. Deze 
combinatie leidt tot fraaie begroeiingen, die 
zelfs bij de huidige sterke cultuurinvloeden 
nog niet verdwenen zijn. Dit blijkt o.a. uit het 
massale voorkomen van Anthoceros 
punctatum, Zwart hauwmos (in 1909 werd 
hier A. laevis, Geel hauwmos genoteerd, nu 
niet!) 
Opvallende soorten uit die tijd zijn: 
-Bossig kronkelsteeltje (Campylopus fragilis), 
Rode Lijst: gevoelig. Komt volgens de 
Beknopte Mosflora (2006 Siebel en During)  

niet meer voor in het Pleistoceen. 
-Vijfrijig veenmos (Sphagnum pulchrum),r.l. 
bedreigd, zou alleen nog voorkomen in 
Drenthe. 
-Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens),  
r.l.kwetsbaar.  
-Moerasveenmos (Sphagnum subsecundum), 
r.l.kwetsbaar 
-Zwart hauwmos (Anthoceros punctatus), r.l. 
bedreigd.  

Op initiatief van de KNNV afdeling Zwolle 
wordt in 2009 een mossenwerkgroep gestart. 
           Met Rudi Zielman bezoeken we op 10-
10-2009 het gebied rond de cascade van de 
Verloren Beek. Ook dan wordt weer het 
Glanzend veenmos gevonden. Twee andere 
kwetsbare soorten die aangetroffen worden 
zijn het Bosschoffelmos (Scapania nemorea) 
en Geveerd sikkelmos (Warnstorfia 
exannulata). 
 
 
 

Veenmos  
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1976 
 In dit jaar wordt het bestemmingsplan van Epe herzien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
landschapstypes: het hoge gebied de Veluwse stuwwal, het overgangsgebied het driftlandschap op 
het lage deel waartoe het Wisselse Veen behoort en het rivierkleigebied. Nog steeds wordt alleen 
uitgegaan van landschappelijke waarden en niet van natuurwetenschappelijke waarden. Voor het 
Wisselse Veen betekent dit dat nieuwe intensieve veehouderij niet is toegestaan. Er komt o.a. een 
verbod op het rooien van houtwallen, ontgronden en het verlagen van de grondwaterstand.                                                                  
In de rubriek Waarnemingen van Natuurklanken lezen we : 

08/02/1976 Excursie naar Wissel in verband met 30-jarig bestaan. 
06/03/1976 + 20 Kraanvogels Wissel 
  
 
In mei 1977 kunnen we in Natuurklanken nogmaals de perikelen over het landje lezen. En hoe boer 
Jonker tot een opmerkelijk besluit komt. 
 

Het biezenland aan de Boerweg 
De rust keerde terug op het biezenland. Een paar jaar lang konden we kijken naar de vegetatie. De 
pionierbegroeiing op het omgeploegde, maar niet gecultiveerde land werd iets bijzonders; daar 
groeiden zeldzaamheden als Borstelbies. 
Maar de rust duurde kort, er verscheen een mesthoop in het biezenland. Een deel werd omgezet in 
weiland. 

De KNNV begon te geloven dat de planologische bestemming natuurgebied een mooi iets 
was, maar dat het einde van het biezenland via de beproefde weg der voldongen feiten in zicht was. 
Mondelinge en schriftelijke acties bij de gemeente werden afgedaan met een begripvol zwijgen. Het 
biezenland was intussen gekrompen tot een vijfde van de oorspronkelijke oppervlakte. Gelukkig was 
het gedeelte met de -voor onze omgeving unieke- Paddenrus nog intact. 

Gelukkig eindigt dit verslag niet in mineur. De boer, met begrip en gevoel ook voor andere 
dan agrarische waarden zei een half jaar geleden tegen de KNNV: ik laat dat terrein nu wel liggen, 
maar er zal toch iets aan moeten gebeuren en daar moeten de natuurbeschermers dan maar voor 
zorgen. Hij had gelijk; de pitrus ging overheersen en er zou beheer moeten komen gericht op 
verschraling door afvoer van groen, waardoor de pitrus teruggedrongen zou kunnen worden.  
 
Uit het jaarverslag van 1977:  Het bestuur heeft het onderhoud van het blauwgrasland van de heer 
Jonker in Wissel op zich genomen. Maar wie zal het doen en wie zal het betalen? In een verslag van 
Henk lezen we dat de Heidemaatschappij het eerste jaar hulp biedt. 

1977 
Vandaag, 26 april 1977, was een belangrijke dag voor het biezenland aan de Boerweg; het is 
gemaaid. Twee mannen van de Heidemaatschappij waren bezig de dikke wintervacht van biezen en 
gras bij elkaar te harken. Ze constateerden tevreden dat het landje er erg van opknapte, maar ze 
begrepen wel dat het daar niet om ging. ’t Zou wel om de plantjes gaan, zo meenden ze. En terecht. 
We hebben ze iets verteld over onbemeste natte graslanden en verschraling door afvoer van 
materiaal. 
 

Honderd meter verder gingen twee gemeentemannen de begroeiing van een keurig stromend slootje 
te lijf; daar gingen de fonteinkruiden en de Kleine watereppe. 
Onze opmerking dat het aardige plantjes waren en dat ze best een plukje mochten laten staan ging 
aan ze voorbij. Ze baggerden zwijgend verder; het werd een keurig schoon slootje. De natuur is mooi, 
maar ze maakt er altijd een bende van en we houden erg van netjes. 
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Zeker 15 jaar lang zal het biezenlandje, nu overal bekend als het Landje van Jonker, door leden van 
onze vereniging onderhouden worden. Zoals Els vertelde, het was zwaar werk. Er moest een 
afrastering komen, opslag van bomen moest verwijderd worden. Vooral het maaien en daarna het 
afvoeren vergt veel spierkracht. Mooi maar vooral droog weer, was een vereiste. Een warme klus dus, 
er zullen menige zweetdruppels gevallen zijn. 
Eén ding is zeker. Het is niet voor niets geweest!  
De natuurbeschermingscommissie onder leiding van Eveline Drevijn coördineert de werkzaamheden 
en brengt verslag uit. 
Naast de werkzaamheden die verricht worden op het Landje van Jonker, worden ook de 
waarnemingen verzameld. Plantenlijsten worden bijgehouden en vogels krijgen de nodige aandacht. 
Er wordt gesproken over het dagboek Wissel. 
 
 
  
 

1978 
In juni hebben enkele actieve leden van de K.N.N.V. de handen uit de mouwen gestoken en het 
“Land van Jonker” gemaaid. Deze activiteit heeft zelfs de plaatselijke pers “gehaald”. Alvorens echter 
het land werd gemaaid, hebben enkele botanisten o.l.v. H. Menke het land op planten 
geïnventariseerd. Op de inventarisatielijst staan o.a. Gagel, Paddenrus, Moerasviooltje, Blauwe 
knoop en Kleine valeriaan. 
Uit de rubriek waarnemingen twee opvallende soorten: 
31/03/1978 Wulp. 
10/05/1978 3 Tapuiten op pas gescheurd land. 
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Werk op het landje 
De vegetatie van het landje bestond 
aanvankelijk vooral uit pitrus en witbol. Door 
het maaisel af te voeren vindt er 
langzamerhand verschraling plaats. Veldrus, 
struisgrassen en reukgras gaan meer en meer 
het beeld bepalen. Veenmos komt in steeds 
grotere plakkaten voor. In een verslag uit 1979 
is het volgende te lezen: 
 
  Dit jaar is het “Landje van Jonker”, in 
tegenstelling tot het voorgaande jaar maar 
één keer gemaaid. Aanvankelijk lag het in de 
bedoeling, ook overeenkomstig het advies van 
Staatsbosbeheer, twee keer te maaien, maar 
zoals alles in de natuur dit jaar laat was, zette 
ook de groei op het landje laat in. 

Op 20 juli werd het mes erin gezet, dat 
wil zeggen, dat de zoon van één onzer leden 
met een door een bevriende instantie zeer 
royaal ter beschikking gestelde machine, alles 
maaide. De slootkanten werden daarna met 
de hand gedaan. Voor het eerst verliepen de 
werkzaamheden zonder problemen! Het 
harken en afvoeren was echter des te 
moeilijker, want van de door de S.W.O.V. 

toegezegde hulp en de afvoer van het hooi 
naar de schaapskooi, kwam uiteindelijk niets. 
Dus hebben we zelf de harken opgepakt en de 
Gemeente verzocht - tegen betaling - de 
afvoer te regelen. Dit vond plaats in de eerste 
twee weken van augustus. 

Ook heeft de Gemeente een stuw 
geplaatst in de beek die langs het landje loopt. 
Deze stuw zorgt ervoor, dat het water niet 
direct wegstroomt door de beek, zodat 
minder water uit het terrein wordt afgevoerd. 
We hebben de indruk dat het effect al 
merkbaar is. 

De jaarlijkse floristische inventarisatie 
door de plantenwerkgroep vond op 20 juni 
1979 plaats. Nieuw in 1979 was Gevleugeld 
hertshooi, een St. Janskruid van venige oevers.  

Daarnaast zijn een aantal vakken van 1 
m² geplagd om pioniersoorten een kans te 
geven. In één van die vakken stond aan het 
eind van de zomer een rijke vegetatie van 
Borstelbies, een vrij zeldzaam sierlijk biesje, 
dat zich graag vestigt op zandige kale 
veengrond. 

Eveline Drevijn 
 
 
Om het landje goed te kunnen beheren is geld nodig. Aannemers moeten worden betaald en er is 
materiaal nodig. Verschillende instanties worden aangeschreven. Ook de Gemeente Epe draagt een 
steentje bij. 
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In het krantenartikel Tussen Heuvels en Rivier het verslag van een zondagmiddagwandeling in 
februari 1981. 

In ’t Wisselseveld is altijd wat te beleven 
De zondag belooft een echte zonnedag te 
worden en ’s middags is hij dan ook al 
duidelijk voelbaar. Bovendien is het windstil, 
zodat een wandeling in het open veld de 
voorkeur geniet boven het beschutte bos. 
 De Papenstraat en Veenweg maar 
weer eens op en neer gedrenteld. Verder 
komen we niet, want er valt veel te beleven 
vandaag. In de weiden is nu volop leven, 
vogelleven wel te verstaan. Het zijn vooral de 
kraai- en lijsterachtigen, die de lucht vullen 
met hun vogelgeluiden. Het is wel niet 
allemaal even melodieus, maar heeft wel iets 
sprankelends en 
optimistisch. Veel 
zwarte kraaien zijn in 
’t veld en daar 
tussendoor tellen we 
zes bonte kraaien. 
Eén eik is werkelijk 
zwart van de 
spreeuwen. Ook zij 
geven van hun 
aanwezigheid 
duidelijk blijk. Alsof er elders geen ruimte is, 
landen tussen die spreeuwen enige tientallen 
koperwieken. Deze koperwieken zaten zojuist 
nog in het weiland samen met een grote 
groep kramsvogels. De kramsvogels zijn alleen 
achtergebleven. Waarom, vraag je jezelf af, 
hebben de koperwieken het veld geruimd en 
gaan de kramsvogels ogenschijnlijk rustig door 
met fourageren tussen het gras.  

 Tussen de koperwieken ontdekken we 
een paar zanglijsters. Al weer op trek naar ’t 
noorden? Zij laten zich niet horen. Dit in 
tegenstelling tot de blauwe reiger, die met 
een rauwe kreet heel statig - wat niet bij die 
kreet past - de lucht ingaat. In de oever van de 
beek scharrelt een winterkoning. Houtduiven 
zijn present.     
 Een deel van de weilanden is 
veranderd in maïsveld. Vooral ’s winters is 
zo’n maïsveld geen fraaie aanblik. Maar met 
een beetje geluk zien we hier volgende maand 
weer tapuiten, want die houden wel van 

droge open vlaktes. Nu scharrelen er alleen 
een paar kokmeeuwen rond. Wanneer we 
nu nog de merel melden die we 
tegenkwamen, dan hebben we alle vogels 
gehad die we op deze korte wandeling 
tegenkwamen. Helaas liet de buizerd 
verstek gaan. Maar bij onze thuiskomst, zat 
een goudvinkenpaartje in de tuin ons op te 
wachten en dat is ook de moeite waard.     

 

In 1982 kunnen we lezen dat de vegetatie zich 
gunstig ontwikkelt. Voor het eerst wordt 
Veenpluis gevonden. Ook nieuw is de 
Schildereprijs. Borstelbies heeft 
standgehouden. De werkdag in maart wordt 
gebruikt om te dunnen, plaggen, paaltjes te 
zetten en Gagel vrij te stellen. De maaibeurt 
vindt plaats in augustus.       

