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Stuurpraat 

  
Duizendsoortendag 
Wij hebben de zomer van 2012 afgerond met onze eerste Duizendsoortendag op zaterdag 25 

augustus. De talloze excursies illustreren de diversiteit van biotopen in de gemeenten Epe en Heerde. 

Vogelexcursies waren er langs de IJssel bij de Welsumer- en Duurschewaarden en bij de Nijesteen; 

ook vogelexcursies bij het  Kloosterbos en vogeltrektelling bij Gortel , bij het Heerderstrand en de 

Renderklippen. Er waren plantenexcursies bij de Dellenweg in Epe, bij Schaveren en bij Wapenveld. 

Tenslotte insecten- en paddenstoel excursies bij het Vossenbroek. Ook Bauke Terpstra deed mee met 

zijn geologische kennis en kon 35 stenen determineren. De dag werd heel gezellig  afgesloten met 

een drankje en een hapje bij de familie Verstraaten aan de Woesterbergweg. Gelukkig was het weer 

redelijk, met alleen een paar buien, in tegenstelling tot de verregende volgende dag. Geweldig dat zo 
veel mensen hebben deelgenomen. Hoewel wij de 1000 soorten niet hebben gehaald (zie elders in 

het blad voor de opvallendste waarnemingen)  is een dag zoals deze zeker voor herhaling vatbaar. 

Misschien moeten we volgend jaar ook een nachtexcursie met een batdetector-  en een 

nachtvlinderavond houden. Het zou ook fijn zijn om een excursie rond één terrein te houden; het 

probleem is om een gebied te kiezen waar alle werkgroepen aan hun trekken komen.  

 

De Website 

Het is belangrijk om de website vaak te bezoeken. De Duizendsoortendag werd wel aangekondigd in 

de laatste Natuurklanken, maar de plaats en tijd van al de verschillende excursies zijn pas later op de 

website gemeld. Ook is het leuk om foto’s van activiteiten of waarnemingen te zien. 
 

Nieuwjaarswandeling 

Onze eerste activiteit van 2013 zal traditiegetrouw onze Nieuwjaarswandeling zijn. Het plan is te 

lopen vanaf Vrieze’s Erfgoed bij de molen aan de Grote weg bij Wapenveld. We moeten nog 

besluiten of we kiezen voor zaterdag 12 of zondag 13 januari.  Informatie komt  in de volgende 

Natuurklanken en natuurlijk tegen die tijd op de Website. 

Ik vind de herfst een heerlijk, ietsje nostalgisch seizoen. Geniet ervan en ga misschien een keer met 

de paddenstoelenwerkgroep op stap. 

 

Hilary Jellema-Brazier   
 

 

Najaar 

 
Vlammende kleuren sieren struiken en bomen 

Feestelijke finale van een voorbij seizoen  

Herfst, tijd van verval verstilling versterven 

Melancholie om het eindige toen. 

 

Windadem laat bladgoud rillen en trillen 

Dwarrelen naar de geurige grond 

Verstillen vervagen op Moeder Aarde 

Waar het eens de oorsprong vond. 

 

 Geke Giesing 
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Uitnodiging extra algemene ledenvergadering 

 13 december 2012   

- Statutenwijziging - 
Zoals eerder in Natuurklanken en op de website aangegeven, willen we een voorstel voor 

Statutenwijziging ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Daarbij ook het Huishoudelijk Reglement 

en het declaratiebesluit. Omdat de statuten verouderd zijn, moeten deze geactualiseerd worden.  

 

 De huidige statuten schrijven voor dat het besluit genomen moet 

worden in een algemene ledenvergadering waar 2/3 van de leden 

aanwezig is en een meerderheid van ¾ van die leden instemt. Als dat 
niet kan, kan het besluit genomen worden met ¾ meerderheid van de 

aanwezige leden in een volgende algemene ledenvergadering. Met een 

ledental van ongeveer 150 denkt het bestuur dat het niet te verwachten 

is dat we 100 leden op een algemene ledenvergadering krijgen. Ook 

vinden we de jaarlijkse ledenvergadering in februari het meest geschikt 

voor besluitvorming.  

