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Stuurpraat 

 
 Het Wisselse Veen Rapport: Wij kunnen terug kijken op een zeer plezierig feest rondom de 
presentatie van Het Wisselse Veen Rapport  ter ere van Henk Menke en Els Koopmans, onze 
ereleden. Op 4 juni, een warme en  zonnige middag,  waren wij te gast bij de familie Verstraaten aan 
de Woesterbergweg. Dank zij hun gastvrijheid en de inzet van verschillende leden van de Planten 
werkgroep, werd koffie en appelgebak geserveerd. Na een aantal toespraken werden de eerste 
exemplaren van het rapport aan Els en Henk overhandigd. Daarna  volgde een rondgang met een 
huifkar of te voet door het gebied. De middag werd afgerond met een drankje en Henk vertelde over 
zijn eerste contacten met de KNNV na zijn militaire dienst in Indië.  Dik Koopmans vertelt ons in dit 
nummer over zijn contacten gedurende 60 jaar met de KNNV en met de landelijke vereniging. Het 
Rapport zelf is met veel  lof ontvangen, in de pers, door belangstellenden en door Het Geldersch 
Landschap.  
 
Nieuwe bestuursleden: Herman Snoek is inmiddels goed ingewerkt als secretaris. Met het vertrek uit 
het bestuur van Janus Crum en Menno Boomsluiter (Paddenstoelen werkgroep) was het bestuur 
weer te klein geworden. Wij hebben twee leden van de Insectenwerkgroep gevraagd om bij te 
springen. Wij zijn erg blij dat Loes Jansen en Cintia Wedemeijer ons zijn komen versterken. Uiteraard 
moet dit nog door de jaarvergadering goedgekeurd worden. 
 
 Het archief is inmiddels ondergebracht bij de gemeente Epe; vragen erover kunnen altijd gesteld 
worden via Herman. 
 
‘Het Natuurpad’ gids: Zoals u kon lezen in Natuurklanken 2  is er een nieuwe natuurpadgids in de 
maak. De financiering is bijna rond en wij hopen de gids dan in het voorjaar te kunnen presenteren. 
 
Lezing over Bijen door Arie Koster: In 2012 wordt aandacht aan zowel de honingbij als de wilde bij 
besteed tijdens het Jaar van de Bij. Er zijn veel zorgen over de problemen en achteruitgang van bijen 
in het algemeen. Op  27 oktober komt Arie Koster uit Veenendaal, een bijendeskundige, 
stadsecoloog en imker een lezing geven; ook met aandacht voor drachtplanten en bijenhotels en het 
belang van andere nestgelegenheden. Dus de avond is  niet alleen interessant voor insecten-
liefhebbers, maar het gaat ook over hoe je de tuin en omgeving meer bijenvriendelijk kan maken. Zie 
ook www.zoekkaartwildebijen.nl  
 
Nieuwjaarswandeling: Onze eerste activiteit van het nieuwe jaar 2012 is traditiegetrouw een 
wandeling gevolgd door koffie en gebak om op te warmen. Wij zijn van plan dit jaar naar de Dellen te 
gaan onder leiding van Menno Boomsluiter. 

Hilary Jellema-Brazier 
 

 
Mailinglijst 

Regelmatig komen bij het secretariaat aankondigingen per mail binnen van activiteiten van andere 
verenigingen en organisaties, boeken, algemene KNNV aankondigingen en dergelijke. Als ze van 
toepassing zijn op een van de werkgroepen, worden deze naar de coördinator van die werkgroep 
doorgestuurd. Als u deze algemene aankondigingen ook op eigen e-mailadres wilt ontvangen, kunt u 
een mail sturen naar secretaris@epe-heerde.knnv.nl met als onderwerp: mailinglijst, en krijgt u ze 
ook toegestuurd. Het gaat om enkele mails per week. Toekomstige wijzigingen (opzeggen, ander e-
mailadres) kunnen op dezelfde manier doorgegeven worden.  
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Algemeen programma najaar 2011 
 
Donderdag Rondom de Zuiderzee deel 2 
29 september Deze lezing is een verslag van anderhalf jaar wandelen rondom de voormalige  

Zuiderzee. Vorig jaar zijn we geëindigd in Kampen en vanaf daar gaan we verder naar 
het Noorden. Langs  Genemuiden naar het hoge land van Vollenhove, daarna de  

  veengebieden in NW Overijssel en Friesland. Vervolgens via Lemmer en Sloten  
  naar Gaasterland en tenslotte Stavoren. 

Een verslag van Gerard Plat 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur  

 
Donderdag Lezing bijen (wilde en honingbijen) door Arie Koster 
27 oktober Het jaar 2012 is door de KNNV uitgeroepen tot het jaar van de bij. 
  Hierop vooruitlopend willen wij met deze lezing hier alvast aandacht aan besteden. 

Arie Koster is bioloog, bevlogen imker en stadsecoloog. Met deze lezing wil hij laten 
zien hoe wij in onze directe omgeving bijen kunnen helpen. De lezing gaat over 
drachtplanten en de relatie met zowel wilde als honingbijen. Ook het aanbieden van 
nestgelegenheid dmv bijenhotels, oude muurtjes, oud hout etc. komt aan de orde. 
Kortom een must voor de bijenliefhebber. 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

 
Donderdag Lezing over vogels door Stef van Rijn 
24 november Ook dit jaar zal in samenwerking met de vogelwerkgroep  Stef weer een lezing 

verzorgen. Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend maar het zal 
ongetwijfeld over een onderzoek gaan dat nog loopt of al is 
afgerond. De lezingen van Stef zijn altijd interessant mede door zijn 
met humor gebrachte verhalen en goed fotowerk.  
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

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

Deze avond staat open voor bijdragen, in welke vorm dan ook, van alle leden.  
Opgave bij Gerard Plat voor 1 december. 
Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

 
Zondag  Nieuwjaarswandeling en receptie 
9 januari Nieuwjaarswandeling onder leiding van Menno Boomsluiter bij de Dellen. Mariet van 

Gelder zal vertellen over de geschiedenis van het gebied. 
   Start wandeling 14.00 uur. 

Verzamelen bij de parkeerplaats aan de Nieuwe Zuidweg 194.9-490.5.  
Vanuit Heerde, Elburgerweg en rechtsaf bij de Zuidweg. 
Vanuit Epe, naar de Zuidweg;  P-plaats voorbij de afslag voor Heerde. 
De wandeling zal ongeveer 2 uur duren. 
Na afloop kunnen we in De Hoeve van Loo, Kamperweg 76 te Heerde, onder het 
genot van een kopje koffie bijpraten. 
Bij deelname aan deze wandeling vooraf opgeven voor  01-01-2012 bij Hilary 
Jellema,  tel. 0578-694762 of hilaryjellema@tele2.nl   …meer informatie 
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 op de volgende pagina.  
Leden die niet meewandelen maar wel graag bij de receptie aanwezig willen zijn, zijn 
van harte welkom vanaf ongeveer 16.00 u. in De Hoeve van Loo, Kamperweg 76 in 
Heerde.Wel graag even doorgeven. Zie hier boven. 

 
 

 

Programma Insectenwerkgroep  
 

Datum / tijd Onderwerp 

Maandag 10 oktober ’11 
20.00 uur 

Werkgroepavond in kamer 121 (boven) van de EGW 
a. Verslag monitoringroutes 
b. Bijzondere waarnemingen 
c. Vlinders in eigen tuin 
d. Invulling programma november, januari, 

februari,maart 
e. Dia- of beamerpresentatie 
 

Maandag 14 november 
20.00 uur 

Werkgroepavond in kamer 118 (boven) van de EGW 
Programma nog niet bekend. 

Maandag 16 januari ’12 
20.00 uur 

Werkgroepavond in kamer 121 (boven) van de EGW 
Programma nog niet bekend. 

Maandag 13 februari 
20.00 uur 

Werkgroepavond in kamer 121 (boven) van de EGW 
Programma nog niet bekend. 

Maandag 12 maart 
20.00 uur 

Werkgroepavond in kamer 121 (boven) van de EGW 
Programma nog niet bekend. 

 
 
 

Programma Geologie en Landschap werkgroep 
Zaterdag 22 oktober  2011 
Op deze dag verkennen we het stroomgebied van de Dinkel en het Lutterzand.  Na afloop bezoeken  
we in het nabij gelegen Denekamp het museum Natura Docet. Ook de KNNV Noordwest  Veluwe zal 
erbij betrokken zijn. 
 
Voor het komende jaar 2012 wordt het hierna volgende programma voorgesteld: 
  

• Eerste avond traditioneel vakantie ervaringen/belevenissen en geologisch allerlei. 

• Dia avond Geologisch/Archeologisch: bijzonderheden/principes/grond- 
beginselen/ervaringen. 

• Avond programma over Vulkanisme en vulkanische gesteenten. Leren herkennen van 
zwerfstenen van vulkanische oorsprong. 

• Excursie Archemerberg/Lemelerberg en omgeving. 

• IJstijdpad op de Sallandse heuvelrug.  

• Bezoek van der Lijn reservaat Urk. 

• Bezoek Museum voor Archeologie in Leiden. 

• Bezoek reconstructie Celtic fields in Lunteren. 

• Avondprogramma nader in te vullen. 
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Dit programmavoorstel kan op verzoek  van leden worden aangepast/uitgebreid/veranderd. 
Het kan eventueel door omstandigheden/organisatieperikelen in volgorde worden gewijzigd. 
De werkgroepleden worden door mij tijdig geïnformeerd over data, tijdstip enz. 
Overige KNNV leden kunnen te allen tijde bij mij terecht voor info over speciale activiteiten. 
Voorstellen voor andere ideeën/suggesties enz. zijn altijd welkom. 
  

Bauke Terpstra 

Programma Mossenwerkgroep  
 
Zaterdag 1 oktober 2011, 13.00-15.00 uur: 
Excursie Sprengenbos achter het Heerderstrand. 
Verzamelen bij Mariet van Gelder, Sprengenweg 5, 8181 NM Heerde (= tegenover de 
paardenkliniek). 
 
 
Dinsdagavond 4 oktober 2011, 20.00 uur: 
Determinatie-avond bij Elja van Dongen thuis (Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld). 
 