 

In een Natuurklanken uit 1983 is o.a. het volgende te lezen: 

Hoe staat het anno 1983 met ,,het landje van Jonker?”  
Weggetje en beekje langs –de gemeente heeft het beekje schoongemaakt en nu zowaar de vorig jaar 
zo mishandelde Gagel met rust gelaten. Beekje over– en daar loop je dan weer eens over het schrale 
grasland. Na het maaien in juni is het “nagras” laag en ijl gebleven, één keer maaien is al een paar 
jaar voldoende. Veel bloeit er niet meer: behalve de Blauwe knoop die zo laat is, dat hij van het 
maaien geen last heeft. Ontwikkelingen in de vegetatie zijn er niet zo duidelijk dit jaar. 
Wat in alle seizoenen opvalt is de volkomen andere kleur groen dan die van de omringende intensief 
gebruikte weilanden.  

Er zijn soorten die graag in de grenszone groeien: bramen bijvoorbeeld en Egelboterbloem. 
De invloed van het bemeste weiland dringt diep de ontwateringgreppels in –dat zie je meteen aan 
het verschil in kleur (dus verschil in grassoorten). Ook Veldzuring –elders in het weilandje vrijwel 
verdwenen– concentreert zich in de “koppen” van deze greppeltjes. 
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In 1985 wordt door de Gemeente de geldkraan dichtgedraaid, de subsidie van f.1000.- voor het 
beheer van het landje wordt stopgezet. Wel stelt de Raad van Epe een fonds in waaruit 
natuurbeschermingsactiviteiten bekostigd kunnen worden. 

Veel gegevens zijn er niet uit deze periode. Wel wordt in de regionale krant nogal eens een 
artikel gewijd aan het Wisselse Veen. Protesterende boeren versus Milieuzorg. In de rubriek ‘Tussen 
Heuvels en Rivier’ is regelmatig wat te lezen over het Wisselse Veen.  

 

Herinrichting natuurgebied 
In de landelijke politiek vindt een verschuiving plaats. Natuur maakt onderdeel uit van verschillende 
verkiezingsprogramma’s. Er worden beleidsplannen gemaakt en sommige worden uitgevoerd.            
                                                                                                                                                                                      
Relatienota 
De Relatienota is een nota van de 
Rijksoverheid uit 1975. In deze nota worden 
voorstellen gedaan die als doel hebben 
agrarische cultuurgronden die van grote 
waarde zijn voor natuur en landschap als 
zodanig te behouden. De vrijwilligheid van 
agrariërs om daaraan mee te werken staat 
voorop. 

Uitgangspunt is voorts dat agrariërs 
die meewerken aan natuur- en 
landschapsbeheer, daar geen nadelige invloed 
van mogen ondervinden in hun inkomen. 
Daarvoor worden beheersgebieden en 
reservaatgebieden aangewezen. 

In beheersgebieden is het voor de 
agrariërs mogelijk om met het Rijk een 
overeenkomst te sluiten. Zo’n overeenkomst 
regelt dat de agrariër tegen een vergoeding 
zijn bedrijfsvoering afstemt op de wensen van 
natuur en landschap. 

In reservaatgebieden is het uiteindelijk 
gewenste natuur- en landschapsbeheer niet 
meer te realiseren binnen de bestaande 
agrarische bedrijfsvoering. Het is de bedoeling 
dat deze gebieden op vrijwillige basis worden 
aangekocht door de overheid en onder beheer 
komen van een natuurbeschermings-
organisatie. 

Op voorstel van de Gedeputeerde 
Staten van Gelderland wijst Minister Nijpels in 
juli 1988 het Wisselse Veen aan als 
Relatienotagebied. Er wordt bepaald dat het 
gebied 275 ha bedraagt, waarvan 140 ha 
reservaatgebied en 135 ha beheersgebied. De 
in potentie meest waardevolle botanische 
percelen worden aangewezen als 
reservaatgebied. De beheersgebieden liggen 
min of meer om het reservaatgebied. Zo hoopt 
men de verrijking door bemesting en de 
invloed van bestrijdingsmiddelen te 
verminderen.
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Vereniging Milieuzorg Epe 
Lees of blader je oude nummers van Natuurklanken door, dan valt op dat het milieu hoog scoort.  
Cartoons, gedichtjes, oproepen om meer te fietsen etc. Terecht, in het kader van de economische 
ontwikkeling gaat erg veel verloren. Milieugroepen worden opgericht. In Epe is vanaf 1984 de 
Vereniging Milieuzorg actief. 
In een artikel uit Natuur en Milieu is te lezen dat ook zij zich inzetten voor het Wisselse Veen.  
 
 

Het Wisselse Veen  
moet behouden blijven 
Verslaggever Ralf Rozema. 
We lezen o.a.: 
De Vereniging Milieuzorg Epe, die zich samen 
met het Geldersch Landschap en de K.N.N.V. 
inzet om dit gebied te behouden, volgt de 
gemeente en de boeren op de voet. Volgens 
Ad Schoutens, die zelf van een boerenbedrijf 
afkomstig is, hebben boeren en 
natuurbeschermers 
uiteindelijk hetzelfde 
belang; de 
bescherming van het 
leefmilieu. Maar op 
korte termijn botsen 
de belangen soms, 
waardoor een felle 
strijd ontstaat. 
Schoutens: ‘In het 
Wisselse Veen heeft 
zestig procent van 
de boeren geen 
opvolger. Toch 
willen zij nu 
intensiever gaan 
verbouwen, terwijl 
men weet dat de 
landbouw een stap terug moet doen. Het is 
toch te gek dat de natuur door de landbouw 
het onderspit moet delven ‘. 
Het Wisselse Veen valt sinds 1988 onder de 
Relatienota, waardoor de boeren 
beheersovereenkomsten kunnen afsluiten. 
In een reservaatgebied wordt in de 
beheersovereenkomst opgenomen dat als de 
eigenaar zijn grond wil verkopen, hij het 

Bureau Beheer Landbouwgronden op de 
hoogte stelt, die de grond doorverkoopt aan 
een natuurbeschermingsorganisatie. 
Uiteindelijk kan zo een aaneengesloten 
natuurreservaat ontstaan. In de praktijk is 
echter gebleken dat veel boeren rond Epe er 
niets voor voelen een beheersovereenkomst 
af te sluiten, waardoor het Relatienotagebied 
niet goed van de grond komt. 
De K.N.N.V. en de Vereniging Milieuzorg Epe 
hebben met een aantal boeren wel een goed 

contact. Eén van hen heeft in overleg met de 
K.N.N.V. een deel van zijn land braak laten 
liggen om de oorspronkelijke flora van het 
vochtige grasland daar weer een kans te 
geven. 
Een deel van de boeren gebruikt de grond nog 
steeds extensief, zodat ze de natuur geen 
schade berokkenen.  
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Maar... de Eper politiek is bepaald niet natuurminnend in die tijd. Eén van de wethouders meent dat 
de weilanden in het Wisselse Veen erg verwaarloosd zijn en vindt dat ze nodig moeten worden 
opgeknapt. In de kranten uit die jaren lees je dat de meeste boeren niet veel goeds verwachten van 
het natuurgebied. Zij denken dat het een ruige boel gaat worden: “Landschappelijk gaat het gebied 
erop achteruit. Het wordt gewoon een verwaarloosd landbouwgebeuren. Als boer streef je ernaar dat 
het er netjes bijligt en dat de sloten schoon zijn. We gaan weer terug naar de situatie zoals het hier 
vroeger was, zoals we zijn begonnen.” 
 
Als één van de boeren in 1989 ca. 15 ha schraal, nat grasland laat diepploegen, egaliseren en 
ontwateren komt de Vereniging Milieuzorg in verweer. Vooral de overheidsinstanties krijgen de wind 
van voren omdat zij weigeren in te grijpen. Opvallend detail bij dit verhaal is dat de betreffende boer, 
nadat het Wisselse Veen Relatienotagebied werd, 25 hectare heeft aangekocht in de omgeving van 
het veen.  
 

Toch kan dankzij het feit dat het Wisselse Veen nu Relatienotagebied is, worden begonnen met de 
aankoop van gronden. Een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, het Bureau Beheer 
Landbouwgronden, is met deze taak belast. Doordat het gebied zoveel verschillende (28 !) eigenaren 
heeft is dit een hele klus. Vervolgens wordt het gebied gegund aan een natuurbeherende en –
beschermende organisatie, in dit geval het Geldersch Landschap. 

 
 
 

Kraakwilg  
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Het Geldersch Landschap 
 
Vereniging Natuurmonumenten (1905) gaf de aanzet tot de oprichting van de Provinciale 
Landschappen in de jaren 20 tot 30 van de vorige eeuw. Het Geldersch Landschap was na het 
Utrechts Landschap de tweede die werd opgericht in april 1929. De Landschappen zijn ondergebracht 
in een stichting en hebben tot doel natuur en landschap te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. 
De eerste aankoop van Het Geldersch Landschap is het landgoed de Dellen in de gemeenten Epe en 
Heerde. 

De gemeente Epe schonk in 1943 33 ha van de Tongerense heide aan stichting Het Geldersch 
Landschap. Wel onder voorwaarde dat de oppervlakte binnen 20 jaar zou zijn verdubbeld. Al binnen 
vijf jaar was aan deze voorwaarde voldaan. Nadat het Wisselse Veen door de Provincie was 
aangewezen als Relatienotagebied lag het voor de hand dat Het Geldersch Landschap ook hier 
probeerde zoveel mogelijk aan te kopen. In 1988 kon de stichting een deel verwerven via aankopen 
gedaan door Bureau Beheer Landbouwgronden. 

 

‘Natuurherstel in het Wisselse Veen en de rol van de bodemzaadvoorraad’ 
Voordat de herstelmaatregelen in het Wisselse Veen in gang werden gezet, werd grondig onderzoek 
gedaan naar de in de bodem aanwezige zaadvoorraad. In een uitgebreid artikel in De Levende Natuur 
(DLN, 1995) werd daarvan verslag gedaan.  
Een samenvatting: 
 
Bij eerdere herstelprojecten in natte kwelrijke, 
maar nutriëntarme ecosystemen was 
gebleken dat er sprake was van opmerkelijk 
herstel als er werd gezorgd voor gunstige 
randvoorwaarden. Een reden om dit te gaan 
onderzoeken bij het herstel van het Wisselse 
Veen.   

Tot 1993 werd het grootste gedeelte 
van het gebied gebruikt voor de landbouw. In 
1993 werd de botanische samenstelling van 
de vegetatie geïnventariseerd en de 
bodemzaadvoorraad werd op aanwezige 
soorten onderzocht. In het najaar van 1993 
werd de bemeste bovengrond compleet 
verwijderd en de oorspronkelijke 
hydrologische situatie hersteld. Na deze 
ingreep is in 1994 de éénjarige vegetatie met 
behulp van een aantal vegetatieopnamen 
vastgelegd. Bovendien is een floristische 
inventarisatie gemaakt.  

Men hoopte zo antwoord te krijgen op 
de vragen: 
- zijn de verschenen soorten geregenereerd 
vanuit de bodemzaadvoorraad of hebben ze 
zich door zaadtransport vanuit de omgeving 
gevestigd? 

- welke natuurwaarden vertegenwoordigen de 
nieuwgevestigde soorten en vormt de 
pioniervegetatie een gunstig uitgangspunt 
voor soorten en vegetaties die in het 
streefbeeld zijn opgenomen? 

De verdroging van het gebied bleek 
toe te schrijven aan de ontwatering ten 
behoeve van de landbouw. Het was daarom 
noodzakelijk de hydrologische condities te 
herstellen: 
- daartoe werden in een gedeelte sloten 
verondiept 
- van één perceel werd de bouwvoor (15 cm) 
verwijderd 
- grenzend aan het inzijggebied van bos en 
heide werd over een oppervlakte van 25 ha de 
 voedselrijke bovenlaag (ca 15 cm) afgegraven 
- alle sloten en greppels werden geschoond en 
vervolgens geheel met grond opgevuld 
- een gebied van 4 ha werd 20 cm extra 
afgegraven om de restveenlaag aan de       
oppervlakte te brengen.  

Door de lichte helling van het terrein 
werd de ontwikkeling van een natuurlijk 
aandoend afwateringssysteem met plassen 
verwacht. Daardoor kon begreppeling 
achterwege blijven. 
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Op honderd punten werden 
bodemmonsters genomen, zowel ondiep als 
diep. Aan de hand van kiemplanten werden 47 
soorten onderscheiden, plus enige soorten die 
niet tot op soortniveau konden worden 
bepaald. Na vergelijking bleek dat er meer 
overeenkomsten waren tussen de 
bodemzaadvoorraad en vegetatie na herstel, 
dan tussen de samenstelling van de vegetatie 
in 1993 en in 1994.  

In 1994 wel aangetroffen soorten die 
ontbraken in de bodemzaadvoorraad worden 
verklaard door windverspreiding (diverse 
bomen met kortlevende zaden) en het feit dat 
ze bij het onderzoek naar de 

bodemzaadvoorraad (30 soorten) gemist zijn, 
omdat ze slechts plaatselijk voorkomen 
(slootranden en dekzandruggen). 