Vandaar de ingelaste vergadering tijdens de leden voor ledenavond waarin dit punt aan de 

orde komt, geconstateerd zal worden dat het aantal personen niet voldoende is, en we in februari de 

besluitvorming kunnen doen. We voldoen daarmee aan de huidige statuten. Mochten we op 13 

december toch het vereiste aantal leden aanwezig hebben, kunnen we in deze ledenvergadering 
toch besluiten. 

Een statutenwijziging brengt altijd veel papier mee. Het hele dossier van huidige, nieuwe statuten, 

huishoudelijk reglement en declaratiebesluit is ongeveer 25 pagina’s. Teveel om op te nemen in 

Natuurklanken en ook erg kostbaar als we alles naar de leden moeten sturen. Vandaar dat vanaf mei 

de stukken op onze website staan (Mapje “Voor de leden”). U kunt daar alle stukken lezen en er staat 

ook een toelichting.  

Wilt u evenwel de stukken toch op papier ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de 

secretaris en zorgen we dat u het dossier krijgt. Op de vergadering zullen we meerdere exemplaren 

van de stukken meenemen. Het voorstel en de werkwijze is afgestemd met de juridische afdeling van 
de KNNV. 

Hiermee ontvangt u dus de uitnodiging voor deze extra algemene ledenvergadering (tijdens 

de leden voor ledenavond) met als agendapunt: Wijziging statuten, huishoudelijk reglement en 

declaratiebesluit. 

Herman Snoek 

Secretaris 

 

Nieuwsbrief  “Kijk op exoten” 
De KNNV werkt komend jaar samen met de VOFF aan een project van het Team Invasieve Exoten van 

het Ministerie van EL&I en de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit.  Het project heet:  Signalering 

Exoten.  Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen 

aanrichten.  Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren van 
potentieel invasieve exoten.  De nieuwsbrief roept op om de beschreven exoten te melden op 

www.telmee.nl en op www.waarneming.nl.  

De nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de KNNV: http://www5.knnv.nl/knnv-

portaal/eerste-nieuwsbrief-exoten  

Alle KNNV-leden kunnen zich abonneren op deze nieuwsbrief via: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten 

  
Yvonne van Putten 

 bureausecretaris KNNV 
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Algemeen programma  
 

27 september Lezing over het Noaberpad door Gerard Plat 
Naoberschap oftewel burenhulp is een bekend verschijnsel voor de 

bewoners  van de grensstreek  vanaf Nieuweschans tot aan de Rijn. 

Immers vroeger waren de bewoners van deze kleine gemeenschappen 
over de grenzen heen van elkaar afhankelijk. Cultuur- en natuurhistorisch 

zijn deze gebieden bij velen nog onbekend. De route loopt door de 

restanten van de veengebieden in Oost Groningen en Drenthe, vervolgens 

over de stuwwallen van Twente naar de Achterhoek om te eindigen in het 

gebied waar de Rijn Nederland binnenkomt. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 

25 oktober 

 

Lezing Menno Boomsluiter over West-Amerika 
Afgelopen zomer heeft Menno zich door enkele ruige bosgebieden in 

Amerika geworsteld. Over de samenhang tussen ligging en 

vegetatietypen, de soortensamenstelling en de andere flora en fauna die 

er voorkomen, gaat deze lezing. 

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 

29 november 

 
 
 
 

Lezing i.s.m. de vogelwerkgroep door Stef van Rijn 
Zoals elk jaar zal Stef van Rijn weer een lezing houden over een onderzoek 

dat hij heeft verricht naar het voorkomen, broeden en het zoeken van 
voedsel van een bepaalde roofvogelsoort. Welke soort het zal worden is 

nu nog niet bekend maar zal in overleg met de Vogelwerkgroep worden 

bepaald. 

Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 

13 december 
 

 
 
 

De leden voor ledenavond. 
Allereerst zal er een korte officiële ledenvergadering plaatsvinden. De 

reden hiervoor is elders in deze Natuurklanken te vinden. Daarna is het 
weer aan de leden om er een geslaagde avond van te maken. 

Ook nu staat deze avond weer open voor bijdragen, in welke vorm dan 

ook, voor alle leden.  