 
Zaterdag 5 november  2011, 13.00-15.00 uur: 
Excursie het Kret, deel dat we nog niet gehad hebben, km. hok 200.0 - 493.3.   
Volg borden Veluws Pompstation, halverwege de Groteweg tussen Heerde en Wapenveld: de 
Wapenveldseweg (een onverharde zijweg met daarnaast een verhard 
fietspad). Na ± 1 km kom je op een parkeerplaats. 
 
 
Dinsdagavond 8 november 2011, 20.00 uur: 
Determinatie-avond bij Mariet thuis: Sprengenweg 5, 8181 NM 
Heerde. 
 
 
Zaterdag 26 november  2011: 13.00-15.00 uur:  
Excursie bij Elja in de buurt, uurhok 200-490 (km.hok nog nader te 
bepalen). 
Verzamelen bij Elja (Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld) 
 
 
Dinsdagavond 29 november 2011, 20.00 uur: 
Determinatie-avond bij Elja thuis (Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld). 
 
 
Zaterdag 10 december 2011: 13.00-15.00 uur: 
Excursie in Zwolle, uurhok 200-500(km.hok nog nader te bepalen). 
Verzamelen tegenover uitspanning “Het Engelse Werk” in Zwolle. 
 
 
Dinsdag 13 december 2011, 20.00 uur: 
Determinatie-avond bij Elja thuis (Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld). 
 

Tot ziens op 1 oktober,    Elja 
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Programma Plantenwerkgroep 
Aanvang steeds om 20.00 uur,  
Alkoof Eper Gemeente Woning, Stationsstraat, Epe 
 
26 sept.’11 Determinatieavond 
31 okt.  Determinatieavond 
28 nov.  Ledeninbreng 
 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep  
 
Zaterdag 1 okt. 9.30 u: Kasteel ‘De Cannenburch’ in Vaassen 

Bij dit kasteel is een parkbos aangelegd op basis van wat vroeger het Cannenburcher Bos 
werd genoemd, maar met ingrijpende veranderingen. Deze excursie is bedoeld als een soort 
nulmeting voor wat de paddenstoelen betreft. Verzamelen op de parkeerplaats aan de 
overkant van het kasteel (=Julianalaan). 

Zaterdag 8 okt. 9.45 u: Excursie van de KNNV-afdeling Noordwest Veluwe 
Verzamelen bij het Transferium in Nunspeet. Voor verdere gegevens zie het artikel in 
Natuurklanken 2011, nr. 4 

Zondag 16 okt. 14.00 u: Afdelingsexcursie via een deel van het Natuurpad Epe 
Startpunt achter het Hertenkamp aan de Dellenweg in Epe. Het is de bedoeling om deze 
excursie voor te bereiden op donderdag 10 okt. om 10.30 u vanaf hetzelfde startpunt. Als je 
met de voorbereiding mee wilt gaan, neem dan voor de zekerheid even contact op met de 
werkgroepcoördinator.  

Zondag 23 okt. 14.00 u: Nader af te spreken. Informatie bij de coördinator. 
Gedacht wordt aan de omgeving van het Heerderstrand. 

Dinsdag 25 okt. 20.00 u: Werkgroepavond bij Micky Marsman 
Graag aan haar laten weten als je komt. 

Zondag 13 nov. 13.30 u: Nader af te spreken. Informatie bij de coördinator. 
Let op de gewijzigde aanvangstijd i.v.m. het vroeger donker worden. 

Zondag 20 nov. 13.30 u: Nader af te spreken. Informatie bij de coördinator. 
Let op de gewijzigde aanvangstijd i.v.m. het vroeger donker worden.  

 
 

Uitnodiging excursie 40-jarig bestaan KNNV NW Veluwe 
 

Dit jaar viert de afdeling Noordwest Veluwe haar 40-jarig bestaan en staan we regelmatig stil bij het 
verleden. Zo heeft onze afdeling, de NW-Veluwe, 40 jaar geleden in samenwerking met de afdeling 

Epe/Heerde een excursie georganiseerd op het terrein van het voormalige “Ronde-huis” te 
Nunspeet. Dat willen we dit jaar herhalen en wij nodigen jullie van harte uit.  

De excursie wordt gehouden op zaterdagmorgen 8 oktober 2011. 
 We verzamelen bij het Transferium te Nunspeet om 9.45 uur. 

Opgave en informatie bij de excursieleider  
Annemarie Kooistra: 

 aekooistravroegop@hotmail.com, 
 tel. 0341-557545. 

Vertrek 9.15 uur te Ermelo, 
9.30 uur te Harderwijk,  

9.45 uur te Transferium Nunspeet. 
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Excursieverslag - Voorjaarskamp 2011 Nieheim (Duitsland) 
Begin mei waren we met 12 deelnemers weer op pad in een mooie streek gelegen tussen het 

Teutoburgerwoud en de Weser. Een redelijk heuvelachtig gebied met toppen tot circa 350 meter.  
Afwisselend bebost zowel op de toppen  als ook langs een aantal fraaie beekdalen, waardoor het met 
de akkers en weilanden ertussen een afwisselend en aangenaam  landschap vormt. 

Het is een ideaal gebied om te wandelen en te fietsen. Het maximale hoogteverschil is 250 
meter en dus meestal goed te doen voor mensen met een normale conditie. Dat hoogteverschil 
hebben we overigens niet gehaald. Maar met de circa 65 km in 5 dagen zijn er natuurlijk wel 
behoorlijk wat hoogtemeters gemaakt. 

 Volgens een groot informatiebord, dat we tijdens onze eerste avondwandeling over de 

beboste heuvelrug achter ons Feriendorf tegenkwamen, moest het gebied ook rijk zijn aan een grote 

verscheidenheid aan spechtsoorten. Daar stonden  liefst 9 soorten op; grote, middelste en kleine 

bonte specht,  zwarte en groene specht, witrugspecht en draaihals. De negende ben ik vergeten, 

maar ik dacht dat het de syrische bonte specht was.  Wij hebben 

slechts de grote bonte, de groene en de zwarte specht gezien. Er  zijn 

wel wat bosreservaten met oudere bomen,  maar over het algemeen 

liepen we door  bossen met een productiebosachtig karakter. De 

loofbomen zagen er meestal mooi gaaf uit, praktisch geen spechtengat 

te zien. 

In de populierenopstanden in de beekdalen was er  meer  

variatie. Wel waren er veel solide nestkasten opgehangen. De enige 

bonte vliegenvanger die ik heb gehoord, zat dan ook  bij een nestkast; en wat boomkruipers en een 

enkele boomklever in de reservaten en dalen.  Net als in de Eifel en de Ardennen viel me op, dat we 

weer veel meer vuurgoudhanen dan goudhaantjes  in de naaldopstanden hoorden. En hier ook weer 

het fenomeen dat schijnbaar elk dorp zijn eigen paartje Rode Wouw heeft; wat zijn dat toch 

prachtige vogels. Op de vele akkers en weilanden viel de zang van de veldleeuwerik behoorlijk tegen 

maar het riedeltje van de geelgors in de bosrand  maakte weer veel goed. In de dorpen zaten  overal 

de zwarte roodstaarten met aan de buitenkant groepjes  kramsvogels. Uiteraard ook putters en 

kneutjes, maar we misten de Europese Kanarie. Jan Hofstede hoorde s’avonds achter het huis nog de 

bosuil. 

De vele bosranden met hun overgangen naar akkers en weilanden in het glooiende 
landschap en de vele vruchtbomen maken het een ideaal gebied voor de das. Overal zagen we dan 
ook de wissels door de velden en de haren in het prikkeldraad. Zelfs overdag waren er reeën en een 
vos te zien. Verder hertensporen en keutels, met langs de beek zoelplekken van het zwijn. Tijdens de 
autorit, terug vanaf het blauwe parelzaad in een bos aan de Weser, zag ik nog een dode wasbeer 
langs de weg. Goed te herkennen aan de zwart/wit ringen op zijn staart; de wasbeerhond heeft geen 
ringen.  

Wij hadden goed weer, dus zagen we nog redelijk wat vlinders. Het oranjetipje,  landkaartje 
en bont zandoogje waren goed vertegenwoordigd; verder groot- klein- en geaderd witje, atalanta en  
gehakkelde aurelia. In de bossen zagen we een aantal keer de Tauvlinder , een geelbruine 
nachtvlinder waarvan het mannetje overdag vliegt. De rups zit vooral op beuk, maar ook wel op 
andere loofbomen.  

En via een open stootvoeg van ons huisje vloog een hoornaar in en uit. 
Vele (kikker)visjes in afgesloten beekloopjes, maar verder geen amfibieën of reptielen gezien op een 
dode hazelworm op de weg na.  

De lijst met waargenomen vogelsoorten , gehoord en/of gezien ziet er als  volgt uit: 

Wilde eend, Mandarijneend, Grote Gele Kwik, Blauwe Reiger, Veldleeuwerik, Kneu, Koekoek, 
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Heggenmus, Nachtegaal, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Fitis, Winterkoning, Roodborst, Merel, 

Zanglijster, Zwartkop, Goudvink, Boompieper, Geelgors, Kramsvogel, Ekster, Zwarte Kraai, Groenling, 

Putter, Houtduif, Koolmees, Gaai, Vink, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Kuifmees, Zwarte Mees, Grote 

Lijster, Fluiter, Tjiftjaf, Grote Bonte Specht, Zwarte Specht, Groene Specht, Boomkruiper, Spreeuw, 

Bonte Vliegenvanger, Glanskop, Pimpelmees, Boomklever, Kauw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte 

Kwik, Zwarte Roodstaart, Huismus, Ringmus, Buizerd, Torenvalk, Rode Wouw, Raaf, Bosuil. In totaal 

58 soorten. 

NB. Dit verslag zegt niets over de vogelstand, maar geeft slechts een zeer globale indruk. 
Tenslotte: we hebben onder  prima omstandigheden  een aantal mooie  wandelingen gemaakt en 
zoals altijd was het geheel weer uitstekend verzorgd door Paula en haar staf. 

 
Hulde en mijn dank, 

 Jan Kuijper 
 

Excursieverslag - de Zwaluwenburg 
We komen samen op de parkeerplaats. 