Omdat de bodemzaadvoorraad in de 
loop der jaren is verarmd door het verlies van 
kortlevende zaden, is compleet herstel van de 
vroeger aanwezige vegetaties niet te 
verwachten. Desondanks is de betekenis van 
de bodemzaadvoorraad groter geweest dan 
vooraf aan de hand van de bemonstering 
werd verwacht. Een andere conclusie is dat 
Rode-Lijstsoorten zich vanwege hun 
kwetsbaarheid minder goed kunnen 
herstellen. Voor hun terugkeer lijkt gericht 
ingrijpen noodzakelijk.  

 
 

Minder algemene soorten die voor 1938 in het Wisselse Veen voorkwamen 
De tabel uit het artikel in De Levende Natuur, aangevuld met gegevens van 2010 

 Z O V 2010  

Andromeda polifolia - - - - Lavendelhei 

Calluna vulgaris - + + + Struikhei 

Carex dioica - - - - Tweehuizige zegge 

Carex echinata + + + + Sterzegge 

Carex lasiocarpa - + + + Draadzegge 

Carex limosa - - - - Slijkzegge 

Cicendia filiformis - - - - Draadgentiaan 

Cladium mariscus - + - + Galigaan 

Drosera intermedia - + + + Kleine zonnedauw 

Drosera longifolia - - - - Lange zonnedauw 

Drosera rotundifolia - - - + Ronde zonnedauw 

Eleocharis multicaulis - + + + Veelstengelige waterbies 

Erica tetralix - + + + Gewone dophei 
Eriophorum gracile - - - - Slank wollegras 

Gentiana pneumonanthe - + - - Klokjesgentiaan 

Hammarbya paludosa - - - - Veenmosorchis 

Isolepis setaceus  + + + + Borstelbies 

Liparis loeselii - - - - Groenknolorchis 

Littorella uniflora - - - - Oeverkruid 

Lycopodiella inundata - - - + Moeraswolfsklauw 

Menyanthes trifoliata - + - - Waterdrieblad 

Narthecium ossifragum - + - - Beenbreek 

Parnassia palustris - - - - Parnassia 

Pilularia globulifera - - - - Pilvaren 

Pinguicula vulgaris - - - + Vetblad 

Platanthera bifolia - - - - Welriekende nachtorchis 

Radiola linoides - - - - Dwergvlas 

Sparganium minimum - - - - Kleinste egelskop 

Succisa pratensis - + - - Blauwe knoop 

Thelypteris palustris - - + + Moerasvaren 

Utricularia intermedia - - - - Plat blaasjeskruid 

Vaccinium oxycoccus  - - - - Kleine veenbes 
Viola palustris - + - - Moerasviooltje 
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Z = aanwezig in zaadvoorraad 
O = aanwezig in omgeving 
V = verschenen na herstelmaatregelen 
2010 = soorten die in 2010 in het herstelde gebied zijn waargenomen. 
 
Eind 1993 begint Geldersch Landschap met het natuurherstelproject. Van bijna 30 ha. grasland wordt 
de bemeste bovenlaag verwijderd.      
De regionale krant doet uitgebreid verslag van de werkzaamheden: 
  

‘Groot materieel hapt gretig in bodem van Wisselse Veen’ 
Moeras en vennetjes mag weer na herinrichting natuurgebied. 
 
EPE – De eerste plaggen zijn ‘gestoken’. De kraanmachinist laat de grijpgrage tanden van de bak 
gretig happen in de zode van het hooggelegen weidegedeelte in het Wisselse Veen. Als een 
maanlandschap zal het natuurgebied er de komende winter bij liggen. 

Het Geldersch Landschap (HGL) weet wel beter. De stichting zet weloverwogen het Wisselse 
Veen op z’n kop. De rigoureuze aanpak zal het gebied even een ingrijpende en weinig fraaie 
gedaanteverwisseling bezorgen, maar het regeneratievermogen van de natuur doet onmiddellijk zijn 
werk. In het vroege voorjaar ’94 komt er al een waas van groen over het afgegraven land en in 
nieuwe stroompjes, en aan het einde van die zomer is het grootste deel al bedekt met een gras- en 
kruidenlaag. En nog een seizoen verder is het Wisselse Veen weer geheel begroeid, verwacht 
districtsbeheerder Lodewijk Rondeboom.  

De gehele bovenlaag moet er af, omdat die (door bemesting) te rijk is aan voedingsstoffen 
(de ‘mooiste’ natuur gedijt op ’n schrale bodem). Sloten en greppels, die de boeren ooit groeven om 
het water snel te doen afvoeren, worden gedempt om het kwelwater juist langer vast te houden. 
Vroegere egalisaties worden ongedaan gemaakt, want moerasje en vennetjes mogen weer in het 
Wisselse Veen. Nieuwe stroompjes en beken mogen weer zelf hun langzame weg zoeken naar het 
lagere oosten.  

In het heringerichte gebied (28 ha) zullen diverse terreintypen ontstaan met elk een eigen 
vegetatie: natte en droge hei, hoogveen, blauwgrasland en (hei)schraal grasland. 

 
 
 
Opslag 
In totaal wordt 30.000 m³ grond van het 
Wisselse Veen geschraapt. Als een circa 
5 meter hoge wal wordt de grond 
tijdelijk langs de Boerweg ter hoogte 
van de Berghoeve opgeslagen. De 
grond zal worden gebruikt als afdeklaag 
voor de gemeentelijke vuilstortplaats in 
Emst. 
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‘Landje van Jonker’ levert de 
kolonisten van natuurgebied 
In het Wisselse Veen komt kwelwater aan de 
oppervlakte, om in stroompjes en beken naar 
het lagere oosten af te stromen. Toen de 
afvoer van water nog geen goed 
gestructureerd beheer kende, was het een 
natte boel in het wat komvormige Wisselse 
Veen. Er kon slechts extensief geboerd 
worden. 

Die kleinschalige agrarische 
bedrijvigheid plus het ‘brandschone’ 
kwelwater, waarmee het gebied van onderaf 
gevoed wordt, maakten het Wisselse Veen tot 
een van Nederlands rijkste wilde-flora-
gebieden en dat bleef zo tot in het begin van 
deze (d.i. 20e, red.) eeuw. ‘Diverse soorten 
orchideeën, vetblad, parnassia, blauwe knoop, 
waterdrieblad en klokjesgentiaan’ somt HGL 
op als ‘juwelen’ die destijds in het Wisselse 

Veen voorkwamen. In de slootjes en beekjes 
huisden visjes als bermpje, beekprik, elrits en 
rivierdonderpad. 

Ontwatering en bemesting als 
landbouwverbeterende maatregelen misten 
hun uitwerking niet. Wat goed was voor de 
landbouw, was dat in de regel niet voor 
natuur en landschap. Flora en fauna verloren 
hun grotere diversiteit. Diepploegactiviteiten 
deden de rest. Inspanningen van de KNNV-
afdeling Epe-Heerde zorgden dat een stukje 
grasland ongemoeid werd gelaten. Het 
befaamde ‘Landje van Jonker”, werd vele 
jaren achtereen door de KNNV op 
‘ouderwetse’, extensieve manier beheerd en 
vormt nu een waardevol uitgangspunt voor 
het hele Wisselse Veen. Met wat op en in het 
Landje van Jonker bewaard is gebleven, moet 
het gehele gebied ‘gekoloniseerd’ worden. 

Uit: NVD 14-09-1993 
 

 
 

Van natuur naar cultuur en terug 
De belangrijkste factor voor de ontwikkeling van het natuurgebied is echter het 
water: de kwel. Het water dat in het veen opwelt is afkomstig van de regen die 
op de beboste stuwwal – een paar kilometer westelijker – valt: het is (nog 
steeds) niet verontreinigd en bovendien voedselarm. 
De waterbeheerder is het Waterschap Oost-Veluwe. Deze instelling heeft een 
onderhoudsplan voor de Verloren Beek ontwikkeld dat ook voorziet in het 
sparen/bevorderen van natuurwaarden. 
Een derde beheerder in het gebied is de gemeente Epe. Zij draagt zorg voor het 
onderhoud van de wegen en daarmee ook voor de bermen en de bermsloten. 
Juist in deze niet-agrarisch gebruikte strookjes grond hebben de planten die 
typisch zijn voor het gebied, kansen gehad om te overleven. Zo zijn er nog 
weggetjes waar de Gagel groeit, een geurig wilg-achtig struikje en waar in de 
nazomer de berm paars is van de Blauwe knoop. 
 
Onderzoek 
De afdeling Wegenonderhoud wil nu extra aandacht aan de bermen en bermsloten in het veen gaan 
besteden. Allereerst is daarvoor een onderzoek nodig naar de toestand van die bermen en de 
planten die er groeien. Dan kan een herstel- en onderhoudsplan worden gemaakt. Herstel is langs 
een aantal wegen nodig: de bermen zijn verruigd omdat vaak het slootvuil en het maaisel niet is 
weggehaald. Die verruiging verraadt zich door een wilde begroeiing van Bramen, Brandnetels en Riet. 
Planten waar niets op tegen is als ze op hun natuurlijke standplaatsen groeien, maar in het Wisselse 
Veen horen ze in de bermen niet thuis. Wat dan wel, zult u vragen. Hier en daar geven de bermen en 
de sloottaluds daar zelf antwoord op: Dopheide, Struikhei, Tormentil, Blauwe knoop en veel andere 
soorten van zandwegen in vochtige heide en zelfs, zoals vroeger, Zonnedauw en Orchideeën. Dat de 
bermvegetatie zich zover zal herstellen, kunnen we voorlopig alleen maar hopen. Het belangrijkste is, 
dat de gemeente zich aansluit bij het sterk op de natuur gerichte beheer van Het Geldersch 
Landschap en Waterschap. 
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Bermen in het veen 
De Gemeente Epe is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegbermen en bermsloten in 
Wissel. Er moest een onderhoudsplan komen. De Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen     
(een privaatrechtelijk orgaan van de gemeente Epe en Heerde) verleende medewerking. Genoemde 
stichting regelde in 1997 een stagiaire - Ruth Kramer - van de Internationale Hogeschool Larenstein in 
Velp. Voordat een beheersplan geschreven kan worden, moet een inventarisatie plaats vinden. Ook 
hiervoor maakte Henk zich sterk, hij begeleidde de stagiaire. 

Uiteindelijk werd besloten de verrijkte bovenlaag af te graven tot op de ondergrond van 
schoon zand. Er werd zorgvuldig gewerkt, de gagelstruiken die er nog stonden hebben het overleefd 
en hier en daar waren een paar plukken met heide blijven staan. 

Dat niet iedereen gecharmeerd was van deze actie blijkt uit het artikel “Bramen in het Veen”. 
De eens zo schrale bermen waren verrijkt door o.a. het slootvuil dat tijdens de jaarlijkse 
schoonmaakbeurt van de sloten op de bermen werd gedeponeerd. Hierdoor ontstond een ideale 
groeiplaats voor bramen. Els schreef in een van haar artikelen:  “Ze moesten eens weten hoeveel 
insecten daarin huizen en hoeveel er wel niet profiteren van de bloeiende bramen straks!” Maar deze 
bramen overwoekerden wel de veel zeldzamer planten van schrale, vochtige grond. Heidekartelblad, 
Welriekende nachtorchis en Vetblad waren verdwenen. Met een sinterklaasgedicht en een potje 
bramenjam is het weer goed gekomen tussen Henk en Els. 

Natuurbeschermingswet 
In de jaren 90 van de vorige eeuw wordt de natuurbeschermingswet aangepast conform de eisen van 
de Europese verdragen en verordeningen. Deze wet is alleen gericht op gebiedsbescherming. De 
bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en Faunawet. Inmiddels wordt gebied- en 
soortbescherming geregeld op Europees niveau: het Natura 2000 project. De bepalingen van de 
Europese vogel- en habitatrichtlijnen zijn hierin verwerkt.  Doelstelling is de achteruitgang van de 
natuur een halt toe te roepen en daarbij  de biodiversiteit te bevorderen.   

Beheersplan 
Het Geldersch Landschap maakt een beheersplan. Hoofddoelstelling is de duurzame instandhouding 
en verbetering van de botanische waarden. 

Een deel van het terrein zal worden begraasd en een aantal percelen zal jaarlijks worden 
gemaaid en gehooid. Het Landje van Jonker wordt eenmaal per jaar, eind september, begin oktober 
gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Dit maaisel heeft geen voedingswaarde. Het bestaat 
grotendeels uit biezen en veenmos. Voor deze klus is speciale apparatuur nodig.  

Besloten wordt om in 1996 het Wisselse Veen met de Tongerense heide te verbinden. De 
strook bos tussen de gebieden wordt gekapt. De kapvlakte wordt geplagd en de stobben worden 
zoveel mogelijk verwijderd.  