� Opgave voor 1 december bij Gerard Plat  

 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 

12 of 13 januari 
 
 
 
 

Nieuwjaarswandeling 2013 vindt plaats bij Vrieze’s Erfgoed bij de molen 

aan de Grote weg in Wapenveld 

Meer informatie in de volgende Natuurklanken en op de website. 
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Programma Insectenwerkgroep  
Datum / tijd Onderwerp 

 Oktober, november 2012 

  

Maandag 15 oktober Werkgroepavond in kamer 118 van het Kulturhuus (EGW) 

20.00 uur Huishoudelijk gedeelte met o.a. verslag monitoringroutes, 

 bijzondere waarnemingen afgelopen seizoen, waarnemingen vlinders 

                      in eigen tuin, invulling programma februari en maart 2012. 

         Afsluitend beamerpresentatie 

  

Maandag 19 november Werkgroepavond in kamer 118 

20.00 uur Henk van Woerden geeft een beamerpresentatie over zijn  

 waarnemingen van het afgelopen seizoen 

  

 

 
 

 

Programma Plantenwerkgroep  
Datum Programma Avond verzorgd 

door: 

24 sept. leden nemen naar eigen idee planten mee om te 
determineren 

alle leden 

29 okt. leden nemen naar eigen idee planten mee om te 

determineren 

alle leden 

26 nov. determineren van gedroogde planten uit de 

Kruisbloemenfamilie 

Agnes en Hetty 

28 jan. programma nog niet bekend ?  

25 feb. programma nog niet bekend ? 

   

   

 Ook belangstellenden van buiten de plantenwerkgroep 

zijn welkom.  

 

 Graag van te voren even melden bij 

edeboer008@planet.nl of 

 

 h.verstraaten@planet.nl  
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Programma Paddenstoelenwerkgroep 
 

Zondag 23 sept. 14.00 u.    Kloosterbos, Wapenveld 
Verzamelen Kloosterweg bij de slagboom van de oude beukenlaan in het Kloosterbos. 

 

 

Zaterdag 6 okt. 10.30 u.      Bonenburg, Heerde 
Verzamelen bij buitenplaats De Bonenburg aan de Bonenburgerlaan.  

 

 

Zondag 14 okt. 14.00 u.       Afdelingsexcursie via een deel van het Natuurpad Epe 
Startpunt achter de Hertenkamp aan de Dellenweg in Epe. Het is de bedoeling om deze 

excursie voor te bereiden op donderdag 11 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 28 okt. 14.00 u.       Tongeren, omgeving Anna´s Hoeve 
Anna´s Hoeve ligt aan de Molenweg in Tongeren. Daar verzamelen bij de slagboom. 

 

 

Zaterdag 10 nov. 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. 

Sinds vorig jaar volgen we daar de ontwikkeling van de paddenstoelen. 

Verzamelen op de parkeerplaats aan de overkant van het kasteel (=Julianalaan). 
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Klifbroeders 
Klifbroeders zijn zeevogels die op kliffen broeden. 

Een Klip of Klif is een verticale, of bijna verticale rotsverheffing. Klippen worden meestal gevormd 

door erosieprocessen en verwering. Klippen komen voor langs kusten in bergachtige gebieden. In het 

algemeen bestaan klippen uit rotsen die bestendig zijn tegen erosie en verwering. Afzettings- 

gesteenten die klippen vormen zijn ondermeer zandsteen, kalksteen, krijtgesteente en dolomiet, 

graniet en basalt (Bron Wikipedia). 

 De hoogte van de klippen op de Farne-eilanden is  90 meter. Die van de 

Shetlandeilanden is zelfs 180 meter .De kliffen zijn gesitueerd langs de 

zee. Waar de Atlantische oceaan en de Noordzee samenkomen bevindt 

zich het meest voedselrijke water van de Noordzee. Diverse 

zeestromingen en rivieren leveren voedselrijk water aan. Door de 
relatieve ondiepte van de Noordzee zijn er goede lichtcondities voor 

algengroei, die weer aan de basis staat van een voedselketen op zee.  

De zeevogels moeten de zee in de buurt van hun broedgebied hebben. 

Driekwart  van hun leven brengen ze op zee door. Ze komen alleen aan 
land om te broeden.Op de Noordzee leven de broedvogels van Engeland 

en Schotland; in de herfst en in de  winter krijgen ze gezelschap van de 

vogels van de Noordelijke broedgebieden uit Scandinavië en Rusland. Schattingen gaan uit van zo’n 

drie miljoen Noordse Stormvogels, twee miljoen Zeekoeten, meer dan 1 miljoen drieteenmeeuwen, 

ruim een half miljoen Eidereenden en Zwarte zee-eenden, zo’n 300.000 Alken en 150.000 Jan van 

Genten.  