Met zes man gaan  we vervolgens op pad en 
volgen de rode route. Die leidt ons door enkele 
mooie lanen, door de kruidenvelden voor 
homeopathische geneesmiddelen en natuurlijke 
producten van A. Vogel, langs houtwallen en 
natuurlijk ook langs het landhuis. De lanen 
worden omzoomd door eiken, waaronder veel 
Amerikaanse eiken. In de houtwallen groeit o.a. 
meidoorn en sleedoorn. We lopen langs 
afwisselend naald- en loofbos, met o.a. grove 
den, douglasspar en berk.  In het parkbos in de 
buurt van het landhuis staan veel bloeiende 
rododendrons en azalea’s, verder ook 
monumentale platanen, moseiken en rode 
beuken. 
We zien weinig dag- en nachtvlinders, voor het 
merendeel rupsen en slechts een enkele  juffer. 
Enkele andere insecten worden wel 

waargenomen, o.a. de niet zoveel  voorkomende Grote poppenrover, een loopkever. 
Waarnemingen - Donderdag 19 mei 2011 

Dagvlinders 
Kleine vos    Aglais urticae (rups)     5-10  
Eikenpage        Favonius quercus (rups)    2 
Nachtvlinders 
Langsprietmot    Nemophora degeerella     2-5 
Bruine snuituil    Hypena proboscidalis     1 
Donsvlinder    Euproctis similis (rups)     4 
Halvemaanvlinder   Selenia tetralunaria (rups)    1 
Groene eikenbladroller   Tortrix viridana (rups)     10+ 
Libellen 
Azuurwaterjuffer   Coenagrion puella (m +v)    2 
Wantsen 

Gyromastes rhombea     1 
Cicaden 
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Cercopis vulnerata     1 
Schorpioenvliegen 

Panorpa communis     2-3 
Zweefvliegen 
Pendelzweefvlieg   Helophilus pendulus     1 
Blinde bij    Eristalis tenax      1 
Bijen 
Honingbij    Apis mellifera      1 
Meikevers 
Rozenkever    Phyllopertha horticola     10+ 
Meikever    Melolontha melolontha    2 
Soldaatjes 
Geel soldaatje    Cantharis livida      2-3 
Zwart soldaatje    Cantharis fusca      2-5 
Boktorren 
Kleine wespenbok   Clytus arietis      2 
Loopkevers 
Grote poppenrover   Calosoma sycophanta     1 
Lieveheersbeestjes    
Vijfstippelig lieveheersbeestje  Coccinella quinquepunctata    1 
Sluipwespen 
     Ophion luteus      2 
 
Verder nog enkele niet gedetermineerde insecten, zoals: een snuittor, een wants en een kniptor. 

Bertus Hilberink 
 
 
 

Excursieverslag - Kootwijk 

Zaterdagochtend  09-04-2011 
Om 9.15 uur verzamelen zich 11 deelnemers aan de Tolweg in Emst. Een kwartier later reizen we af 
richting Kootwijk om het oude historische dorp te bezoeken dat niet meer bestaat. Het belooft een 
stralende dag te worden. Geleidelijk maakt de ochtendkilte plaats voor een aangename warmte, en 
laat de zon ons deze dag niet meer in de steek. 

We parkeren de auto’s aan de grindweg tussen Assel en het huidige dorp Kootwijk en lopen 
de oude weg op richting het voormalige station Radio Kootwijk waar reeds lang de oude grandeur 
van de verbinding met Bandoeng in Indonesië is verdwenen en beide, laatste beeldbepalende 
zendmasten lang geleden zijn ontmanteld. Na enkele honderden meters verlaten we deze weg en 
slaan een zandpad in dat ons voert door het meer en meer dicht groeiende Kootwijkerzand.  

Nog resterende open plekken stuifzand 
worden afgewisseld met grove dennen, 
enkele jeneverbesstruiken, plukjes oude 
heidestruiken en plakken mos. Heidespurrie, 
schapezuring, buntgras en vooral zandzegge 
laten ons zien hoe het stuifzand wordt 
vastgelegd en hoe zij voorbereidend werk 
verrichten voor andere groei- en 
levensvormen. Samen met de fraaie lichenen 
vegetaties beslechten zij  de strijd met het 
dynamische stuifzand. 
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 Na een twintig minuten genieten in dit fraaie landschap, staan we dan ineens voor het oude 
dorp Kootwijk althans voor de plek waar het ooit gelegen heeft. Het lijkt volledig van de kaart te zijn 
geveegd, wat voornamelijk door het stuifzand werd veroorzaakt. Waar 30 jaar geleden nog een 
schier oneindige zandvlakte lag staan we nu aan een krimpend zandbakje dat ook nog eens bedreigd 
wordt door verder oprukkende pionierplanten die steeds meer de kop op steken. 
Met veel verbeeldingskracht proberen we ons een voorstelling te maken van wat zich hier heeft 
afgespeeld. Zelf vond ik hier aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw veel sporen 
van dit dorp in de vorm van vele potscherven e.d. Kort hierna  werd tussen 1971 en 1974 door de 
Archeoloog Drs. Heidinga een uitgebreide opgraving georganiseerd waarvan de bevindingen werden 
neergelegd in een kort verslag onder de titel:” “Een middeleeuws dorp, en de geboorte van een 
woestijn”. Ooit lag in dit gebied ook een inheemse nederzetting. Een potscherf van een klokbeker uit 
mijn eigen verzameling bevestigde het vermoeden dat hier al veel eerder menselijke activiteiten 
hebben plaats gevonden, zelfs al uit de Trechterbeker- en Vlaardingencultuur.  
 Het dorp heeft een ongekende bloei doorgemaakt tussen de 8e en 10e eeuw, mogelijk tot in 

de 11e eeuw. Echter in 
die tijd trad ook het 
verval al in door het 
oprukkende stuifzand.  
 Er zijn ongeveer 
veertig contouren van 
bootvormige 
boerderijen gevonden 
in de vorm van 
verkleuringen in het 
zand ter plaatse van 
oude paalgaten. 

Sommige overlapten elkaar, dus er werd ook afgebroken en opnieuw gebouwd. Ook diverse 
karrensporen werden bloot gelegd alsmede een houten waterput nabij een meertje. Veel 
hutkommen, spiekers en andere schuurtjes werden aangetroffen die voor voedselvoorraden, hooi en 
gereedschappen moeten zijn gebruikt. Kortom het is mogelijk een welvarend middeleeuws dorp 
geweest. Hoe het sociale leven eruit zag, is moeilijk te achterhalen omdat dit niet door 
archeologische vondsten wordt weergegeven. Naast verschraald inheems vaatwerk werden ook 
scherven van zogenaamde Badorf- en Pingsdorfer potten 
gevonden.  
Dit laatste geeft aan dat er op de een of andere manier handel 
is geweest met de gelijknamige dorpjes in de omgeving van 
Keulen in Duitsland. 
 Aan de hand van eigen vondsten en andere gegevens 
hebben we geprobeerd een beeld te vormen van dit dorp en 
de mogelijke activiteiten die zich daar hebben afgespeeld. Het 
landschap in die tijd moet er heel anders uit hebben gezien 
dan het huidige stuifzand ondanks het feit dat stuifzand toen al 
een  bedreiging was voor het voortbestaan van dit dorp. 

 Desondanks heeft stuifzand een heel eigen karakter 
gekregen waarin verschillende levensvormen zich hebben 
leren aanpassen. Velen willen dat dit landschap intact blijft waaronder Staatsbosbeheer. Deze 
beheerder heeft zelfs weer een gebied ontbost om ook meer naar het zuiden  een gedeelte stuifzand 
te activeren. Na het ontdoen van de laag boshumus kwam er verrassend genoeg een keienvloer van 
zwerfstenen te voorschijn. Na een eerste inventarisatie bleek dit interessant genoeg er nog eens te 
zoeken naar bijzonderheden. Op avondbijeenkomsten hebben we al vaker aandacht besteed aan het 
herkennen en benoemen van zwerfstenen, wat nog steeds lastig blijkt te zijn. Nu liepen we in het 
veld en werd ons de gelegenheid geboden het eens in de praktijk te toetsen. Na veel vraagstukken 
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bleek er toch herkenning aanwezig, dus de basis is gelegd. We ontdekten  tussen de vele zuidelijke 
zwerfstenen ook ongeveer 5 % zwerfstenen van noordelijke herkomst. Eigenlijk zou ik de Veluwe een 
soort tweestromen land willen noemen vanwege de twee grote herkomstgebieden die de Veluwe  
vorm hebben gegeven.Wat vonden we deze dag: 
 
Uit het noorden (ijs): 
Graniet  - een makkelijk herkenbaar korrelig gesteente 

van kwarts, veldspaat en glimmer 
Gneis - een streperig omzettingsgesteente van 

Graniet  
Oostzeeporfier - bruin gidsgesteente met vele veldspaat-  

vlekjes erin uit het Oostzeegebied 
Diabaas   donker gesteente met veel streepjes en 
haakjes van witte veldspaat 
 

Uit het zuiden (Rijn en Maas): 
Revinien kwartsiet  grijze kwartsiet met kubusachtige gaatjes erin, Franse Ardennen 

IJzerkiezel                  mooi zachtrood gesteente met soms witte kwartsaders, Zuid Duitsland 
Kiezellei                     ook toetssteen of Lydiet genoemd matzwart tabletvormig stenen, Ardennen 

Taunuskwartsiet      grijze kwartsiet met wijnrode vlekken/strepen, Zuid Duitsland 
Kiezeloöliet               kleine steentjes opgebouwd uit kleine bolletjes, oud en zeer hard zeesediment 
Agaat                         kleine kleurige geodebrokjes uit oude vulkanische gesteenten Idar Oberstein 
Jaspis breksie           zie IJzerkiezel 
Knollensteen            bruingeel gesteente Rijnland/Zevengebergte 

Leisteen                    grijs gesteente uit laagjes opgebouwd (dakbedekkingen op kerken) Rijnland 

Windkanter              diverse vormen maar met scherpe kanten, door zand/wind gestraald 
Verder veel algemene zandstenen en 
kwartsieten(omzetting van zandsteen)  
 

Bovenstaande vondsten vertegenwoordigen een heel 
algemeen beeld van de zwerfstenen die we op de Veluwe 
kunnen vinden en geven bovendien het voordeel dat ze 
redelijk makkelijk op naam te brengen zijn. Na deze 
geslaagde praktijkoefening trotseerden we nog een flink 
stuk zand/heide en naaldbos op de terugweg, terwijl Tjada 
ons nog verraste met de vondst van een scherf inheems 
aardewerk in de omgeving van het “Verdwenen dorp”. 
 