 

Doelstelling 
Waar de Tongerense Heide en het Wisselse Veen aan elkaar grenzen willen we een zo natuurlijk 
mogelijk gebied ontwikkelen waar alle gradiënten van hoog en droog naar laag en nat zo optimaal 
mogelijk ontwikkeld zijn. Wel willen we dat het gebied open blijft, omdat juist in de grazige en 
heideachtige vegetaties de hoogste natuurpotenties voor het gebied liggen. Daarom laten we 
gedeelten begrazen met een kudde Schoonebeeker schapen en maaien we sommige delen. Ook 
verwijderen we opslag van bomen en struiken. In de meer noordelijk gelegen delen van het Wisselse 
Veen en in het Tongerense Veen zijn ook de cultuurwaarden van belang. Hier vindt het beheer meer 
perceelsgewijs plaats, door maaien en/of begrazen.        

Bron: Het Geldersch Landschap 
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Het jaar 1995 wordt door de landelijke KNNV uitgeroepen als het ‘Thijsse-jaar’. Vijftig jaar geleden 
overleed Jac. P. Thijsse, dé voorvechter voor het behoud van onze natuur. Vooral ook bekend 
geworden door de Verkade-albums. Gevraagd wordt om seizoenswandelingen te organiseren om - 
net als Thijsse deed - natuur onder de aandacht te brengen en mensen te enthousiasmeren. Het 
bestuur met Marianne Faber als voorzitter reageert positief en aan Henk wordt gevraagd de excursies 
te leiden.  
 
 
Tweede seizoenswandeling Wisselse Veen 
Op 13 mei 1995 hielden we onder de 
bezielende leiding van Henk Menke onze 
tweede seizoenwandeling in het Wisselse 
Veen. Er waren vijftien deelnemers.  
Direct bij de start vond Henk een Fijne 
ooievaarsbek in bloei, een aparte vondst. 
Waarschijnlijk is het zaad meegekomen met 
de verharding van de parkeerplaats. Hij liet 
ons ook het knappende geluid horen van een 
Kraakwilg als er een takje afgebroken wordt. 
Ook wees hij ons op de overvloedig bloeiende 
Zomereiken.  

Op dit gedeelte van de route waren er 
niet veel onverwachte vondsten. Wel stond de 
weide hier, ook in het midden, vol met 
Pinksterbloemen, als gevolg van laat maaien 
(Relatienota gebied). De berm stond rood van 
de bloeiende Schapenzuring. Het gaat dus 
goed met de verschraling. 

Ook rood was de beek, die vanuit het 
zuiden de Verloren beek instroomt. Over deze 
“robol”: wanneer de door bacteriën 
veroorzaakte olieachtige film verbroken 
wordt, breekt het vliesje en vloeit het niet 
meteen weer dicht. Dit zou wel gebeuren als 
er een oliefilm op het water lag. Vroeger 
noemde men deze hoek de “Roebollige Hoek”.  
In de zeer snel stromende beek stond veel 
Kleine watereppe.  

De Verloren beek is de meest visrijke 
beek van de Oost-Veluwe. De Beekprik, die 
hier ook voorkomt, werd vroeger “Negenoog” 
genoemd. Dit slaat niet op de echte ogen, 
maar op de vele ademopeningen opzij van de 

kop, achter de ogen. Iedereen was onder de 
indruk van het feit dat deze vis eerst drie jaar 
als blinde larve in de modder in de 
middenloop van de beek zit, alvorens maar 
een paar maanden als vis (een soort aal) te 
leven, dan de beek op te zwemmen om zich 
voort te planten – en dan te sterven. 
In de berm zagen we Zenegroen en veel 
Pinksterbloem met diverse Oranjetipjes. Later 
ook een Koevinkje, dat nog te koud was om te 
vliegen en zich daarom in de zon prima liet 
bekijken. 

Ook waren er schietmotjes, waarvan 
de larven de bekende Kokerjuffers zijn. Het 
huisje van een Kokerjuffer is, afhankelijk van 
de soort, opgebouwd uit diverse materialen 
(zand, steentjes, plantendelen, enz.), die aan 
elkaar gekit worden. Ook de vorm van de 
huisjes verschilt van soort tot soort. Om niet 
met de stroming meegesleurd te worden, 
worden de huisjes verzwaard met steentjes. 
Er zijn ook soorten Kokerjuffers zonder huisje. 
Die doen hun naam dus geen eer aan. Ze 
hebben in het larvestadium een harder 
lichaam. Sommige soorten bouwen netjes of 
kleine fuiken om voedsel uit het stromende 
water te vangen. Deze soorten zijn dus door 
hun wijze van voedsel verzamelen gebonden 
aan stromend water. 

Als bijzondere vondst was er in de 
beek even stroomopwaarts van het Landje van 
Jonker de Kleine (witte) valeriaan. 

Na drie uur wandelen, niets te lang 
door de interessante dingen die we te horen 
kregen, sloot Henk de excursie af met: “Tot de 
volgende keer”. 

Marianne Faber 
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Andere afdelingen van de KNNV raken geïnteresseerd in ‘ons’ Wisselse Veen. Afdeling  Noordwest 
Veluwe gaat mee op insectenexcursie waarvan Micky Marsman verslag doet.  
 
Insectenexcursie in het 
Wisselse Veen  
op zaterdag 9 mei 1998 
 
Het was een 
onwaarschijnlijk prachtige 
morgen, uitgelezen voor 
een insectenexcursie. De 
bolderende wind van de 
vorige dag was nagenoeg 
verdwenen en de 
temperaturen stegen en 
stegen, naarmate de tijd 
verstreek. 
Els, Mia Leurs en ik hadden 
de vorige dag in het Wisselse 
Veen al een heleboel 
Oranjetipjes gezien, het 
vlindertje waar je in deze tijd 
van het jaar toch altijd bij 

uitstek op gespitst bent. Ook 
nu waren ze volop aanwezig 
en dat is toch een 
geruststelling, nadat ze vorig 
jaar zo schaars waren. Tien 
mannetjes heb ik ervan 
genoteerd, waarvan met 
enige zekerheid te stellen was 
dat ze niet dubbel geteld 
waren. Of er tussen de massa 
van hot naar her vliegende 
witjes misschien 
Orantjetipvrouwtjes zaten, 
liet zich moeilijk bewijzen. De 
vlindertjes waren door de 
warmte zo opgeladen, dat ze 

niet meer konden fladderen, 
maar pijlsnel voorbij schoten. 
Slechts één enkel keertje 
werd een vrouwtje als 
zodanig herkend. Het speuren 
naar de kleine oranje eitjes 
werd vier keer met succes 
bekroond. Een kwestie van 
geluk of van bitter 
volhouden? Ik had weer geen 
succes en kwam niet verder 
dan een klein wit eitje; 
waarschijnlijk van het Klein 
geaderd witje, werd gezegd. 
Eén van de echte 
klapstukken werd verzorgd 
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door twee Tauvlinders. Ook 
die hadden hun tempo 
opgevoerd, waardoor hun 
vlucht nog flodderiger 
aandeed. Maar ze waren 
toch prachtig te zien, 
dankzij hun 
patrouilleergedrag, dat hen 
steeds opnieuw weer in 
zicht bracht. 
Dat het dit voorjaar heel 
lang herfstig bleef was ook 
te merken aan de tientallen 
paddenstoeltjes die in het 
nog maar net op dreef 
komende gras groeiden. De 
meeste uiteraard weer 

volgens het bekende 
deprimerende recept: klein, 
bruin en geniepig.   
Klein en bruin, maar wel 
geïdentificeerd waren het 
Oranjegele- en het 
Paarsharttrechtertje. En 
tegen het eind van de 
wandeling ontdekte 
Annemarie Kooistra in een 
volgend weiland ook nog 
een aantal boterverse mini 
Zwarte kluifzwammen, niet 
écht iets waar je op rekent, 
op zo’n prille meimorgen. 
Beter daarbij pasten de 
muzikale prestaties van de 

honderden kikkers die een 
Wisselse poel bevolkten. 
Toen onze groep in de buurt 
kwam, hielden ze op met 
kwaken, vermoedelijk om 
beter naar ons gekwaak te 
kunnen luisteren. 
Het eerste Muntvlindertje 
dat ik in m’n leven had 
kunnen zien, sloeg op de 
vlucht zodra hij mij zag. Ik 
ken deze soort dus nog 
steeds alleen maar van het 
plaatje op de nachtvlinder-
projectkaart. 

Micky Marsman

 
 
Op 18 april 1999 wordt het bekende zondagochtend – radioprogramma voor 
natuurliefhebbers uitgezonden vanaf het Wisselse Veen.  
 
Vroege Vogels vis à vis 
Het was wel even anders, deze ”Vroege 
Vogels”, want bij ons is het traditie daar in 
zondagse luilaktijd, comfortabel in bed naar te 
liggen luisteren. Ditmaal ging ik vroeg uit de 
veren en op pad. Zó vroeg dat er onderweg 
van huis naar de Berghoeve niet één levende 
ziel te bekennen was, niet in een auto, noch 
op een fiets, noch loslopend. Pas op de 
Boerweg liepen twee hondenuitlaters, maar 
een metertje of honderd verder was het 
opeens een en al bedrijvigheid. Zoals iedereen 
ook in de krant heeft kunnen lezen draaide de 
uitzending ditmaal voor het grootste deel om 
Het Geldersch Landschap, waar onder 
anderen ons Wisselse Veen onder valt. 

Ofschoon het erg leuk was om nu ook 
eens te zien wat je normaliter alleen maar 
hoort, leek het me eigenlijk nog leuker om 
met de neus op het buitengebeuren te staan, 
waar mensen van de “vissenclub” De Prik 
actief waren en over hun activiteiten 
vertelden. En waar Willem Kolvoort – naar ik 
begrepen heb vergeefs – zich mét camera in 
een half metertje beekwater onderdompelde, 
op zoek naar Elritsen. 

In Natuurklanken nummer 1 van dit 
jaar staat van alles te lezen over zijn 
bijzondere hobby en het vernuftige 

instrumentarium dat hij ervoor uitgedacht – 
en in elkaar gezet heeft. 

Terwijl ze buiten – in de letterlijke zin 
– druk aan het modderen waren, waarvan wij 
via een rechtstreekse radioverbinding een 
levendig beeld kregen, waren in de Berghoeve 
schitterende dia’s te zien van ondermeer 
eerdere expedities onder water. En over die 
dia’s gesproken, het was eigenlijk erg jammer 
dat de omstandigheden met zich meebrachten 
dat ze niet goed tot hun recht kwamen. Je zou 
er echt voor moeten gaan zitten, want ze 
waren subliem. Niet alleen van onder de 
waterspiegel, maar ook van een eind 
daarboven, waar de “IJsvogels van Jan van 
Duinen” zich plegen op te houden. Een 
absoluut schitterende serie – jammer, 
nogmaals doodjammer dat er af en toe zelfs 
groepjes mensen voor het beeldscherm met 
elkaar gingen staan oreren. Maar dat was wel 
ná de uitzending, want het was werkelijk 
opvallend hoe keurig en gedisciplineerd we 
ons tijdens de uitzending gedroegen, met ons 
honderden. 

Uit het vermelden van IJsvogels moge 
blijken dat Jan van Duinen één van de 
medesprekers was in deze aflevering van 
Vroege Vogels, evenals Henk Menke en 
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Mevrouw Pijl, directeur van Het Geldersch 
Landschap. 

De opkomst voor de aansluitende 
excursies was zo groot, dat er alleen voor de 
ochtendwandelingen al zeven gidsen nodig 
waren. Ik hoorde dat er ’s ochtends 
honderddertig mensen aanwezig waren en ’s 
middags honderdnegentig! Het was lekker fris 
weer, met zon en zonder regen. Voor de 
nattigheid zorgde de bodem wel, maar dat 
wisten we van tevoren. 

Excursies in het Wisselse Veen zijn al 
zo vaak beschreven, dat ik een opsomming 
van de gevolgde laantjes, beken, doorsteekjes, 
weilanden, bosranden en wat dies meer zij, 
achterwege laat. Evenmin van groot belang, 
maar wel heerlijk om te horen, was de 
behouden terugkeer van Fitis en Zwartkop en 
natuurlijk van de Tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-
tjaf-tjif-tjaf. Vlinders heb ik niet gezien – nog 
niet eentje. Geen Mijtertjes ook in de 
sprengenkop, maar wél, veel nieuwe 

Moeraswolfsklauwtjes, die Mia Leurs ons 
aanwees tussen prille Erica en Struikhei. Over 
een paar jaar zal het veldje waar we op dat 
moment liepen er heel anders uitzien! 

In datzelfde gebiedje hadden Mia en 
Els Koopmans al eerder paddenstoeltjes 
gevonden, klein, op het eerste gezicht 
nagenoeg zwart, maar hoe nader je ze 
beschouwde, hoe mooier ze werden. Het 
steeltje was staalblauw en de hoed onder een 
bepaalde lichtinval iriserend diepgroen. 
Aanvankelijk werd gedacht dat hij 
ondergebracht kon worden in de sector 
Satijnzwammen, maar het onderzochte 
exemplaar was zo incourant daar niet de 
vereiste sporen bij te leveren. Menno 
Boomsluiter ging naar de ware identiteit op 
zoek en kwam tot de opzienbarende slotsom 
dat het iets buitengewoon zeer zeldzaams 
betrof. En dat zomaar in ons Wisselse Veen!     