Iedere zeevogelsoort heeft zijn eigen plek op het klif en een eigen manier van voedsel vangen zodat 

ze elkaar niet in de weg zitten. De zeevogels zijn over het algemeen koloniebroeders, met 

uitzondering van de Alk die solitair broedt. Koloniebroeden dient voor de veiligheid tegen predatoren 

zoals Grote- en Kleine stormvogels en soorten Meeuwen. Als aasgieren cirkelen ze boven de kolonie 

om bij onoplettendheid van de oudervogels een jong weg te grissen.  

De zeevogels die op de Kliffen in Noord Europa broeden zijn o.a. Stormvogels, Papegaaiduikers, Jan 

van Genten, Zeekoeten, Alken, Drieteenmeeuwen, Noordse Sterns. 

Papegaaiduiker  

Wordt ook wel de pinguïn van het Noordelijk halfrond genoemd. Hij heeft een prachtig broedkleed 

waarin hij op een clown lijkt. Zijn grote snavel neemt een fel oranjerode kleur aan met gele 

overdwarse banden. Zijn ogen zijn heel mooi opgemaakt. En hij krijgt mooie oranjerode poten. Hij 

heeft verder een jacquet aan. In de herfst en winter is de Papegaaiduiker vaal van kleur, zijn snavel is 

ook niet mooi van kleur. Hij verliest zijn clowneske uiterlijk. De Papegaaiduiker is een koddige vogel. 
Hij zwemt en duikt als de beste maar zijn vliegkunst op het land is bijna tot het nulpunt gereduceerd. 

De Papegaaiduiker broedt in zelf gegraven holen; daartoe heeft hij kleine klauwtjes aan de tenen. 

Soms gebruikt hij uit gemakzucht een oud konijnenhol.In april wordt een ei gelegd waarna het jong 

na 6 weken uitkomt. Dit jong blijft nog 6 weken in het nest. Daarna gaat het naar zee om 2 jaar lang 

niet meer aan land te komen. Papegaaiduikers kunnen wel 29 jaar oud worden.  

De predatoren van de Papegaaiduikers zijn Grote en Kleine jagers en Meeuwen.We hebben 

gezien dat een meeuw steeds op wacht zat bij een hol van de Papegaaiduiker om zijn kans af te 

wachten om de door de Papegaaiduiker gevangen vis af te pakken. Er kwam een Papegaaiduiker met 

Spiering in zijn bek aangevlogen; als hij de meeuw zag vloog hij nog een rondje soms wel een paar 

rondjes. Als de Papegaaiduiker een moment zag waarop de Meeuw niet oplette vloog hij snel naar 

zijn hol en kroop er pijlsnel naar binnen. Het was een koddig gezicht de papegaai duiker in actie te 
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zien. We hebben een engelse bioloog ontmoet die filmapparatuur en een beeldscherm bij zich had. 

Hij stopte de camera in het nesthol van de Papegaaiduiker. Op het scherm konden we een dik rond 

gegeten donzig jong zien. Dat was wel grappig.  

Zeekoet 

Broedt in dichte kolonies op de richels van steile zeekliffen en op de toppen van geïsoleerde boven 

de zee uitstekende rotsen, vaak samen met de Alk en de Drieteenmeeuw. Broedgebieden in Europa 

zijn o.a. Klifkusten van Engeland, Schotland, Ierland, IJsland en Scandinavië. De Zeekoet overwintert 
op zee tot aan Zuid Spanje. Hij komt als zomergast aan land om te broeden. Er wordt een ei gelegd 

op de richel. Het ei van de Zeekoet is spits toelopend naar een kant zodat dit niet van de rots rolt. 

Het jong kan na 3 weken nog niet vliegen maar moet dan van het klif af naar de zee springen. De 

Zeekoet kuikens zijn hier qua gestel speciaal voor uitgerust zodat ze zich door de val niet verwonden. 

De jongen volgroeien op zee. 

Stormvogel 
Vliegt boven de kolonies van de Zeekoeten, Drieteenmeeuwen, Aalscholvers, Alken, Papegaaiduikers 

om een jong weg te grissen. Wanneer een jonge Stormvogel bedreigd wordt, kotst hij een stinkende 

vettige substantie over het verendek van de belagers, het tast het verenpak aan waardoor de vijand 

nog nauwelijks kan vliegen. Stormvogels zijn Kleptoparasieten d.w.z. zij verzamelen hun kostje bij 

elkaar door het voedsel van andere zeevogels af te pikken.  