Bauke Terpstra 
 
 
 

 

Rectificatie 
In de vorige Natuurklanken, editie Wisselse Veen, is op blz. 56 een foto opgenomen met de 
vermelding dat het een Blauwgroen trechtertje is. Het is echter een Kopergroenzwam.  
In de bronvermelding staat ten onrechte dat Menno Boomsluiter de maker is van deze foto. 
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60 jaar huisgenootlid van de KNNV 
Op verzoek van onze voorzitter stel ik mijn 60-jarige ervaring met de KNNV op schrift. 
     

Zestig jaar geleden ben ik er in gerold. Door ons trouwen hadden Els en ik een aantal malen planten- 
tentoonstellinkjes voor onze jeugdbeweging georganiseerd, maar de KNNV waar zij al jaren lid van 
was, kende ik nog niet. En in die eerste jaren na ons trouwen heb ik, huisgenootlid van de afdeling 
Zaanstreek, er niet veel aan gedaan; architectenstudie en voorzitter van de Zaanse Volleybalbond 
eisten veel vrije tijd op.                                                                                                                                                
 In Twente werd dat anders. De KNNV lidmaatschapskaart gaf je recht op toegang tot een 
groot aantal landgoederen die toen nog verboden waren voor gewone burgers. Ik herinner mij ook 
de zaterdagse fietsexcursies langs en in het grensgebied met Duitsland en de lezingen in het 
Natuurhistorisch Museum van Enschede. 
   In Epe werd dat anders. Els trad al snel toe tot het afdelingsbestuur en weldra ontstond 
NATUURKLANKEN, waar teksten en tekeningen voor  moesten worden gemaakt. Die moesten 
worden overgebracht op stencils. Dat laatste viel mij toe. Ook het stencilen zelf, in samenwerking 
met anderen. In het begin ‘s  winters op de onverwarmde zolder van Vijvervreugd. 

   In die eerste jaren genoten we van de regelmatige excursies van de afdeling, waar alle 
disciplines aan deelnamen. Vogelaars, plantenmensen, insectenkenners en amateurgeologen  deden 
je de samenhang in de natuur intens beleven. 
   In de herfstvakantie van 1973 organiseerde ik namens het afdelingsbestuur de eerste 
afdelingsvakantie in het Belgische Natuurvriendenhuis Herzogenwald nabij Jalhay.  

 De ‘Zeven Weitjes’ en de sneeuw op de Ardeense 
weiden en heggen zijn ons –ook Henk Menke was in 
ons midden- altijd bij gebleven. Jaren hebben we het 
volgehouden om die “kampen” voor de afdeling te 
organiseren, tot we het stokje konden overgeven aan 
Wim en Paula. Aanvankelijk waren we veel in België 
- onder meer drie keer in Hotton-maar later 
bezochten we ook de Eifel en het Teutoburgerwoud. 
Slechts een keer waren we op Vlieland, waar we 
aanhoudende regen moesten trotseren. Die, 
aanvankelijk in de herfst doorgebrachte vakanties, 

droegen zeer bij aan onze algemene kennis van de natuur. 
   Ons geachte lid Wouter Tol, directeur bij Rabobank,  reed geen auto maar voor het 
voorbereiden van een geologische excursie naar het kalkgebied over de grens had hij een chauffeur 
nodig. En zo kwamen we eens –het was april- in de buurt van Lage om fossielen te zoeken toen het 
begon te sneeuwen. Niks te vinden, maar de afdelingsexcursie in het volgende weekend leverde zelfs 
een vondst op van een ammoniet van wel 25 centimeter. 
   Onze kennis vermeerderde sterk in de zomerkampen van de landelijke KNNV. In 1964 namen 
we voor het eerst deel aan een kamp in Ratum, waar ze meteen voorzitter van me maakten. Af en 
toe voelde je je een kleine jongen tussen al die wetenschappers. Maar het was een feest ook voor de 
kinderen. Vele jaren hebben we het volgehouden en vele malen was ik kampvoorzitter of Els 
excursieregelaar. Toen de buitenlandse kampen in zwang kwamen, kampeerden we eerst veel in 
Zwitserland, maar  Frankrijk, Andorra, Denemarken, Spanje, Duitsland, België en Hongarije staan ook 
in onze herinnering. Ons laatste kamp in 2003, op 1600 meter hoogte, waar we alle excursies zelf 
niet meer konden meemaken, was in Val d’Hérens en een beetje trots kan je dan wel zijn dat je 
dochter Josette excursieregelaar was.  
   De gewestelijke Commissie is geen bestuurslaag tussen afdeling en hoofdbestuur, maar 
feitelijk een gespreksgroep tussen de afdelingen van het gewest. Zo werd ik door het 
afdelingsbestuur gevraagd om onze afdeling in ons gewest te vertegenwoordigen en het volgende 
jaar werd ik in het gewest IJsselstreek tot voorzitter gekozen. Dat heb ik 19 jaar volgehouden. Het 
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eerste dat ik, samen met de algemene penningmeester moest ondernemen was de opheffing van de 
afdeling Zutphen, niet erg bemoedigend. Daar staat tegenover dat ik samen met een 
hoofdbestuurder vijf afdelingen heb kunnen oprichten: Lelystad, Harderwijk, Steenwijk, Hardenberg, 
en Zuid Oost Friesland. Die laatste is geen lang leven beschoren geweest. 

Wat doet een gewestelijk bestuurder nog meer? Organiseren van gewestelijke excursies; 
zelfs busreizen naar het Duitse grensgebied stonden op het programma. Het halfjaarlijkse overleg 
tussen de afdelingen leverde kennis op van de bijzondere gebieden in onze regio. Heel bijzonder 
vond ik de oprichting en het werk van een gewestelijke floristische werkgroep. 
  Als gewestelijke voorzitter werd ik door de burgemeester van Kampen uitgenodigd om deel te 
nemen aan de oprichting van een academie. In de financieel/ juridische commissie, waarin ik 
meedraaide, werd de grondslag gelegd voor het oprichten van de IJsselacademie. Zo werd de 
gewestelijke voorzitter van de KNNV een van de oprichters van de academie. Vijftien jaar 
lidmaatschap van het academiebestuur, met regelmatig vergaderen in Kampen, waren daarvan het 
gevolg. Bijzondere aandacht voor de natuur, uitgeven van natuurhistorische boeken, het zoeken van 
inleiders voor de jaarvergaderingen met natuurhistorische inslag staan in mijn geheugen gegrift. 
   Als gewestelijk voorzitter ben je ook lid van de adviesraad, een organisatielaag binnen de 
KNNV tussen gewesten, landelijke werkgroepen en hoofdbestuur, met de opdracht om het 
hoofdbestuur van advies te dienen. Die eerste vergaderingen waren voor mij raadselachtig, er kwam 
veel beroepswetenschap aan te pas. Maar alles went en zo kwam ik na 19 jaren gewest  in het 
hoofdbestuur, waar ik al in de eerste vergadering tot vice-voorzitter werd gekozen. Niet alleen de 
maandelijkse vergaderingen in Utrecht, maar ook de contacten met de gewesten Oost en Noord 
stonden op mijn programma, halfjaarlijkse bijeenkomsten meestal in Almelo of Assen. De vice-
voorzitter was ook de voorzitter van de kadercommissie, een instelling die natuurkennis binnen de 
KNNV moest vergroten. Dat gebeurde in cursusweekenden, waarbij deskundige vakmensen als 
docent optraden. Het was voor mij soms moeilijk om geschikte onderkomens te vinden bij 
jeugdherbergen en natuurvriendenhuizen. Een keer vonden wij zelfs onderdak in een klooster. 
  Ook de organisatie van de jaarlijkse Jan Nijkamp-lezing viel mij ten deel. Eminente sprekers, meestal 
hoogleraren, moesten worden uitgenodigd en zelfs reed ik een keer met de voorzitter naar Leuven 
om daar professor Libbrecht, sinoloog en voorzitter van de Belgische natuurvereniging De Wielewaal, 
te strikken. 
   In 1987 werd de landelijke werkgroep Geologie en Landschap, na een geslaagd weekend in 
het Belgische Brakel, opgericht. De eind-augustus weken in Duitsland, België en Frankrijk, onder 
leiding van ervaren geologen uit de bezochte streek, waren voor ons even zo vele “hoogtepunten”. 
Wel eens afgedaald in de ontsluiting van een vulkaan zestig kilometer ten zuiden van Brussel? En 
samen met Henk Menke mocht ik, na een inleiding in Nijmegen, in een excursie de samenhang van 
de geologische verschijnselen van de Veluwe toelichten. 
   Het vice-voorzitterschap hield ook in dat ik mij met het 91-jarig bestaan van de KNNV moest 
bezig houden. Dat had nogal wat voeten in de aarde en ik was blij dat het door 600 leden bezochte 
weekend in Vierhouten door velen gewaardeerd werd. 
   In het midden van de 90er jaren werd het vergaderen in Utrecht mij te zwaar en na vijf jaren 
moest ik mijn hoofdbestuursfunctie neerleggen. Gebleven is de afdeling, de leden voor leden 
avonden en de insectenwerkgroep, waarvan Els de leiding had. Maar ook dat loopt op z’n eind. 
   Vergeet niet dat ik in die KNNV jaren ook nog 22 jaar als violist lid geweest ben van het 
Apeldoorns Symfonie Orkest, 25 jaar speelde in het orkest van de Noord Veluwse Operette en zong 
in het Toonkunstkoor Epe. 

Het is een boeiende tijd geweest! 
                                                                                                              

Augustus 2011, 
Dik Koopmans   
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                  Wetens(w)aardigheden voor de jeugd  

Spinnen. 