 
Micky Marsman

                                                                                                       
 
 
 
Uiteraard wordt over deze bijzondere vondst door Menno een artikel geschreven in Natuurklanken. 
 
"Grote” vondsten in het Wisselse Veen 
Het paddenstoeltje had een klassiek model met een hoedje en een steeltje. Het had een 
merkwaardige kleur die – afhankelijk van het licht – zwartblauw tot donkerblauwgroen aandeed. De 
plaatjes waren vuilwit en het hoedje zelf, dat trechtervormig was, verkleurde bij het ouder worden 
naar lichtbruin.  

Dit paddenstoeltje zo’n tweeënhalve centimeter hoog, bleek het Blauwgroen trechtertje te zijn. Het 
is in Nederland twee keer eerder gevonden bij Wijster in Drenthe en op het 
eiland Texel en is uitgesproken zeldzaam in Europa. Een vondst waar zelfs het 
Rijksherbarium in Leiden enthousiast op reageerde. 
Er is voor beide paddenstoeltjes een omgeving nodig die steeds zeldzamer 
wordt. Bij het verwijderen van de bovenlaag in het Wisselse Veen is met succes 
getracht de oude zaden in de ondergrond een kans te geven weer te kiemen. 
Getuigen zijn onder anderen de Moeraswolfsklauw en de Klokjesgentiaan. 
Misschien zijn deze paddenstoelen hiervan ook een voorbeeld. Zeker is dat aan 
de lijst van successen voor het Wisselse Veen behalve planten en insecten nu 
ook paddenstoelen toegevoegd kunnen worden. 

Menno Boomsluiter 
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Lenteknotszwam (Clavulinopsis vernalis) 
Deze paddenstoel behoort tot een selecte en kleine groep paddenstoelen die samenleven met algen, 
iets wat zeer weinig voorkomt. In het veld was deze samenleving duidelijk zichtbaar. Cirkelvormige 
matjes van algen op de kale natte grond waren dicht bezet met kleine oranje knotsjes. 
Het is niet duidelijk of hier gesproken kan worden van symbiose, omdat de algen ook zonder de 
Lenteknotszwam voorkomen. Van symbiose wordt alleen gesproken bij een wederkerig voordeel, 
zoals algen en schimmels in korstmossen. Omgekeerd groeit de Lenteknotszwam ook wel eens op de 
jeugdstadia van levermossen. Na ruggespraak met een expert bleek dat dit de derde vondst is sinds 
1947, hoewel zoiets kleins natuurlijk gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden. In de 
Nederlandse standaardlijst staat de Lenteknotszwam zelfs als verdwenen beschreven.                                                                                                                

Menno Boomsluiter                                                                                                                                           

 
 

Verrassingen in het Wisselse Veen 
Op de middag van de 30e juli 1999, bracht ik een bezoekje aan een zonnig en beschut hoekje aan de 
rand van het Wisselse Veen. Een bosje evenwijdig aan de Boerweg houdt de westen- en 
noordenwind tegen. Er is hier een aardige overgang tussen de hogere zandgrond en het lagere 
afgeplagde deel, dat behoorlijk nat kan zijn. Er staan daar een paar pollen Struikheide, bloeiende 
Dopheide en wat beginnende Moeraswolfsklauw in het vochtige deel, samen met net in bloei 
komende Kale jonkers. Moerasrolklaver en Tormentil zorgen voor de gele tinten. Er zijn hier vaak 
interessante dingen te zien. Vorig jaar waren dat een kolonie Bijenwolven op het droge deel en veel 
libellen en een zwervende Oranje luzernevlinder. 

Speurend naar bezoekers op de eerste bloempjes van de Struikheide, betrapte ik een Bruine 
Vuurvlinder. Geen echt zeldzame soort, maar in ons land verre van algemeen. Vooral de onderzijde 
van de vleugels is bijzonder fraai versierd: een zwart stippenpatroon met oranje op een 
gelige ondergrond. Toen het beestje tenslotte nog even de vleugeltjes opendeed, kon je 
zien dat dit een mannetje was, donker met zwarte vlekjes op de voorvleugels en wat 
lichtere maantjes langs de achtervleugels. 
Er waren hier verder Icarusblauwtjes, die vooral op de Rolklaver zaten. Op deze 
plek ook de voedselplant voor hun rupsjes. Met de kijker deze mooie vlindertjes 
bewonderend, verscheen er een graafwespachtig beestje in mijn blikveld. Die moest ik 
even wat beter bekijken. Ik had immers thuis net uitgebreid zitten neuzen in een 
graafwespenboekje. 

Maar was het wel een wesp? Het zwartgele diertje had een heel opvallend oranje pluimpje 
aan het achterlijf. Vlug even vangen in een potje! 
Mijn verrassing was groot. Ik had geen wespje, maar een heel mooi vlindertje gevangen; één van de 
mugvlindertjes. De leden van deze familie hebben allemaal doorzichtige vleugeltjes. Al naar de soort 
zit daar een patroontje in van lijntjes en subtiele kleurplekjes. Het hele diertje was ± 1½  cm groot. 
Bij determinatie bleek dit het Eikenwespvlindertje (Synanthedon vespiforme) te zijn. De rupsjes leven 
in oude eikenstronken. In het verwaarloosde bosje langs de rand zijn die wel voorhanden. 
In stand houden zo’n bosje dus! 
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Het Wisselse Veen zoals ik het beleef 
 
In de periode juli 1996 – januari 2004 verschenen in NATUURKLANKEN, het afdelingsblad van de 
KNNV Epe – Heerde,  20 uitgebreide artikelen van Els Koopmans-Grommé onder bovengenoemde 
titel. Het waren notities gemaakt tijdens haar vele bezoeken aan het gebied, waar ze o.a. samen met 
Mia Leurs een vlinder monitoringroute liep. 
 

Over Els 

Geboren in 1923, opgegroeid in Amsterdam en in 1960 in Epe komen 
wonen, samen met haar man Dik. 
Wij kennen Els als een zeer betrokken en veelzijdig persoon. De natuur 
draagt ze een warm hart toe. Maar ook in muziek en tekenen is ze een 
talent. Veel van de illustraties in Natuurklanken zijn dan ook van haar hand.  
Op de vraag wat voor Els, maar ook voor haar man Dik, de eerste bijzondere 
ervaring / herinnering is aan het Wisselse Veen geven ze eenstemmig 
antwoord: de baltsvlucht van de watersnip. 
Ook Els en haar gezin hebben meegeholpen met het onderhoud van het 
Landje. Het was zwaar werk en vaak ook erg warm. Met een man of tien werd het gemaaide gras bij 
elkaar geharkt en afgevoerd. 
Een antwoord op de vraag wat voor Els de meest bijzondere vondst was in het Wisselse Veen kan ze 
zo gauw niet vinden. De twee grote sprinkhanen? Of toch de Beenbreek, maar komt die plant er nog 
wel voor? De Tauvlinder, een overdag vliegende nachtvlinder, is ook erg mooi. Er wordt steeds weer 
wat nieuws gevonden. De vondst van de twee kleine paddenstoelen, de Lenteknotszwam en het 
Blauwgroen trechtertje. Zeldzaamheden! 
 
Hierna een selectie uit de artikelen van Els. Hier en daar wel bewerkt! 
 
12/15 mei 1996  
De IJsheiligen, half mei, hebben ons nog behoorlijk in hun greep, als we op 12 mei twee 
Groenpootruiters bij de grote plas horen en zien. Op 15 mei hoor ik de Zomertortel roepen. Zomer?? 
Maar ondanks de koude zingen ook Bosrietzanger, Tuinfluiter en een Geelgors. 
 
13 juni 1996  
De meeste lezers zal het echter weinig zeggen dat er op een stuk nat land achter het bosje bij het 
Land van Jonker de weinig algemene Schildereprijs groeit. Dat schrijf ik nu zo gemakkelijk op, maar 
het heeft me veel hoofdbrekens gekost om uit te vinden dat dit kleine witte bloempje een 
ereprijssoort is. Ik had het nooit eerder gezien en nu staat het daar heel bescheiden te bloeien tussen 
Sterzegge en Zompvergeet-mij-nietje. Als het een paar dagen later zaad maakt, is zijn afkomst 
meteen duidelijker. Een nieuwe bewoner op dit zompige stuk! 
 
September 1996 
Het is prachtig weer voor de laatste monitoringroute. Ik zal die echter niet kunnen afmaken, die dag. 
Grote zandhopen versperren het pad bij het aardige stroomversnellinkje. De zandpaden ogen kaal en 
breed. Alle bramen, biezen en het riet langs de randen van het pad zijn gerooid, letterlijk met wortel 
en tak uitgegraven door een bulldozer! 
Ik wist dat de bermen die in onderhoud zijn bij de Gemeente Epe zouden worden “aangepakt”. Op 
advies van Henk Menke zal er een beheer van verschraling worden toegepast. Het weghalen van 
ruigteplanten, zoals bramen, moet die verschraling versnellen. 
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Begin december 1996  
De door de bulldozer zorgvuldig gespaarde gagelstruikjes zitten in knop. Grote pollen hei achter de 
gerooide bramen staan nu in het volle licht en zullen daar zeker profijt van hebben. De oude, bijna 
helemaal omgevallen Kraakwilg prijkt met fraaie moskussens. Op een Zwarte els langs de Veenweg 
groeit een mooie groep Elzenweerschijnzwammen en op de al oude stobben van wat eens Canadese 
populieren waren, staan Fluweelpootjes, Oesterzwammen en Oranje aderzwammen. 
 
 
26 december 1996 
Bevriezen doen de beken nooit waar ze net uit het Veluwemassief komen. De figuren die het ijs even 
stroomafwaarts aan de randen vormt, zijn verrassend en overal weer anders. Dat stekelbaarsjes ook 
tussen die ijsplekken heel actief zijn verrast ons. Onder water groeit groen de Kleine watereppe. De 
Grote lisdodden bij een van de plassen beginnen te stuiven. Hun pluis ligt over het land en ijs 
verspreid. 
 
 
9 juni 1997 
Het is 21° C; we pakken de monitoring draad weer op. Er is wel wat zon, maar er zijn weinig vlinders. 
Alleen een Citroenvlinder patrouilleert op een beschutte plek. Wel vlogen er grote libellen, 
Platbuikmannetjes met lichtblauwe ruggen. Ademloos kijken we later toe hoe een Platbuikwijfje haar 
eitjes legt in een plasje achter het Land van Jonker. Al vliegend steekt ze telkens haar achterlijf in het 
water. Zou dit kleine plasje niet uitdrogen voordat haar larven groot zijn? Nu is het hier nog heel nat. 

Verrassend is het verschijnen van een Weidebeekjuffer. Deze 
mooie libellensoort met zijn bijna zwarte vleugels lijkt in de 
vlucht wel een vlinder. Hij is onmiddellijk te herkennen. De 
kijker brengt hem vlakbij. 
Dit terreintje ontwikkelt zich heel leuk. Het staat er vol 
Egelboterbloemen, kleine gele sterretjes en blauwe 
Zompvergeet-mij-nietjes. Een enkele Koekoeksbloem heeft 
zich er gevestigd. Voor het eerst zien we hier een Grote 
ratelaar. En dan te bedenken dat dit land drie jaar geleden net 
afgeplagd was! 

De Kleine zonnedauw is massaal opgekomen; het kleurt vooral de kale stukken bodem al rood. 
De vele russen en zeggen vragen om een gedegen determinatie. Wat een bof dat de 
plantenwerkgroep hier binnenkort gaat inventariseren! 
We zwerven in de buurt van het eerste plasje, al speurend naar vlinders, als we een paar keer een 
heel harde roep horen. Dat móet een Dodaarsje zijn. Maar zien doen we hem niet. De soppige 
bodem verhindert ons wat dichter bij het water te komen. 
Terwijl ik de vele kleuren van het geheel in me opneem, hoor ik vaag een bekend geluid. Ik heb dat 
jarenlang niet meer gehoord, maar daar roept onmiskenbaar een Kwartel! Waar het geluid precies 
vandaan komt is moeilijk vast te stellen: uit het ruige distelland over het zandpad of van dichterbij? Ik 
sta ademloos te luisteren op die late middag. 
 
 
2e helft juni 1997 
In de tweede helft van de natte junimaand zijn we met de plantenwerkgroep ’s avonds aan het 
grasduinen in het natte veld achter en in het Land van Jonker. Het wemelt ook hier van de 
grasmotjes. Zoals ik al hoopte weet Egbert veel van al die russen en zeggen hier. Namen als Zomprus, 
Pitrus, Greppelrus, Biezenknoppen, Geelgroene zegge, Sterzegge, Hazenzegge en Pluimzegge worden 
rap genoteerd. Ik zal ze thuis nog eens allemaal opzoeken. De Knolrus lijkt in de avondschemer wel 
op Zonnedauw door zijn rode stengels. 
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Wat zijn er massa’s Wateraardbeien in het Land van Jonker! En heel veel Moerasviooltjes. Toch 
volgend jaar beter opletten als ze bloeien. Bepaald opvallend zijn hier een grote plek Waterdrieblad 
en heel veel Grote wederik. De gagelstruiken doen het prima, maar hebben het nieuw geplagde stuk 
nog niet bereikt. 
 