Alk 

Komt in niet zo groten getale voor. De Alk broedt solitair. Ze zijn geëvolueerd tot  snelle vissers. Met 

de sterke korte vleugels en de naar achter geplaatste zwemvliespoten”vliegen”ze als het ware door 

het water. Vele malen sneller dan hun prooi. Het zijn slechte vliegers en het lopen gaat hun ook 

slecht af.   

Noordse Stern 

Komt o.a. voor in Engeland,Schotland, Ierland, IJsland, Scandinavië en Letland.Het is een kolonie- 

broedvogel. Trekt weg en door van eind juni tot eind oktober en keert terug van april tot eind mei. Bij 

ons broeden ze in het Waddengebied. De Noordse Stern is een zeetrekvogel. Hij overwintert vaak in 
Arctische gebieden. Geen vogel trekt over zo’n grote afstand als de Noordse Stern. Na een korte 

broedtijd op hogere noordelijke breedte, waar de dagen lang zijn in de zomer om veel vis te vangen 

vertrekt de vogel naar het zuiden. De Sterns uit Noord-Amerika en Groenland vliegen de Atlantische 

Oceaan over naar Europa, verder langs de kust naar West- en Zuid Afrika en zelfs tot de rand van het 

pakijs in de Zuidpool. Ook de Europese Noordse Sterns trekken langs West- en Zuidelijk Afrika tot aan 

de Zuidpool. De meest noordelijkste Noordse Sterns moeten daarvoor jaarlijks een reis maken van 2x 

17.000 km. Indrukwekkend voor zo’n diertje.  

 Het bijzondere van zo’n tochtje op de Farne-eilanden tussen de 

koloniebroeders is dat deze dieren gewoon op het nest blijven 

zitten. Ze hebben hun schuwheid volledig verloren; dit fenomeen 

heb je ook op de Galapos eilanden.  

Bron: internet 

Cintia Wedemeijer 
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Geologiewerkgroep zoekt het hogerop 
Het is maar een klein, select gezelschap dat zaterdagmorgen 21 april 2012 wegrijdt vanaf de Tolweg  

in Emst en dik een uur later uitstapt aan de voet van de Lemelerberg. Bauke wil  vijf volgelingen een 

stukje Sallandse Heuvelrug laten zien en vertellen over de processen die zich daar hebben afgespeeld 

en hun sporen nalieten.   

Net als de Veluwse stuwwal ontleent de Sallandse Heuvelrug zijn ontstaan aan het landijs dat 
in de voorlaatste ijstijd (200.000-130.000 jaar voor Chr.) de noordelijke helft van het huidige 

Nederland bedekte. Een ijslob wrong zich in het toenmalige Rijndal en duwde aan weerszijden het 

bodemmateriaal op tot tientallen meters hoge stuwwallen, aan de westzijde de Veluwse stuwwal, 

aan de oostkant de Overijsselse, beter bekend als de Sallandse Heuvelrug. Bij en na afsmelting van 

het ijs deden zich eveneens processen voor die vorm gaven aan het landschap.   

We beginnen meteen met een klimmetje, vijf excursiegangers te voet, Rob peddelend op z’n 

vouwfietsje; zo kom je er ook. We bewonderen even de stenen leeuw, die de bevrijding van het 

Franse juk in 1813 verbeeldt, en komen bij het eerste ‘ravijn’, een diep uitgesleten geul tussen twee 

heuvelflanken. Hier stortte het smeltwater zich naar beneden en  legde beneden het meegesleurde 

materiaal als een puinwaaier neer.  Iets verderop ligt nog zo’n smeltwatergeul.   
Omdat de heuvels bestaan uit opgestuwd materiaal dat door de Rijn werd aangevoerd, zijn 

grind en veldkeien die we onderweg rijkelijk aantreffen, vrijwel allemaal van zuidelijke herkomst. Het 

is echt speuren naar een steentje dat door het ijs uit het noorden hier is achtergelaten.  

Een indrukwekkende uitzondering is de Grote Kei. Zijn naam zegt wat-ie is: één groot, massief blok, 

hoog op de helling neergelegd door het landijs. Hij is rondom uitgegraven, zodat hij van alle kanten 

kan worden bekeken. Wel is het oppervlak flink verweerd en grotendeels door mossen begroeid. 