De herfst is in aantocht. Je loopt ’s 

ochtends door de tuin en onverwachts kom 

je met je gezicht in een spinnenweb terecht 

Die vochtige plakkerige draden voelen niet 

prettig en waar een web is is meestal ook een 

spin in de buurt. Joekels van kruisspinnen 

lijken opeens overal aanwezig te zijn . 

Spinnen hebben altijd een ongunstige naam 

gehad bij de mensen. In oude verhalen waren 

de spinnenwebben het decor van heksen en 

tovenaars. Ook nu ontbreken in griezelfilms en spookhuizen de 

spinnenwebben niet. Toch verdienen die spinnen beter. Onvoldoende kennis 

zorgt voor onnodige angst Een Belgische schrijver, zeer geïnteresseerd in het 

wel en wee van de spin verbaasde zich over die  negatieve beeldvorming, 

omdat er in onze streken geen echt gevaarlijke spinnen voorkomen. Juist in 

gebieden waar wel uiterst giftige exemplaren voorkomen, reageert  men een 

stuk minder overspannen.  

Doorgaans gaat de bezem door de spinnenwebben in onze huizen. 

Onverstandig, zegt de schrijver. Hoe meer spinnen er geruimd worden des te 

meer er bij komen. Er is immers meer voedsel voor de achterblijvers, die dan 

weer meer eieren gaan leggen. In een normaal schoon gehouden huis wonen 

ongeveer 1000 spinnen. En niet onbelangrijk:  spinnen zijn kampioen muggen- 

en vliegenvangers.  Daar kan geen vliegenmepper tegenop.  

Het zijn vooral mannetjesspinnen die zich in de herfst volop laten zien. Ze 

zijn inmiddels volwassen en moeten er op uit om voedsel te zoeken, maar ook 

een vrouwtje te vinden De 

spinnen in huis zijn totaal 

anders dan degenen die het 

tuinpad versperren. De 

huisspinnen kunnen goed tegen 

droogte. Een kruisspin is 

afhankelijk van vocht. Als hij 

per ongeluk binnen 

terechtkomt is het gauw met 

hem gedaan.  

                                                                                                 

         kruisspin                                                                             huisspin 

Soms eet een spin zijn web ook  op. Het is heel voedzaam en bevat bovendien 

het nodige vocht. De draden zijn puur eiwit en de dauw op het web zorgt 

voor een evenwichtige vochtbalans. Bovendien zitten er kleine vliegjes of 



  
 

17

insecten in het web, waarmee de spin zijn buik kan vullen. Iedere dag wordt 

een nieuw web gemaakt. Ook wordt een vernield web hersteld. 

Als je zo’n prachtig kunstig geweven web eens goed bekijkt, zie je dat veel 

spinnen op hun kop in het web hangen. Soms zie je dat de onderkant van het 

web groter is dan de bovenkant. Onder in het web zullen dan ook meer 

prooien worden gevangen. Het is daarom slimmer om ondersteboven te 

hangen. 

Webben worden er in alle soorten en maten 

gemaakt. De huisspin maakt een trechterweb 

met een gat bovenin. De kruisspin maakt het 

bekende wielweb. 

             trechterweb                                                            wielweb         
 

Spindraden kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Ten eerste voor 

de bouw van spinnenwebben. De belangrijkste functie van het web is het 

vangen van de prooi en het waarschuwen van de spin dat er een prooi binnen 

bereik is gekomen. Trillingen spelen in het leven van de spin een belangrijke 

rol. Zij moeten het van hun tastzin hebben. Bij de geringste aanraking van 

het web komen ze in actie om de mug of vlieg die in het web gekomen is op te 

eten. Als de spin zijn kaken in de prooi slaat, vloeit er vanuit een gifklier 

dodelijk gif in het slachtoffer, dat binnen enkele seconden gedood wordt.  

Spindraad wordt ook gebruikt om gevaarlijke en grote prooien te omwikkelen 

om op die manier uit te schakelen. Spinnen kunnen zich ook verplaatsen met 

behulp van een spindraad. Ze lopen naar een hoger gelegen plek , produceren 

met omhoog gericht achterlijf enkele spindraden. Door de wind of opwaartse 

luchtstroom wordt de draad heen en weer geblazen. De spin laat zich met de 

draad meedrijven en zoekt een nieuw houvast. Op die manier kunnen ze 

grote afstanden afleggen. Waarom hebben sommige mensen toch zo’n angst 

voor een spin die nog nooit een mens heeft kwaad gedaan? 

Volgens de deskundige ligt de oorzaak in hun jeugd. Een klein kind dat met 

een spin thuiskomt, treft een  gillende moeder  of soms, je gelooft het bijna 

niet, een bange vader aan. Dan denkt het kind dat spinnen levensgevaarlijk 

zijn. Zouden de ouders   geïnteresseerd naar de spin kijken en er iets over 

vertellen, dan neemt het kind dat gedrag over. Zo kan er generatie op 

generatie een spinnenangst of geïnteresseerdheid ontstaan.       O.Slot 
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 Vleermuizen in kasten 
 
In het voorjaar van 2010 zijn door een subsidie van het Sint Anthonie gilde achttien vleermuiskasten 
gekocht. Door de kasten regelmatig te controleren kan meer informatie verkregen worden over de 
aanwezigheid van verschillende soorten vleermuizen. In een vergelijkbaar project bij Apeldoorn 
wordt op deze manier gezocht naar de aanwezigheid van de Bechstein’s vleermuis, een in Nederland 
zeer zeldzame soort. In een winterverblijf is van januari 2008 tot en met januari 2010 één exemplaar 
aangetroffen. Over de aanwezigheid in de zomer is niets bekend. 
 
Op 15 maart 2010 zijn de kasten opgehangen aan bomen op drie locaties: de begraafplaatsen 
Norelbos en Tongerense weg in Epe en de begraafplaats in Emst. Vanaf 19 april zijn de kasten vijf 
maal gecontroleerd. Bij de eerste twee controles zijn er nog geen vleermuizen aanwezig, maar in één 
kast wordt wel vleermuismest aangetroffen. Vogels, waarschijnlijk pimpel- en koolmezen vinden de 
kasten ook aantrekkelijk en slepen zoveel mos aan dat de kast van onder tot boven helemaal vol zit. 
Er kan bijna geen vogel of vleermuis meer bij. In andere kasten worden kleine wespennesten 
aangetroffen, die gedurende het jaar niet verder uitgroeien. In de kasten wordt met plankjes de 
invliegopening verkleind, zodat vogels er niet meer in kunnen en vleermuizen wel. Tegen de 
aanwezigheid van wespen is niet veel te doen. 
Vanaf de derde controle zijn steeds vleermuizen aanwezig op elke locatie. 
 

 Datum  Vleermuissoorten Aantal  

Norelbos 3/4 augustus Gewone dwergvleermuis 1 

 27 september Gewone grootoorvleermuis 2 

 1 november Gewone grootoorvleermuis 1 

Tongerense weg 3/4 augustus Rosse vleermuis 1 

 27 september  - 

 1 november  - 

Emst 3/4 augustus   

 27 september   

 1 november Gewone dwergvleermuis 
Gewone grootoorvleermuis 

1 
1 

 
 

  Rosse vleermuis       Gewone grootoorvleermuis  
 
Bij Apeldoorn hangen 47 kasten op 12 verschillende locaties. Hier is gekozen voor de bosgebieden in 
de buurt van het winterverblijf van de Bechstein’s vleermuis. Op 11 van de 12 locaties hebben 
vleermuizen van de kasten gebruik gemaakt. Ook hier zijn drie soorten aangetroffen: naast de 
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gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis is de ruige dwergvleermuis een maal 
gezien. De aantallen van de gevonden dieren zijn hier hoger. In één kast zijn zelfs 22 gewone 
grootoor vleermuizen geteld. 
 
De resultaten in het eerste jaar zijn bemoedigend. Er is gekozen voor succesvolle locaties en 
meerdere soorten maken gebruik van de kasten. Nu de kasten aangepast zijn en niet meer 
toegankelijk voor vogels, is het wachten op meer vleermuizen: hogere aantallen en meer soorten. De 
controles in 2011 worden spannend. 
 

Frans Bosch 
 

Op de Eperweg (N795) 
 
Ik zal me eerst eens voorstellen. Ik 
ben Bertus Vis en al zevenenveertig 
jaar woonachtig in Nunspeet. Dat 
wil zeggen mijn hele leven tot nu 
toe, dus daar geboren en getogen. 
Als zoon van een stroper ben ik wel 
dicht met de natuur opgegroeid en 
het is jammer dat zulke mensen er 
niet veel meer zijn, zoals mijn vader 
was.  Die kon je een grasje laten 
zien groeien. Hij zag gewoon alles 
buiten, en ik heb wel eens gedacht 
dat hij helderziend was of zo iets.  
Ook al was hij dan wel een stroper, 
hij was niet wreed. Hij was net als ik 
ook tegen jacht op de manier zoals 

men die hier bedrijft. Ik heb veel van hem meegekregen, alleen het stropen dus niet. Bij mij is het  
tegenovergesteld. Ik heb heel wat dierenleed helpen voorkomen, en dat loopt erg uiteen, van het uit 
zijn lijden verlossen van een ziek vogeltje tot het redden van een Damhert dat verstrikt was in 
telexdraad van militairen.  
Ik heb veel met wat er leeft in onze omgeving en ik ben hier werkzaam als, zoals dat heet, 
kantonnier. En heb dus het toezicht op ‘s Herenwegen van de provincie Gelderland en als ik dan zo 
dagelijks rond rij, kom ik ook vaak het een en ander tegen op de weg. Of meestal naast de weg en 
dan zit er geen leven meer in.  
Een keer was er een Buizerd die naar het leek dood was op de N795, ook wel bekend als Eperweg 
richting Nunspeet. Er zat geen leven meer in, maar ik vertrouwde het niet echt. Ik pakte hem op om 
hem te bekijken en merkte dat hij niet dood was. 
Ik een stil plekje op opgezocht en warempel, na een tijdje kwam er weer leven in en hij is er weer 
vandoor gegaan. Zo gaat het niet altijd. Meestal zitten ze al vast op het wegdek.  
 