 

11 juli 1997 
Er zijn nu jonge Buizerds in de sprengenbosjes, te oordelen naar de vreemde 
geluiden en het drukke gedrag van de ouden. Ook witte kwikken lopen nu overal 
met hun wat grijze jongen rond. We schrikken op door het luide vleugelgeklapper 
dat twee Aalscholvers verraadt, die in een plasje zwemmen. Ze vliegen naar de 
kwelplasjes en we zien ze daar echt vissen. Tenminste, ze duiken en slikken 
telkens wat door. Raar die vogels van het grote water hier te zien zwemmen! 
Maar de Blauwe reigers, vaak zijn het er twee, komen hier ook niet voor niets. 
Libellenlarven zullen er genoeg zijn. 

 
 
17 september 1997 
Op mijn voorstel gaan we het natte land achter de spontaan opgeslagen elzenhaag bij de Verloren 
Beek kijken. Er slaan daar ook nu nog veel Elzen op; het dreigt een bos te worden. Het blijkt dat onze 
plantenmensen hier nog niet geweest zijn. We verspreiden ons in de breedte om niets te missen van 
de vele Ratelaars en Ogentroost die ik hier weet te staan. Het eerste stukje is grijs van de vele 
Moerasdroogbloemen, kleine behaarde planten. De roze bloempjes van de Moerasbasterdwederik 
zijn het waard goed bekeken te worden. 
Dan een kreet van Henk: “Dat verspreiden heeft wél nut: hier staat een Klokjesgentiaan!!” Ons 
enthousiasme is groot. We bekijken vol bewondering dit mooie, volop bloeiende exemplaar. De 
bloemen staan in de zon wijd open. Het is voor het eerst dat we deze plant hier aantreffen in het 
opnieuw ingerichte gebied. 
Het blijft die ochtend niet bij die ene plant. Maar liefst twaalf bloeiende Gentianen ontdekken we er 
met elkaar. Als er dan ook nog voor het eerst weer Ronde zonnedauw wordt gevonden, naast de vele 
Kleine zonnedauw, kan de ochtend niet meer stuk! 
In mijn hart ben ik er een beetje trots op, de groep dit terreintje te hebben aanbevolen. De beloofde 
Ogentroostjes en Ratelaars staan er ook nog en bij het kwelplasje groeit nog steeds de 
Waterweegbree. Tijdens een bezoek in juli vorig jaar waren er kleine lichtblauwe Cicade’s actief. Ook 
nu wippen ze overal rond. Naaste verwanten van de bekende “spuugbeestjes” zijn het. De larven 
daarvan hullen zich ter bescherming in een bergje zelfgemaakt wit schuim. Maar van die soort zijn de 
volwassen Cicade’s bruinig. Springen kunnen beide soorten heel goed. 
Henk vertelt ons hoe je de zeldzame Paddenrus kunt onderscheiden van de hier heel algemene 
Veldrus. “De Paddenrus heeft allemaal tussenschotjes in zijn stengels, iets 
wat je bij doorvallend licht zelfs een beetje kunt zien”. 
Het Waterkruiskruid bloeit nog bij de plasjes en er ontwikkelt zich een 
groepje Moerasvarens tussen het Riet en de Lisdodden. Wat wordt het 
hier mooi! 
We bekijken dit alles als er plotseling, “retsj-retsj!” een vogel opvliegt. Al 
gauw volgt er een tweede: Watersnippen! Schuwe vogels. 
 
 
18 november 1997   
Een troep van wel honderd Spreeuwen komt zonder geluid overvliegen, gaat in een grote eik zitten 
en begint meteen enorm te kwetteren. 
Er vliegt een Kievit in de verte en er komen Kokmeeuwen aan, die op de akker gaan zitten. 
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9 februari 1998 
Een heerlijk lentegeluid komt van een paar overtrekkende leeuweriken en piepers hoog in de lucht. 
Een Buizerd hipt door een weiland dat vol molshopen ligt. Probeert hij zo’n beestje te vangen of gaat 
het hem om muizen? In elk geval trekt hij zich niets aan van de dode kraaien die nog steeds boven de 
belendende akker bungelen. Kramsvogels, Houtduiven en Spreeuwen verblijven hier ook nog steeds 
in flinke troepen. 
Er bloeit warempel al een eerbiedwaardige oude Els volop. En dat begin februari! Alle andere Elzen 
houden hun katjes nog stijf gesloten. 
In de verte zingt een Grote lijster en even later vliegen er drie ratelend op uit de wei. 
 
 
30 maart 1998   
In het natte land achter het Land van Jonker vormt een aardig mosje, het Veenstaartje, dichte 
tapijtjes. Enkele mannelijke Gagelstruikjes bloeien er heel opvallend aan de bosrand. Wat zijn de 
donkere bladrozetten van de Kale jonkers decoratief! Met hun stekelige bladeren hebben ze alvast 
een plekje voor de toekomst gereserveerd als om hen heen de andere kruiden hoog zullen 
opschieten. 
 
 
10 april 1998  
Goede Vrijdag valt dit jaar op 10 april. Er zijn dan baltsende Raven in het bosje bij de spreng. We zijn 
speciaal dáár heengegaan om Mijtertjes te zoeken. In de modderige kwelstrook stonden ze hier jaren 
geleden bij tientallen, de aardige waterpaddenstoeltjes. Daarna werd de spreng rigoureus geschoond 
en toen bleven ze weg. Nu vinden we er na lang speuren één, als een lucifertje in de kwelblubber 
staan. In het water zwemmen Beeklopertjes. De Echte tonderzwammen die hier op een omgevallen 
berkenstam groeien, doen het prima. Aan een driftig rondbrommende Aardhommel merken we dat 
de eerste Blauwe bosbesbloempjes opengaan. 
 

24 april 1998   
Het gezicht van hieruit op de Woesterberg is merkwaardig. Kaal zand in plaats van de vroegere 
heuvel met heide, gras en struiken. De bedoeling van het kaalschaven, door de gemeente uitgevoerd, 
is de oorspronkelijke heideheuvel te herstellen. De Woesterberg is een zogenaamde 
“smeltwaterheuvel”, ontstaan onder het ijs van de voorlaatste ijstijd en als zodanig een geologisch 
monument te noemen. Hoe zal een en ander zich nu ontwikkelen? 
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8 mei 1998 
Het hooiland bij de Boerweg en verder langs het graspad naar de spreng zit vol Oranjetipjes en 
witjes. Bij die witjes zijn vast ook vrouwtjes-Oranjetip. We worden helemaal lyrisch van al dat moois, 
maar er moet geteld worden.  
We soppen dus door het veld achter het Land van Jonker, waar nu de Ratelaar en de Kleine 
zonnedauw opkomen en een pol Veenpluis prijkt. 
 
16 mei 1998  

Als we na een natte expeditie langs de kwelplasjes richting 
Boerweg en heide gaan, zien we een aantal mensen van ons 
in de verte op hun knieën liggen. Er moet daar iets 
bijzonders zijn. We haasten ons er ook naar toe. Het is het 
zanderige deel bij het hek. Het blijkt dat er die ochtend 
honderden Langpootmuggen het daglicht aanschouwen. Ze 
kruipen uit de zandgrond als rechtopstaande dunne stokjes, 
overal waar je maar kijkt. Dan pompen ze hun vleugels op 
en vrijwel meteen daarop vliegen ze weg en worden er 
huwelijken gesloten. Al parend hangen ze aan gras en 
biezen rondom ons. Het is een ongelooflijk boeiend 
schouwspel dat deze onbenullig vliegende wezens hier te 

zien geven. Voer voor fotografen! Op hetzelfde droge stuk langs de bosrand wemelt het die ochtend 
behalve van de Langpootmuggen ook van honderden Rozenkevertjes. Letterlijk overal vliegen en 
kruipen die aardige torretjes rond. Daar vallen de enkele vlinders bij in het niet. Zandloopkevers zijn 
er ook, groene en bruine. 
 
 
18 mei 1998 
Henk Menke vindt die avond de eerste Koningsvaren en vertelt over vondsten als 
Klimopwaterranonkel, Bittere veldkers en Beekpunge in het gebied. Er moet ook een heel prille 
vetbladplant en een Parnassia gevonden zijn. 
 
 
17 juli 1998  
Een nieuwe generatie Kleine vossen is verschenen bij de Brandnetels van het boerenpad. Een 
Geelgors zingt en Kneutjes vliegen rond. De grote Groene kikkers van de plas gaan enorm te keer. 
Een mooie Oeverlibel zit er te pronken. De kwelplasjes hebben niet zo extreem veel water als je zou 
verwachten na de eindeloze regens. Het kwelwater uit het Veluwemassief stroomt volgens andere 
wetten. 

 
 
3 augustus 1998 
Op het bramenpad naar de spreng van de beek verschijnt een mooie Boktor, zwart met geel 
gebandeerd, die een poos met Mia meelift. Prachtige geblokte sprieten aan het langwerpig lijf met 
wespenkleuren. 
Achter het Land van Jonker is het ook behoorlijk nat. Het ziet er op veel plaatsen rood van de Kleine 
zonnedauw en Mia ontdekt beginnende Moeraswolfsklauwsliertjes er tussenin, maar ook al 
exemplaren met omhoog groeiende sporenstengeltjes. De Zonnedauw heeft een Klein geaderd witje 
gevangen. Het lijfje is al verteerd; de vleugeltjes zitten nog vastgekleefd. 
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16 augustus 1998 
Op de Kleine zonnedauw op het nog steeds flink natte terrein achter het Land van Jonker zitten nu 
nog meer vlinders gevangen: twee Bruine zandoogjes, weer een Klein geaderd witje en zelfs een 
Argusvlinder. De laatste soort heb ik op mijn route alleen ontmoet op deze Zonnedauw en niet in 
levenden lijve. 
Het Harig wilgenroosje en de Basterdwederik bloeien volop met hun roze bloemen. Egelboterbloem 
is er altijd. Op de Moerasrolklaver zitten nu Icarusblauwtjes, hoewel ik alleen maar twee vrouwtjes 
zie. Verse Dagpauwogen en helgele Citroentjes hier en daar, om het tellen niet overbodig te 
doen zijn. Er zijn zelfs enkele Gammauiltjes. Die trekkertjes zijn dit jaar schaars. 
 
 
6 november 1998 
Verder benedenstrooms vingen ze al Beekprikken, heel veel zelfs en ook al 
volwassen exemplaren. Verder Bermpjes en Stekeltjes. Ze hopen nu ook Elritsen in hun netten te 
vangen, de paradepaardjes van de Verloren Beek. 
 
 
16 november 1998 
Onderweg toch nog even gestopt voor een inspectie van paddenstoelen op oude populierenstobben. 
Veel Zwavelkopjes, Grijze gaatjeszwammen en als nieuwe soort hier twee Winterhoutzwammetjes. 
In de berm naar de plasjes toe noteerde ik al de Grote oranjebekerzwam, een aftandse groep 
Grofplaatrussula’s en een Zwartpurperen russula. 
 
 
5 december 1998 
Op het populierenpaadje wacht een teleurstelling. Tot mijn ergernis zijn alle populierenstobben uit 
de berm rechts en links totaal uitgegraven; wat zaagsel is alles wat rest. Waar is dat nou voor nodig? 
Al mijn mooie paddenstoelen zullen hier nooit meer terugkomen. Enkele jaren geleden zijn alle 
bramen en bijbehorende insecten weggehaald en nu dit weer. Niet alle natuurbeheer is altijd voor 
alle facetten van de natuur zo gunstig. Maar: “Wat is natuur nog in dit land?” Hier en daar dreigt nu 
de beekoever in te storten, hekpaaltjes hangen dwars over het water, dat hier behoorlijk gekolkt 
moet hebben. En waar komt toch dat vele schuim vandaan, dat tegen de duikers aandrijft? 
 