Een paar jaar geleden kwam ik in contact met Harry en Ineke van Diepen. Ik had een nog levende 
Boommarter gevonden die aangereden was. Ik heb echt in dubio gestaan of ik hem ter plaatse zou 
doden maar kon het niet over mijn hart krijgen, dus ik ben maar eens een rondje gaan bellen.  
Via Cor Vierhout kwam ik bij de familie Van Diepen, waar ik hem toen naar toe heb gebracht. Harry 
heeft mij goed op de hoogte gehouden van zijn toestand en dat was buitengewoon. 
Hij is uitgezet in Brabant met een zender. Mooi hè? Ik heb hem het leven gegeven. 
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Zo ook op 26 mei 2010. Ik reed weer op de Eperweg (N795) iets voorbij de Pasop richting de 
A28, en zag in de verte dat auto’s iets ontweken. Ik zag ook wat over de weg kronkelen en op dat 
moment - gek om dat te denken - dacht ik aan een varaan, want zo leek het uit de verte. Een hoge 
rug en half- zwem bewegingen. Zelfs toen ik dichtbij kwam had ik nog geen idee.  

Ik parkeerde mijn bus ervoor met zwaailampen aan en stapte uit.  Ik kon mijn ogen niet 
geloven. Een jonge Boommarter! Ik heb mijn fleece vest uit de auto gepakt en hem daar ingedaan. Er 
zat op dat moment niet veel leven in. Mijn bus in de berm gezet en het nabije bos afgezocht naar 
enig spoor van de ouders, maar niets. 
Dus ik Harry van Diepen bellen. Geen gehoor.  
Wat ik op dat moment niet wist, was dat die met zijn meisje overzee was, dat werd hem dus niet.  
Ik ben op het internet gaan zoeken waar ik op dat moment terecht kon en dat is ook gelukt.  
Ik kwam uit bij Nanja Kroon van Prooidier en zij heeft ervoor gezorgd dat hij werd op gehaald door 
Natascha’s Frettenopvang, Bilthoven. Er kwam een liefelijk meisje waar ik hem wel aan 
toevertrouwde en daarmee is mijn martertje toen meegegaan. Ze had muizen bij zich. 
Ja, die had ik dus niet in de koelkast liggen.  
Maar voordat dit allemaal gebeurde, op de dag dat ik hem vond, moest hij na mijn werktijd met mij 
mee naar huis.  
Aangezien mijn vrouw die dag jarig was en ik nog geen cadeau had  kon ik haar verrassen. Ik kwam 
binnen en zag de schrik in haar ogen. Ze dacht aan een kat en daar houdt ze niet van, maar het 
duurde niet lang of zij was ook verliefd op mijn vondst. 

Nadat hij wat verse rollade had geschranst, water 
had gedronken en wat rust had gehad, kwam hij 
tot leven en je kende hem niet meer. Van meer 
dood dan levend tot een heel levend 
ondernemend martertje. We hebben er een paar 
uur ontzettend van genoten dat hij in ons gezin te 
gast was.  
Dit is dan die wereldreiziger. 

 
 

Bertus Vis 
 

 
 

Het Luttenbergerven, een uniek vlindergebied 
Het Luttenbergerven ligt niet bij het dorpje 
Luttenberg, maar zo’n vier kilometer noordelijker, 
net onder het dorp Lemelerveld.  Het is een 
natuurlijke laagte die zowel kalkrijk grondwater als 
voedselarm regenwater aantrekt, waardoor een 
ideale voedingsbodem voor veel bijzondere en 
zeldzame planten ontstaat. De bijzondere 
vegetatie en de vochtigheid trekken op hun beurt 
bijzondere insecten aan. De Vlinderstichting 
besteedde aandacht aan dit terrein in het eerste 
nummer van het blad Vlinders van dit jaar. Het 
terrein is beroemd om de honderden gentianen en 
ook voor de zeldzame vlinder, het 
Gentiaanblauwtje.   
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Reden voor een aantal mensen van de Insectenwerkgroep om er op 27 juli een bezoek te  
brengen. En hoewel het weer niet erg bestendig was, bleef het droog en hadden wij een boeiende 
middag. Het is een vrij open terrein en onze eerste indruk kwam van de gele bloemen van de 

tormentil afgewisseld 
met de blauwe bloemen 
van de gentianen; overal 
was het nogal nat.  
 

De eerste 
vlinders die wij zagen 
waren geen blauwtjes 
maar een groot aantal 
Zilveren maan, een 
oranje vlinder met 
zwarte spikkels. Net als 
de Keizersmantel een 
heel zeldzame parelmoer 
vlinder; dit jaar in Heerde 
door Mariet van Gelder 
en bij het Wisselse Veen 
door Hetty Verstraaten 
gezien. Zij lijken een 
beetje op de eerste 
generatie Landkaartjes.  

De naam parelmoer komt van de parelkleurige  witte vlekken op de onderkant van de vleugels; elke 
parelmoer vlinder heeft een ander patroon. Het is heel moeilijk om deze vlinders op naam te 
brengen als je alleen de bovenkant ziet. De waardplanten voor de rupsen zijn viooltjes, vooral 
Moerasviooltjes. Luttenbergerven is ook beroemd om de Aardbeivlinder, die de tormentil als 
waardplant heeft, maar die hebben we niet gezien. Hij vliegt eerder in het jaar, in mei en juni. Ik had 
net opgemerkt dat sporkehout of vuilboom aantrekkelijk is voor vlinders, toen een eikenpage  
op vloog; hij is niet zo zeldzaam, maar blijft meestal hoog in de bomen.  

Overal gentianen dus, maar wij zagen geen Gentiaanblauwtjes en ook geen witte eitjes op de 
knoppen. Het Gentiaanblauwtje is een bijzondere vlinder omdat ze ook nog in symbiose met 
knoopmieren leeft en dit terrein was veel te nat voor mieren. Wij gingen verder op zoek op een 
droger aangrenzend heideterrein en vrij snel zagen wij een aantal blauwtjes vliegen en zagen wij ook 
duidelijk de witte eitjes op de bloemen en de knoppen van de gentianen (die zowel in heel natte als 
ook op drogere grond bleek te kunnen groeien). Onze waarnemingen waren compleet toen wij zagen 
hoe een vrouwtje haar eitjes op de knoppen van een gentiaan 
legde.  Als de rups uit het ei komt leeft hij een paar weken op 
het bloemetje en daarna laat hij zich op de grond vallen. Hij 
scheidt een stof uit die voor de mieren aantrekkelijk is en 
daarom wordt hij naar het mierennest meegenomen. Hier 
brengt de rups de winter door en verpopt zich en pas als hij uit 
de pop komt moet hij met grote haast het mierennest verlaten. Het Gentiaanblauwtje is dus 
bijzonder kwetsbaar omdat het afhankelijk is zowel van de gentianen als van de knoopmieren. Ook 
op dit terrein is dit te zien; het gaat uitstekend met de gentianen, maar veel van het terrein is te nat 
voor de mieren. 

Zo is natuurbeheer niet altijd eenvoudig; vaak is er een conflict tussen het belang van planten 
tegen over dat van vlinders, vogels of misschien zelfs paddenstoelen. 

Hilary Jellema-Brazier 
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Excursieverslag - Planten in het Luttenbergerven 
 
Aangezien ik tijdens de excursie met de insectenwerkgroep daar zoveel bijzondere planten zag, leek 
het mij interessant om er nog eens een bezoek te  brengen  met leden van de plantenwerkgroep. 
Zo zijn Ger Breman , Mariet van Gelder, Margriet Maan, Anna Adams en ik op donderdagmiddag 25 
augustus naar dat gebied gereden. 
In de prachtige blauwgraslanden stonden honderden Klokjesgentianen volop in bloei. Daar bovenuit 
de typische blauwe kleur van hele velden bloeiende Blauwe knoop. 
Overal stond Heidekartelblad (kelk kaal), enkele planten nog bloeiend, zodat het verschil met het 
Moeraskartelblad(behaarde kelk)  nog goed te zien was.  
Hier en daar polletjes Struikhei en Dophei. Ze kleurden mooi bij de blauwe tinten en het geel van de 
Tormentil. 

We vonden meerdere 
uitgebloeide stengels van 
orchideeën . Behalve de 
Rietorchis, met de gesloten 
vlekken op het blad, konden 
we ze niet op naam brengen. 
Mariet denkt dat de plant 
met vrij ronde onderste 
bladen de Welriekende 
nachtorchis is. 
We zouden er volgend jaar 
nog eens terug moeten gaan 
in de tijd dat ze bloeien. 
We zagen de kruipwilg met 
de zilverig-viltige onderkant 
van de blaadjes. Deze keer 
zonder de eigenaardige 
galletjes van een bladwesp 

(O.F.; 79). Tijdens de vorige excursie vond ik ze. Het lijkt op een roodachtig besje aan een heel dun 
steeltje. Daardoor werd ik volledig op het verkeerde been gezet en dacht aan een kleine veenbes. 
Gelukkig heeft Mariet me weer met twee benen op de grond gezet. 
Langs het verhoogde pad groeide onder andere Stijve ogentroost, Kleine ratelaar, Moeraskartelblad 
en een echte Koekoeksbloem. 
Verder naar achter in het gebied staat Moeraswolfsklauw en Zonnedauw. Zover zijn we echter  niet 
gekomen. Het werd er zo nat dat het bijna over onze laarzen heen liep en men mij op mijn woord 
wilde geloven. 
In het slootje langs het pad zagen we een heel groepje Waterviolier, zo mooi en verrassend. 
In totaal heeft Mariet 60 soorten op de streeplijst, waarvan 10 op de rode lijst 
Heel vreemd hebben we bijna geen vlinders gezien;  geen Gentiaanblauwtje en geen enkele Zilveren 
maan. 
Wel witjes, een paar blauwtjes op klaver (weet niet welke) een Bont zandoogje en Bandheidelibellen. 
En dat  ondanks het warme en vrij zonnige weer. 
De natuur blijft boeiend. 

Loes Jansen 
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Excursieverslag - Voorjaarskamp te Nieheim 
 
30 april - 6 mei 2011 in het Natur Ferienpark. 
Deelnemers: Wim en Paula Bijlsma, Ger Breman, Alie Fidder, Jan en Dinie Hofstede, Hans Jansen, 
Loes Jansen, Jan Kuijper, Ber Onderwater, Gerard Plat en Joop Wiessenberg. 