 
15 april 1999  
De Vara heeft gemeld dat ze een radio-opname van haar bekende zondagochtendprogramma 
“Vroege Vogels” vanuit ons Wisselse Veen zal uitzenden. Dit in het kader van haar serie uitzendingen 
over “De Landschappen”. Daarna moeten er excursies komen. Lodewijk Rondeboom werft 
excursieleiders en ook ik zal zo’n publieke wandeling op mij nemen, natuurlijk met Mia samen. 
We gaan die tocht degelijk voorbereiden en wel drie dagen voor de uitzending. Op die 15e april 
fietsen we er weer naartoe. Langs het Hazenwegje bloeien mooie pollen Dotters, de 
Paardenbloemen in de berm komen op gang. Madeliefjes staan open en ook de Pinksterbloemen 
blijken al veel bloempjes geopend te hebben. Zouden er zondag aanstaande al Oranjetipjes vliegen? 
Duimen voor mooi weer maar! 
De geploegde akkers die we passeren worden op allerlei eetbaars onderzocht door een paartje 
Kieviten en enkele Witte kwikstaarten. Graspiepers en Vinken vliegen over en een Geelgors roept in 
een boompje langs de weg. 
Bij het Land van Jonker, verplicht wandeldoel aanstaande zondag, bloeit Fluitenkruid en 
boterbloemen doen aarzelende pogingen hun heerlijke meibloei in te luiden. Kleine watereppe staat 
volop in het kleine beekje, samen met de staken van de Paardenstaart die de merkwaardige naam 
van Lidrus draagt. De Stekelvarens langs de oever zijn nog ingerold. Zo’n varen lijkt net de staf van 
Sinterklaas! 
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Dan komt er weer een paddenstoelen verrassing. “Wat? Eén Mijtertje?” lijkt de natuur te willen 
zeggen, “hier staan er honderden!” Op kale vochtige plekken hebben zich glibberige donkere 
algenplekken gevormd. En daarop vinden we talloze gele paddenstoeltjes. Ze lijken wat op Mijtertjes, 
maar het is meteen duidelijk dat het iets anders moet zijn. Dicht bij elkaar op die algenplekken, maar 
dan ook alleen daarop, staan ze bijeen, wel elk exemplaartje apart. Ook weer zoiets wat ik nooit 
eerder zag. Dus: ook mee in het doosje voor Menno. Er staan zoveel dat het meenemen geen 
bezwaar kan zijn. 
  
Zaterdag belt Menno al over de zwammetjes op de algen. Het gaat hier waarschijnlijk (later wordt dit 
bevestigd) om een Knotszwamsoort en wel de Lenteknotszwam (Clavulinopsis vernalis), een heel 
zeldzame paddenstoel op algen! 
Van die paddenstoeltjes met de staalblauwe steeltjes kan hij alleen zeggen dat het zeker geen 
Entolomasoort is, zoals ik eerst dacht. Wat dan wel?  
  
Het resultaat van dit alles is dat we nu weten dat er in het Wisselse Veen, in elk geval twee heel 
bijzondere paddenstoeltjes groeien. Menno belde me die week heel enthousiast, ja juichend op: Dat 
donkere paddenstoeltje met het blauwe steeltje is het zeer bijzondere, uiterst zeldzame Blauwgroen 
trechtertje (Omphalina chlorocyanea), een determinatie die door de grote kenners als juist is 
bevonden. Menno mag trots zijn op zijn determinatie en Het Geldersch Landschap op zo’n bijzondere 
vondst in haar terrein. 
 
 
Eind juni 1999 
Blauwe zegge oogt echt blauwig, de aren van de Hazenzegge lijken op hazenpootjes. Sterzegge bloeit 
met sterretjes. Geelgroene zegge is die lage soort met dikke lichtgroene bloempakjes. Zwarte zegge 
vertoont donkere streepjes in de bloeiaartjes. We vergelijken weer de hier algemeen voorkomende 
Veldbies met de zeldzame Paddenrus, die tussenschotjes in de stengels heeft. “Als haren op een 
hond”, zou je kunnen zeggen van de manier waarop hier een heel veldje groeit van Armbloemige 
waterbies, een vrij zeldzame soort. Het is voor deze plant, dat Egbert ons hierheen gebracht heeft. 
Hij kon niet weten dat er dezelfde avond nog een eendere onverwachte vondst zou zijn. Zowel Suzan, 
als Mia en ik staan bij een onbekende plant, een jonge varen. We zetten er zelfs even een papieren 

vaantje bij om de plek te onthouden, niet vermoedend dat we er die avond 
tientallen zouden vinden. Het is de Koningsvaren; één exemplaar is al eerder 
ontdekt bij de kwelplasjes. Het is een varen van moerassige plaatsen. We 
kijken ook nog met plezier naar de volop bloeiende Grote ratelaars, de laatste 
Zompvergeet-me-nietjes, met hun kleine blauwe bloempjes, de vele 
Egelboterbloemetjes en de Grote egelskop. 
Leuk is ook het kleine Montiaplantje dat al dichtbij de ingang is ontdekt. De 
hoop dat het hier eens een echte vochtige heide zal worden, is aangewakkerd 
door de piepkleine Struikheideplantjes en wat Dophei en de enkele 
Veenpluisjes die er in staan. 
 

 
29 juli 1999  
Bij de vlindertelling op 29 juli vallen vooral de aardige Bonte zandoogjes op. Deze felle 
territoriumverdedigers zijn gemakkelijk te ontdekken. Ze vliegen gewoon op jou of een passerende 
soortgenoot af om die uit hun gebiedje te verdrijven. Zesentwintig tellen we er op die dag op onze 
telroute. En dan te bedenken dat we het zandoogjesrijke terrein achter het Land van Jonker 
vermijden, om de vele langskomende toeristen op deze zomerse dag geen “slecht voorbeeld” te 
geven. 
 



48 
 

2 september 1999 
Tijdens de werkgroepexcursie op 2 september hebben we allerlei kleine diertjes 
uitgebreid bekeken. Wel eens gezien hoe een mannetje Kruisspin behoedzaam, 
pootje voor pootje een veel groter wijfje benadert? Of, hoe nu precies die 
balanceerkolfjes van een Langpootmug eruit zien? De acht deelnemers hebben dat 
allemaal kunnen waarnemen. Waren er zeldzame soorten te zien? Nee, eigenlijk niet, 
maar in de insectenwereld raak je nooit uitgekeken. Met vereende krachten worden er 
zelfs twee “moeilijke” Veldsprinkhanen gedetermineerd. Ze dragen de ludieke namen 
van: Negertje en Tandradje. Eén ongelukkige Sprinkhaan zien we ingepakt worden door 
een forse Kruisspin en als bijzonder vlindertje vangen we even het Goudvenstertje, dat 
zilvergoudachtige vlekjes op de voorvleugels draagt. Het is een juweeltje. 
 
 
8 juli 2000   
Speurend naar Moeraswolfsklauw op de kale plekjes werden maar liefst vijf soorten amfibieën 
opgemerkt: Rugstreeppadjes, kleiner dan een stuiver, repten zich samen met kleine Gewone padjes 
door het gras naar de hogere zandgrond. Ze waren zojuist uit het water gekomen. 
Juist heel fors was de mooie Heikikker. Spitse snuit en typische tekening waren door iedereen te 
bewonderen. Groene en Bruine kikkers in verschillende maten zagen we ook. 
 
 
16 augustus 2000  
Grappig is hoe de Waternavel hier over de natte kale bodem kruipt. Zo herken je deze algemene 
plant haast niet. Ik vind het nog steeds merkwaardig dat dit een schermbloem is! 
 
 
12 maart 2001  
Er rennen zwart uitziende Wolfsspinnen door het gras. Er moeten dus ook insecten actief zijn. Er 
vliegen inderdaad wat vliegjes rond. Een mooie Groene kikker die zich snel tussen de grasbulten 
verstopt, zal daar ook wel op jagen. 
 
 
23 mei 2001  
Ditmaal geen MKZ-versperringen meer bij de Boerweg. Wel staat onder de machtige Bruine beuk 
voor de boerderij een simpel kruis met wat verwelkte bloemen. Het schitterende jonge blad van de 
boom, dat haast oranje lijkt, kan het trieste gevoel dat ons bekruipt niet verdrijven.  
Even nog bij het Land van Jonker kijken. De Ratelpopulier maakt jong blad, de Vuilboom gaat bloeien 
en op de witte schermen van de Lijsterbes komen vliegen af. Het Fluitenkruid bloeit hier nog en het 
Riet in het kleine zijstroompje komt omhoog. Groene poelen van de Kleine watereppe zijn al goed 
ontwikkeld. Een moedereend met pulletjes haast zich naar de beek, een Citroentje vliegt voor ons 
uit. In de natuur gaat alles gewoon verder. 
 
 
5 januari 2002  
De Verloren Beek bevriest nooit echt door het relatief warme kwelwater, maar langs de randen 
hebben zich ook hier fantastische ijsformatietjes gevormd. Het water stroomt er al meanderend als 
een donker stroompje tussendoor. 
Winterkoning en Koolmees verraden door hun alarm dat ze zich in de houtwal verborgen houden, 
iets wat een averechtse werking heeft.  
Maar nu heeft de zon zich ook ineens verborgen. Dikke wolken maken dat we dat ook meteen 
voelen. Alle kleuren verdwijnen en er steekt een koude wind op. Er komt verandering in het weer. 
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24 februari 2002  
Ook bij het “Opoe’s bosje” naast een roestrood zijbeekje stroomt veel water uit de oever. Vooral 
over oude boomwortels heen vormt het hele watervalletjes. Er staat ook veel water in het bos. Hier 
zouden ze open plekken moeten kappen. Misschien kwamen dan de Welriekende nachtorchissen 
terug, die hier vroeger in de lentenachten hun geuren verspreidden. 
De door mij bedachte naam “Opoe’s bosje” herinnert aan een ochtend dat een oude boerenvrouw 
uit Epe met Frans van Noorden en mij op de fiets naar het Wisselse Veen toog. Ze zou ons de 

orchideeën laten zien die ze wist te groeien. “Daar gaat Opoe 80”, zei ze 
bij het opstappen. We waren er al bang voor: het werd voor haar een 
grote teleurstelling. Hoewel we het natte bosje met haar doorkruisten 
vonden we geen enkele orchis meer. 
Een andere bejaarde oud-inwoonster vertelde ons dat ze als kind de witte 
bloempjes van de Welriekende nachtorchis verzamelde en in haar zakdoek 
gerold mee naar huis nam. Die zakdoek geurde dan zo lekker. Ook al was 
die gemaakt van een tot lapjes verknipt beddenlaken. 
De orchissen verdwenen door ontwatering en kunstmest uit het gebied.  
Inmiddels zijn Rietorchis en Gevlekte orchis weer terug, na het op herstel 
van de vroegere natuurlijke rijkdom gerichte beheer door Het Geldersch 
Landschap. 

 
 
21 april 2002  
Een wat late wilgensoort bloeit nu volop en als ik even bij die Kraakwilg ga kijken, zie ik dat dit 
exemplaar een vrouwtje is. Nooit geweten! Ze bloeit met groene, langwerpige stamperkatjes. Niet 
erg opvallend, maar toch zitten er een paar hommels en kleine bijtjes op, die nectar komen halen. 
 
 
18 februari 2003   
De toegang tot wat ik het Paradijsje noem, een open graslandje tegenover het zogenaamde Opoe’s 
bosje, is nu versperd door oude brandnetels en riet. We moeten ons een doorgang banen door deze 
wildernis om het door houtwallen omgeven terreintje te bereiken. Hier is het riet de bedreiging. Het 
rukt op vanuit de houtwal. 
Dat riet heeft wel een kleine verrassing voor ons in petto. Verscheidene rietstengels vertonen een 
abnormale ontwikkeling. Hun bladeren hebben samen een soort langwerpige sigaar gevormd, die uit 
allemaal korte bladeren bestaat. De gewone bloeiwijze, de rietpluim, ontbreekt. Deze Sigaargal, zoals 
hij genoemd wordt, is het gevolg van de activiteit van een klein, dik vliegje. Het legt omstreeks mei 
een eitje in de opgroeiende rietstengel. Tegelijkertijd injecteert ze een stof die de groei van het riet 
remt, zodat het verkorte bladen maakt, dicht op elkaar. Het vliegenlarfje leeft zo beschermd door 
een paar lagen rietblad. Deze rietgalsigaren kenden wij al heel lang. 
Wij namen enkele van de verdorde Sigaargallen met een flink stuk stengel mee. Zouden we er 
vliegjes uit kunnen opkweken? Het lukte wonderwel: in mei vlogen er een paar van die dikke 
pietervliegjes in de grote glazen pot met sigaren rond! 
 
 
15 augustus 2003   
Bij wat er nog over is van de plasjes wemelt het nu van de kleine Groene kikkertjes – honderden 
moeten het er zijn. Rode heidelibellen en een fraaie Viervlek laten zich bewonderen. We zoeken naar 
holletjes van Graafwespen in het zand maar zien niets bijzonders. De Bijenwolven waar we op 
hoopten en waarvan het nesthol vrij goed herkenbaar is zien we ook niet. 
 
Deze artikelen van Els geven een goede indruk van de ontwikkeling van het Wisselse Veen. 
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Natura 2000 
De toewijzing van de Natura 2000 gebieden is volop aan de gang. Doel van Natura 2000 is het 
behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa. Het ministerie van landbouw, natuur en visserij 
schakelt de KNNV in om excursies te organiseren in de toegewezen gebieden, om de burgers te 
informeren over het hoe en waarom. In Nederland zijn 162 gebieden geselecteerd, met als één van de 
grootste, de Veluwe. Ook in Europees verband is dit een bijzonder gebied. Vooral de Tongerense 
Heide en het Wisselse Veen vormen samen een gebied met veel gradiënten van hoog naar laag. 
Daardoor zijn er veel verschillende habitattypen te vinden. Ook onze afdeling wordt gevraagd twee 
excursies te organiseren. De eerste excursie op 8 juni 2008 trekt veel publiek. De pers toont ook 
belangstelling. De vondst van Vetblad maakt dat het een zeer geslaagde excursie wordt. 