 
Wij (Ger en Loes) reizen samen in de 
auto van Ger. 
De aanloop van de vakantie begint voor 
ons tijdens de pauzes, waarbij we 
berm- en stadsflora verkennen. Bij een 
tweede rust maken we een 
wandelingetje door een oud 
beukenbos. Hier vinden we onder meer 
Bosereprijs. 
Het laatste gedeelte van de rit gaat 
over wegen waar vaak niet harder dan 
zeventig kilometer per uur gereden 
mag worden. Om een uur of drie 
komen we aan. De meesten zijn al 

aanwezig. Behalve voor Ger is dit verblijf in Nieheim niet nieuw. Het is voor de derde keer dat onze 
afdeling hier een voorjaarskamp houdt.Het avondeten bestaat uit brood en een soep waarin linzen, 
erwten en groenten kunnen zitten. We maken een korte wandeling na het eten. Voor ons betekent 
dit een eerste of hernieuwde kennismaking met een aantal plantensoorten die in Nederland niet of 
zelden gezien worden. 
We zien heel veel Wrangwortel, Gevlekte aronskelk, Gulden boterbloem, maar ook een groepje 
Eenbes en verderop een aantal Soldaatjes(orchideeën). Op een plaats een grote pol Hokjespeul en 
langs de weg de Rode kamperfoelie. In het bos Parelgras. 
Typisch ook de afscheidingen van gevlochten Hazelaar takken. Ongeveer zoals dat hier gedaan wordt 
met Meidoorn. 
Aan het eind van een pad naar boven staat de ‘Warteturm’ met de speren, als kunstwerk 
gerestaureerd door de Nederlander Auke de Vries. 
 
Zondag, 1 mei – Een wandeling van bijna vijftien kilometer in een erg laag tempo. We lopen soms 
een paar honderd meter uit elkaar, 
en staan vaak stil om een plant, 
vogel of insect te bekijken. Het 
meeste bos is beukenbos met een 
fraaie onderbegroeiing van vooral 
Lievevrouwebedstro, Groot 
springzaad, Bosbingelkruid, Daslook 
en Gele dovenetel. Aan beekjes 
staan op veel plekken de twee 
soorten Goudveil: Chrysoplenium 
alternifolium - Verspreidbladig 
goudveil en Chrysoplenium 
oppositifolium – Paarbladig goudveil. 
Langs een pad staat een groep nog 
niet bloeiende Keverorchissen. Langs 
bospaden komen we enkele malen 
Wolfskers tegen, ook nog niet 
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bloeiend. 
Maandag, 2 mei – Vandaag een nog langere wandeling, bijna twintig kilometer, waar we dan ook de 
hele dag mee bezig zijn. We lopen eerst langs koolzaadakkers. Er staan veel onkruiden als Witte 
krodde, Akkerereprijs en Kleine leeuwenklauw. 
Daar, links van de weg in een bosje van oude Hazelaars, zien we opeens een heel veldje Eenbes van  
wel  50 planten! 
In het dorpje Pömbsen rusten we, maar het is winderig en toch wel koel. Hans wordt het laatste 
steilere stuk voor de kerk omhoog geholpen. Er vliegt een Rode wouw over. De tekening op de 
vleugels is duidelijk zichtbaar. Voor mij (Ger) als volslagen “vogelleek” indrukwekkender dan de vele 

vogelgeluiden, die ik maar niet uit 
elkaar kan houden. We vervolgen onze 
weg langs een aantal grote 
windmolens, die toch wel veel storend 
lawaai maken. Met de stevige wind van 
vandaag zeker. Wat later komen we 
langs een mooie beek met grote 
hoeveelheden Daslook.  Hier vinden we 
ook Kranssalomonszegel en Knikkend 
nagelkruid als echte bijzonderheden. 
Vaker komen we Bosmuur en de Slanke 
sleutelbloem tegen. De Holwortel is al 
uitgebloeid. Langs een optisch 
telegraafstation wandelen we terug. 's 
Avonds kom ik aan de weet wat dit 
inhoudt: een serie van enkele tientallen 
visueel met elkaar verbonden 
seinposten, opgericht in de 

negentiende eeuw. Ik meen dat het een resultaat van een oorlog was, zoals zoveel vindingen. Langs 
de weg Gevlekt (geflaecktes) havikskruid, nog niet in bloei. Deze soort staat niet in onze Heukels. 
 
Dinsdag, 3 mei – De tocht voert naar een plek nabij 
Beverungen, een plaats aan de Weser, zo'n twintig 
kilometer rijden. De bedoeling is onder andere om te 
zoeken naar Blauw parelzaad en de Turkse lelie. We gaan 
met drie auto's die we aan het begin van het geleidelijk 
oplopende bospad parkeren. Onderweg vinden we het 
Vogelnestje, Neottia nidus-avis, een orchidee zonder 
bladgroen, die groeit op plantenresten.  Verder mogen 
als meer bijzondere vondsten vermeld worden 
Voorjaarslathyrus en Engbloem. Het laatste gedeelte van 
het pad dat naar ons doel moet leiden is steiler 
oplopend. Enkelen moeten het kalmer aan doen en 
blijven achter. Het Parelzaad kennen we als een 
akkeronkruid met kleine blauwe bloemen, maar dit moet 
een opvallender soort zijn, gezien de berichten die ik heb 
gehoord. Ineens staan we dan voor een veldje met de 
bewuste plant. Inderdaad een verschijning, deze 
ruwbladige. De bloeiende Mannetjesorchissen  die er 
tussen staan maken het extra mooi. Even later wordt ook 
de nog niet bloeiende Turkse lelie gevonden.  
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Woensdag, 4 mei – Een wandeling bij de 
Silbermühle door een bosrijk gebied, vooral 
langs beken. Het Paarbladig en 
Verspreidbladig goudveil blijft ons bijna de 
hele tocht vergezellen. Het wordt een van de 
langste tochten, ik denk meer dan twintig 
kilometer. Onderweg zien we Rapunzel, veel 
Kruipbrem en de sierlijke Bospaardestaart.   
 's Avonds wordt aandacht gegeven aan de 
dodenherdenking. Hans vertelt over zijn 
belevenissen en het verlies van familieleden. 
We praten daarna door over dit en verwante 
onderwerpen.  
 
 

 
Donderdag, 5 mei – We bezoeken vandaag de Externsteine. Een aantal lange blokken harder 
gesteente is niet met het zachtere kalkhoudende geërodeerd, maar staat fier overeind, met 
bruggetjes waar de toeristen overheen mogen lopen, verbonden met elkaar. Het parkachtig 
aangelegde gedeelte waar de stenen staan gaat daarachter over in sparren- en beukenbos. We lopen 

na de bezichtiging een kilometer of 
tien in dat gebied. Het is een 
langzaam stijgende weg tot ongeveer 
450 meter. Beide soorten Goudveil 
staan ook hier regelmatig langs het 
pad, ook zie ik weer Christoffelkruid.  
Onze middagboterham eten we op 
een helling met prachtig uitzicht over 
een dal. We zitten op afgezaagde 
boomstronken midden in een 
reusachtig veld van bloeiende 
Zevenster. 
 
 

Vrijdag, 6 mei – De laatste dag in Nieheim. Na het ontbijt worden de spullen verder verzameld en in 
de auto gezet. Om tien uur moet het huis verlaten zijn en de schoonmakers wachten al enige tijd om 
hun werk te kunnen beginnen. Er wordt uitvoerig afscheid van elkaar genomen en tegen half elf 
rijden Loes en ik huiswaarts.  
 
Het is een naar ons beleven veelzijdig en compleet kamp geweest, waarbij wij als vooral 
“plantenmensen” ook hebben genoten van en geleerd hebben over vogels. Voor mij (Ger) is het de 
eerste keer geweest dat ik aan een KNNV-kamp heb deelgenomen. Ik heb genoten van de 
uiteenlopende verschijningen in de natuur, ook van de sfeer in de groep. Naast alle vondsten ook een 
mooie ontdekking. 
 

Loes Jansen-de Smidt en Ger  Breman 
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In mijn tuin gezien -1 
 
Bijna elk jaar als ik thuis ben zie ik in juni na een lekkere 
regenbui deze draadjes in de tuin. Omdat ik het 
fototoestel weer ontdekt heb, heb ik ook één van die 
draadjes maar eens op de foto gezet. 
Deze draadjes behoren tot het nematodengeslacht 
Mermis. Dit geslacht leeft (parasitair) vooral op kevers, 
waar ze vooral te vinden zijn in het achterlijf. Ze 
infecteren vanuit de bodem jonge kevers, die meestal 
volledig geparasiteerd worden, dat wil zeggen: de kever 
blijft in leven tot de Mermis volgroeid is. Onder vochtige 
omstandigheden (bijvoorbeeld na een regenbui) verlaat 

de Mermis de kever om eieren te gaan leggen (op/in de bodem of op gewasresten), waarna hij sterft.  
Na het uitkomen van de eieren gaan de juvenielen weer op zoek naar een kever.  
Ik noem ze voor het gemak maar draadwormen, welke soort het precies is weet ik niet. 
Zo zie je maar weer dat je voor wonderlijke dieren niet altijd naar verre landen hoeft te gaan. 

Harry van Diepen 
 
 

In mijn tuin gezien - 2 
Tien juni, een heerlijk zonnetje op een rustige zondagmorgen, luisteren naar het radioprogramma 
Vroege Vogels. Dan opeens , vanuit een ooghoek zie ik iets vreemds. Er fladdert een grote 
oranjekleurige vlinder in de tuin. Alle aandacht is nu gericht op het buitengebeuren. De vlinder is 
neergestreken op de klimop om op te warmen in de zon. Het is een soort die ik nog niet eerder in de 
tuin heb gezien. Gauw het fototoestel pakken… te laat, het beestje is de buurtuin ingevlogen. 
Geduld is een schone zaak, 
rustig afwachten met het 
fototoestel in de aanslag. 
Gelukkig prefereert de vlinder 
de zon en mijn nectarplanten. 
Het Zeeuws knoopje, Astrantia 

major, heeft haar voorkeur. In 
alle rust heb ik foto’s kunnen 
nemen en later de juiste naam 
erbij kunnen zoeken. 
Het is een Keizersmantel: 
 
Later hoor ik van Hilary dat 
deze soort dit jaar vaker gezien 
is. Ook Hetty heeft er een in 
haar tuin, vlakbij het Wisselse 
Veen, gezien. 
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Wie weet wat dit is? 
Begin juni is deze foto genomen door Geert Kuper. We waren een excursie aan het voorbereiden op 
De Dellen. Op het heideveldje bij het graf van Buys-Ballot trof Geert het aan op een struikheidetakje. 