 
‘Eerste Vetblad brengt liefhebbers in extase’ 
Natuur groeit en bloeit ongestoord in uniek 
moerasterrein. 
 

TONGEREN / WISSEL – Even leek het 
een normale natuurexcursie te zullen worden 
door het Wisselse Veen en over de 
Tongerense heide. Een zondagmiddag door 
het unieke veengebied van de IJsseldelta en 
de hoger gelegen zandgronden van de 
Veluwe. 

Maar toen de natuurliefhebbers 
midden in het Wisselse Veen plotseling 
tegenover een exemplaar van de vleesetende 
plant Pinguicula vulgaris, of “Gewoon vetblad” 
stonden, waren ze zo opgewonden alsof 
Nederland zojuist zijn eerste goal tegen Italië 
had gescoord. Toch was het niet meer dan een 
klein plantje met lichtgroene bladeren met 
een opgekruld randje die met een kleverige 
stof insecten lokken. 

De Tjiftjaf zingt zijn naam in het hoge 
gras langs de weg en een paar 
boerenzwaluwen vliegen hoog in de lucht 
boven een dozijn natuurliefhebbers. Onder 
leiding van een gids van de KNNV (de 
Koninklijke Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereniging) mogen ze de kwetsbare 
natuurgebieden bij Epe betreden die meestal 
voor het publiek verboden terrein zijn. 

Bij de bronnen van de Tongerense 
Beek legt de gids uit hoe het oorspronkelijke 
landbouwgebied de afgelopen vijftien jaar is 
veranderd in een prachtig veengebied waar 
Zonnedauw naast de Echte koekoeksbloem 
groeit en Grote ratelaar niet ver van de 
Orchidee. Wolken libelles vliegen boven het 

moeras en voor wie goed kijkt, zit er misschien 
een zeldzame Gevlekte witsnuit bij. 
Inmiddels gaat het over meikevers. “Blij dat ik 
geen meikever ben, “ roept Epenaar Koert 
Weerts, als hij van de gids hoort dat 
beekprikken en meikevers na de 
geslachtsdaad sterven: “Ook al is het een 
mooie dood om op het hoogtepunt te 
sterven”. 

De route door het veengebied is 
gemarkeerd met stokken zodat de wandelaars 
niet in het moeras wegzakken en volop van de 
nieuwe natuur kunnen genieten. Bij de 
Zonnedauw bijvoorbeeld, met kleine insecten 
op de met een kleverige vloeistof bedekte 
blaadjes. Dan buigt iemand zich verder 

voorover en 
slaakt een 
kreet. “Dit is 
de klapper”, 
roept Menno 
Boomsluiter 
enthousiast, 
“dat dit uiterst 
zeldzame 
plantje nu 
door ons 

natuurbeheer toch weer terug is gekomen.” 
De flora geeft uitsluitsel. Het is inderdaad de 
vleesetende plant Pinguicula vulgaris, of 
Gewoon vetblad. “O, eindelijk,”verzucht 
Mariet van Gelder uit Heerde, als ze het 
plantje dat er uitziet als een uitgebloeid 
madeliefje, voor de eerste keer in haar leven 
van dichtbij kan bekijken. 

 
Jan Visser 
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De tweede excursie vindt plaats op 10 augustus. Evelien schrijft een verslag voor Natuurklanken. 
 
Augustus 2008 
 

Na de stortbuien van de ochtend was 
het beslist nodig om voor de oversteek door 
het Wisselse Veen waterdicht schoeisel te 
dragen. Hilary had reserve laarzen 
meegenomen. Dit bleek een schitterend idee, 
want hiermee was een echtpaar geholpen dat 
geen laarzen bij zich had en al wilde afzien van 
deelname aan de excursie. 

Met 22 personen werd de excursie om 
14.00 uur gestart. Het was bewolkt, droog en 
een heerlijke temperatuur om te wandelen. 
Adrie gaf eerst uitvoerig uitleg over Natura 
2000. Daarna ging het richting Wisselse Veen. 
Daar aangekomen bleek het grootste deel 
gemaaid te zijn. Aanleiding om te vertellen 
over het beheer. 

Op korte afstand foerageerde een 
aantal Nijlganzen en Adrie maakte ons attent 
op de roep van de Wespendief. 

Margriet en Mariet vertelden over de 
vele soorten planten die specifiek zijn voor het 
veengebied. Ook het verschil tussen grassen 
en schijngrassen werd uitgelegd en bekeken. 
Zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Vetblad 
werden vol bewondering bekeken en 
gefotografeerd. Er sprongen veel kleine 
Groene kikkertjes rond en één exemplaar ging 
van hand tot hand. 

Na het Wisselse Veen ging de 
wandeling verder over de Tongerense Heide, 

gelegen op de stuwwal. Hier bloeide de 
Struikhei en tussen de mooie paarse pollen 
groeide veel Kruipbrem. Een Zwarte specht en 
een Havik, beiden binnen Natura 2000 
beschermde soorten, vlogen over.  

Verder ging de wandeling naar een 
mooie plek met Klokjesgentianen. Hilary gaf 
uitleg over het belangrijke samenspel tussen 
de Klokjesgentiaan, het Gentiaanblauwtje en 
de Bossteekmier en soms de Ruwknoopmier. 

 
 
 

Op de terugweg liet Adrie nog even 
een staaltje ’reptielen vangen’ zien. Nadat de 
eerste poging mislukte, moest een hagedis het 
toch tegen zijn snelheid afleggen. Na een 
snelle “jeugdige” duik had hij een prachtige 
Levendbarende hagedis in zijn handen. Het 
beestje werd door iedereen bewonderd en 
was zeer vereerd met alle aandacht. Hij/zij 
bleef als een volleerd fotomodel zitten tot 
iedereen klaar was met fotograferen. 

 
Evelien van Dalfsen-Tukker

.  
  
 

Twee grote sprinkhanen 
In het gebied van het Wisselse Veen komen twee grote sprinkhanen voor.  
De eerste grote soort die je kunt tegenkomen is de moerassprinkhaan (Mecosteof ithus grossus). 

De moerassprinkhaan leeft op de grond, liefst tussen gras en plaatsen met 
minder vegetatie. Het is echt een bodembewoner. Het dier is voornamelijk 
olijfgroen tot bruin van kleur, maar langs de grote springpoten komt vaak een 
rood randje voor. Ze verschillen nogal eens van grootte. Maten van 12 tot 15 mm. 
komen voor. Ze kunnen goed vliegen, wat heel verrassend is. 
Op het Land van Jonker en het aangrenzende veld zie je ze veel. Aan hun grootte 
en hun opvallend tikkende geluid zijn ze goed te ontdekken. 

De andere flinke sprinkhaan is de bekende grote groene sabelsprinkhaan. 
Ook dit is een flink insect (wel tot 36 mm.) We zagen eens een exemplaar op een houtstapel zitten, 
die constant luid zong, een fascinerende waarneming. 
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Bijzondere waarneming 
Van een lezer, mevrouw Els Koopmans-Grommé ontvingen we het volgende verhaal. 
Een oude vrouw die haar jeugd doorbracht in de buurt van het Wisselse Veen vertelde: “In de tijd dat 
de Welriekende nachtorchis hier nog overal langs de paden groeide en het Vetblad er nog voorkwam, 
zwierf ik als kind rond. Ik plukte de heerlijk geurende witte bloempjes van de Nachtorchis en deed die 
in mijn zakdoek. Dagenlang bleef die geur nog hangen. Thuis, als ik er even aan rook, zag ik die mooie 
witte bloempjes weer voor me. Heel bijzonder vond ik ook het Vetblad met z’n blauwe bloempjes. 
We noemden ze kleefviooltjes. Hun blaadjes kleefden immers zo! We vonden het eigenlijk een beetje 
vieze plantjes. Er zaten altijd dode of halfdode vliegen op vastgekleefd”. 
Dat die kleverigheid zorgde voor wat extra voeding voor het Vetblad via de blaadjes, had ze als kind 
nooit begrepen. Hoe kon je dat ook weten?  
 
Bijzonder is dat Egbert de Boer oktober 2007 één plantje Vetblad (Pinguicula Vulgaris) heeft 
gevonden in het Wisselse Veen. 
Het jaar daarop werden 34 exemplaren geteld! 
Vetblad staat op de Rode lijst in de categorie ernstig bedreigd. 

Mooi Gelderland 

 
 
 

 

Sint-jansvlinder in het Wisselse Veen 
Mia Leurs en Jeanne Felix ontdekten bij het vlinders monitoren voor de Vlinderstichting in het 
Wisselse Veen een voor dit gebied nieuwe vlindersoort: de Sint-jansvlinder. De rups leeft van 
Moerasrolklaver, een plant die daar veel voorkomt. Ook de vlinders bezoeken graag deze bloemen. 
Deze waarneming werd ingezonden door Els Koopmans-Grommé van de KNNV Epe-Heerde. Zij 
waarschuwt: “De soort moet niet verward worden met de meer bekende Sint-jacobsvlinder (met 
langgerekte rode strepen in het zwart-metallic van de vleugels, red.), die op Jacobskruiskruid 
voorkomt”.   

Mooi Gelderland 

 

 

 
Landje van Jonker 1997  
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Ga door de knieën en zie zonnedauw aan de maaltijd 
Behalve vetblad heeft ook zonnedauw zich schitterend aangepast aan voedselarme 
omstandigheden.  

Op open natte plekken met een lage begroeiing in veen- en heidegebieden zie je soms 
een donkerrood glinsterend waas over de grond. Zak je door de knieën - die worden 
gegarandeerd nat - dan zie je op kleine rode blaadjes glinsterende dauwdruppeltjes. Die 
blaadjes zijn minder dan een halve centimeter groot. De rand is dicht bezet met druppeltjes. 
Met wat geluk vind je een blaadje met een insect erop, verstrikt tussen de druppeltjes. Ook 
zijn er blaadjes te vinden waarbij het blaadje om het insect heen gevouwen zit. Op andere 
blaadjes zitten insectenskeletjes. Kortom zonnedauw aan de maaltijd.  

De glinsterende druppels trekken insecten aan. Als ze erop gaan zitten, raken ze 
vastgeplakt. In een ultieme poging om weer los te komen, raken ze nog meer verstrikt. 
Vervolgens worden mierenzuur en verteringssappen afgescheiden waardoor het eiwit uit de 
insecten wordt verteerd. Alleen de steviger onverteerbare delen van het insect blijven op de 
blaadjes achter. 

In het Wisselse Veen vinden we twee soorten zonnedauw. De Kleine zonnedauw met 
smalle langwerpige blaadjes, en de Ronde zonnedauw met ronde blaadjes van bijna een 
centimeter in doorsnee. Van de eerste staan er vele duizenden; soms vind je er honderden op 
een vierkante meter. De tweede is wat minder algemeen, hij is wat kritischer op de plek waar 
hij kan staan. Beide soorten hebben momenteel bloeistengels.  

Zonnedauw: een vreemde naam eigenlijk. Dauw verdwijnt immers zodra de zon erbij 
komt. Zo niet de druppeltjes op de zonnedauw. Die worden juist groter als de zon schijnt. De 
behoefte aan voedsel wordt dan blijkbaar groter.  
 

Tenslotte 
 
De afgelopen decennia is er in het Wisselse Veen veel werk verzet. 
Vergelijk op de voorgaande bladzijden de huidige gegevens met een selectie van de vele beschikbare 
gegevens uit de laatste anderhalve eeuw. Kwetsbare soorten hebben de vele aanslagen in de loop 
der jaren getrotseerd of zijn zelfs teruggekomen. 
We mogen constateren dat het natuurherstelprogramma van Geldersch Landschap en Geldersche 
Kastelen een succes is geworden. En er zijn meer mogelijkheden tot natuurherstel! 
 
Het is de vraag of er in 2011 nog zoveel Wisselse Veen zou zijn geweest als mensen als Henk en Els 
zich niet zo fanatiek hadden ingezet voor het behoud van ‘Het Landje van Jonker’. 
Dit boekje laat zien wat natuurliefhebbers met beperkte middelen in hun vrije tijd kunnen bereiken. 
Het vormt een brug tussen het Natuurbeschermingsjaar 1970 en het Biodiversiteitsjaar 2010. 
 
Zo is deze bijzondere Natuurklanken een pleidooi voor het behoud van bedreigde natuur in de eigen 
omgeving en voor een natuurlijke leefomgeving voor plant, dier en mens …  

Egbert de Boer  
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Sint-jansvlinder  

Viervlek  

Grote keizerlibel  Oranjetipje  

Blauwe knoop  

Waterdrieblad 

Echte koekoeksbloem  

Holpijp  Kleine valeriaan  
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Foto D.Koopmans: Het werk is gedaan 1980 

Moeraswolfsklauw  Ronde zonnedauw  

Veenmosvuurzwammetje  Blauwgroentrechtertje  