Het zal een soort cocon zijn, maar waarvan? 
Mariet van Gelder 

 

Uilen-2   <ingezonden artikel> 
 
Beste mensen, 
  

Er hebben zich  de afgelopen twee maanden 125 nieuwe abonnees aangemeld voor 
"Uilen-2". Mede door de lage prijs van 5 euro (7.50 incl. verzending) is er een tekort van 
ruim  1000 euro (gelijk aan 250 nieuwe abonnees) voor het gezamenlijke tijdschrift over alle 
uilen. 

Een oproep aan vrijwilligers van de Kerkuilenwerkgroep Nederland om een 
abonnement te nemen. Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden door een mail te sturen 
naar uilen@steenuil.nl (wordt later nieuw stichtingsadres). Ook is het mogelijk meerdere 
exemplaren af te nemen voor lokale werkgroepen. 
  
Namens de uilengroepen, 

Johan de Jong  
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Waargenomen 
 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemers. Dat waren deze keer: HvD.= Harry van Diepen, HJ.=Hilary Jellema, JP.=Jan Polman, 
MD.=Marga Dekker, MF.=Marianne Faber, ML.=Mia Leurs, MM.=Micky Marsman, RH.=Rudi 
Heideveld en Morgen de Insectenwerkgroep. 
 

VOGELS  

Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 

10/04 2 ♀ ♀  bij ’t vijvertje. Om te drinken – niet te baden. Belvédèreweg, Epe. MM.  
11/04  Koppeltje in de tuin. Officiersweg, Epe. MF.   
20/06 Familie, 2 ouden en 2 jongen, op grasveld op zoek naar eetbare waar. Veenweg, Vaassen. JP. 
Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  
30/06   Broedgeval in sleedoornhaag nabij Achterseweg nr. 3 in Heerde. RH. 
Gaai  Garrulus glandarius 

juni  Broedgeval in de tuin. Ik kreeg er pas erg in toen er opeens zeven schetterende Gaaien rond 
 het huis vlogen.  
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 

22/08 Juvenieltje in de Prunus boven het vijvertje. Ik dacht aan een ontsnapt volièrevogeltje maar 
 kreeg door zijn manier van knabbelen een vermoeden over zijn(haar?) afkomst en de boekjes 
 wezen uit dat ik goed gegist had. Belvédèreweg 3, Epe. 
 Ooit had ik drie koppeltjes in de tuin en het aardige was dat ze vaak met z’n zessen aan de 
 lenteknoppen zaten te peuzelen, of aan de rijpe aren van de Guldenroede hier vlak voor m’n 
 raam. Drie jaar geleden waren er nog maar twee koppels en dit jaar moest ik het doen met 
 één echtpaar. Plus een jonkie! Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
27/08 Tot mijn verdriet zag ik dat het vrouwtje net zo’n akelige puist op haar wang heeft als de 
 Kool- en de Kuifmees die er afgelopen winter aan zijn bezweken. MM.  
Grasmus  Sylvia communis  
05/07  Broedgeval in bramenhaag, Brandweg 2, Heerde. RH. 
Grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata 

10/06 Voor het eerst na jaren weer aan het nestelen! Bestaat er een samenhang tussen dit 
verschijnen en de afwezigheid van de Bonte variant? Die heeft hier jaren de boel 
geterroriseerd. Belvédèreweg, Epe. MM. 

  (Helaas is het broedsel in de kiem gesmoord. Ik vermoed dat de jonge Gaaien zich de eitjes 
bij het ontbijt goed hebben laten smaken.)  

Grote bonte specht Dendrocopos major 
20/06 2 jongen, op verkenning op het grasveld. Veenweg, Vaassen. JP. 
Koekoek  Cuculus canorus 

03/05 Omgeving Hagedisweg, Epe. MF.  
Roodborsttapuit  Saxicola torguata  
04/07 Broedgeval 3 jongen. In de bramenhaag. Brandweg 2 Heerde. RH. 
Steenuil  Athene noctua 

15/04 2 jongen bij Overbosch (Dijkhuizen), Epe. MF. 
22/04 Één van de jongen (♀) was gewond en is door de dierenambulance opgehaald. Zal op 

dezelfde plaats worden teruggezet (tussen Oenerstraat en Overbosch, Epe.) MF.  
 

VLINDERS   

Lindepijlstaart  Mimas tiliae  

04/06 1 ex. ♂ de hele dag in de tuin, Troelstrastraat. Er zijn meer lindebomen geplant in de 
Vegtelarij en  dit zal één van de vruchten daarvan zijn. HvD.  
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27/06 Berghoeve, Veenweg, Epe. Verkeersslachtoffer. ML. 
Schijn-nonvlinder  Panthea coenobita 

30/06 ♀ lag voor dood op het pad, op de Galgenberg, Vaassen. Begon een tweede leven op de 
warme hand van mijn gade. Volgens Vlindernet een zeldzame soort, hoofdzakelijk 
voorkomend in Drenthe en Friesland. Ook uit Limburg, Noord-Brabant en Gelderland zijn 
enkele waarnemingen bekend. HvD. (Daar is nu dus één bijgekomen.) 

 

ANDERE INSECTEN 

Hoornaar  Vespa crabro 

02/09 2 exx. genietend van een rotte peer. Prachtig! ze kropen erin, knipten er een hompje uit en gingen 
 dat dan in het zonnetje zitten oppeuzelen. Eén vloog steeds tot vlak voor de lens van mijn fototoestel 
 alsof hij naar binnen wilde kijken. Helaas kon ik het niet filmen! Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Mermis nigrescens 

08/06 Niet helemaal zeker of het ‘m werkelijk is, maar hij vertoont er wel een opvallende gelijkenis mee. 
 (Zie verder bij “In mijn tuin gezien.) HvD.  
Rivierrombout  Gompus flavipes 

20/08 Deze libel was sinds 1902 in Nederland 
 uitgestorven, maar vanaf 1996 zijn er steeds 
 meer waarnemingen gedaan langs de grote 
 rivieren. Insectenwerkgroep. 
Tijgerspin of Wespspin  Argiope bruennichi) 
27/04 27 eicocons, waar ook al spinnetjes in de dop, 
vers uit de dop in te zien waren.Tongeren. HvD. 
Vliegend hert  Lucanus cervus 

07/06 Waar?? Waarneming HvD. 
29 /06 Verkeersslachtoffer, Boshuisweg, Gortel. ML. 
 

ZOOGDIEREN 

Boommarter Martes martes 

04/04 ♀ Leeftijd 1 jaar. Verkeersslachtoffer, Kamperweg, Heerde. HvD.    
04/04 ♀ met tenminste 3 jongen in een woning aan de Bijsterbosweg, Epe. HvD.  
Bunzing  Mustela putorius 

19/07+ Overdag in de tuin Mussenkampseweg, Heerde. We waren net terug van vakantie, dus hij  
21/07 had het zonder ons rustig gehad! HJ. 
Das  Meles meles 

17/03 Melding van een verkeersslachtoffer op de A50 221.10. Het dode dier bleek echter 
verdwenen te zijn. HvD.  

30/03 Melding van een dood dier aan de Kanaaldijk ter hoogte van de sluis, Vaassen. Toen ik ter 
plaatse kwam bleek ook dit kadaver verdwenen te zijn. HvD.  

03/05 ♂ leeftijd 3 jaar. Verkeersslachtoffer op de A50 221.90. HvD.  
06/04 ♂ Leeftijd 2 jaar. Lag dood op de Norelholtweg, Epe. Had een bebloede kop maar was verder 

gaaf. HvD.  
05/05 ♀ leeftijd 2 jaar. Jongere das met een aangezogen tepel, waar geen melk meer uit kwam. 
 Kommerseweg, Heerde. HvD.  
09/05 Het dier was helemaal kapot gereden, zodat kenmerken ontbreken. Kamperweg, Wapenveld. 

HvD. 
15/05 ♂ leeftijd 3 jaar. Verkeersslachtoffer op de Nieuwe Zuidweg, Heerde. HvD.  
25/05 ♀ leeftijd 3 jaar. Verkeersslachtoffer, Oranjeweg, Emst. HvD.  
18/06 ♀ leeftijd 1 jaar. Verkeersslachtoffer op de Oranjeweg, Emst. HvD. 
19/07 ♂ leeftijd 2 jaar. Verkeersslachtoffer, Gortelseweg, Vierhouten. HvD.  
01/08 ♀ leeftijd 1 jaar. Verkeersslachtoffer Laarseweg, Vaassen. 
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Haas  Lepus Europaeus 

02/05 Wisselsche veen, Epe. MF.  
Wezel  Mustela nivalis  

20/06 Dood exemplaar, Wisselsche veen, Epe. MD. 
 

AMFIBIEËN/REPTIELEN 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

11/04 4 exx. in de vijver. Officiersweg, Epe. MF. 
 

PADDENSTOELEN  
 
Spikkelplooiparasol  Leucocoprinus brebissonii 
 
aug. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Zwartwordende stuifzwam  Lycoperdon foetidum 

aug. Verspreid en in groepjes, een stuk of tien. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
Zijdeachtige beurszwam  Volvariella bombycina 

19/08 Een nieuwe soort voor onze tuin. Vrij zeldzaam (Rode Lijst) - groeit tezamen met de 
 Oesterzwam op een oud beukenstammetje. Troelstrastraat, Epe. HvD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding plaatjes en tekeningen 
Voorplaat  :   Bruine bundelzwam 
Pagina 5 : Ransuil silhouet; Micky Marsman 
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