Maar de granaten, waarmee de Grote Kei  vol zit, zijn na aanwijzing 

door Bauke nog wel te onderscheiden. Bauke blijkt bovendien in zijn 

rugzak andere mooie voorbeelden van granaathoudend gesteente te 
hebben meegesjouwd en laat ons die zien.  

 

 Granaatglimmergneis 

 

De top van de Archemerberg (75 m) is ook het hoog(s)tepunt van de 

wandeling. De overwegend kale heuvelkop biedt een magnifiek uitzicht over het omliggende 

landschap.  Ver weg, aan de westelijke horizon, zien we de contouren van de Veluwse stuwwal. 

Tussen hier en daar heeft ooit die ijslob gelegen.  

Vanaf de top zien we hoe elders grijze wolken zich ontladen in regensluiers, terwijl andere locaties 

zich koesteren in de zon.  Zelf wandelen we ook het ene moment in de zon en moeten we het andere  
de paraplu’s ontvouwen. Even maar, dan is het weer droog.   

Afdalend van de Archemerberg voert ons pad langs een hellingbron. Daar komt het 

regenwater, dat op de berg valt en in de bodem zijgt, aan het oppervlak. De bron is recent wat 

uitgediept tot een klein ven. De graafwerkzaamheden hebben onder meer brokken keileem 

blootgelegd.  

Verderop, op de flank van de Lemelerberg, treffen we nog zo’n hellingbron aan die hier even 

een klein stroompje vormt, voor het water weer in de bodem verdwijnt.  Ook hier is het terrein 

opgeschoond, waardoor het er wat chaotisch bij ligt. Maar het fenomeen –water dat hoog op de 

helling uit de heuvelflank kwelt zoals ‘ons’ sprengenwater– is er niet minder om.    

  
Terug op de parkeerplaats trakteert Bauke ons ter afsluiting op koffie in het naastgelegen restaurant. 

Daar overleggen we meteen even over volgende activiteiten. Gaan we door met de excursies volgens 

het  stramien wat we tot nu toe hanteerden? Ja, oordeelt de groep.  

Dat betekent dat we zondag 20 mei de Sallandse Heuvelrug van een andere kant bekijken: bij Holten, 

via het ijstijdpad.   

Tjada Amsterdam 
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KLEIN BLAASJESKRUID (Utricularia minor) in het Wisselse veen 
 

Eind april was er een mossenexcursie in het Wisselse Veen. 

Men had toen ook Blaasjeskruid aangetroffen.  

Naar aanleiding van deze mededeling ging ik op 3 juli met Hetty Verstraaten gericht op zoek naar 
Blaasjeskruid. En de speurtocht had resultaat. 

In het ‘nieuwe deel’ zuidelijk van het Landje van Jonker liggen enkele plasjes, die nog steeds water 

bevatten. Aan de randen van enkele plasjes zeer veel korte stengeltjes Blaasjeskruid, hier en daar 

een groenig waas vormend. 

In één plasje staken 8 bloeistengels boven het heldere water uit. We hebben de plant 

gedetermineerd als Utricularia minor (Klein blaasjeskruid). 

 

Klein blaasjeskruid was recent niet uit onze omgeving bekend.  

Omstreeks 1890 werd zowel Klein (U. minor) als Plat blaasjeskruid (U. intermedia) genoemd. 

Vondsten in de tussenliggende tijd en vooral van na 1950 zijn mij niet bekend. 

 

Een en ander was aanleiding voor Hetty om verder te gaan speuren naar Klein blaasjeskruid in het 

Wisselseveen. Tijdens mijn vakantie vond ze in het gedeelte achter de cascade eveneens Klein 
blaasjeskruid. Ook ontdekte ze dat Galigaan bezig was zich uit  te breiden. 

Er kwam een vervolgbezoek. Met als resultaat dat we in bijna alle veenplasjes westelijk van de 

cascade Klein blaasjeskruid aantroffen. Af en toe komen bloeiende exemplaren voor. 

En Galigaan bleek een flink gebied te hebben gekoloniseerd. Er staat minstens 100 m² met 

verschillende bloeiaren. 

 

En als je dan toch eenmaal bezig bent .. 

Op 23 augustus ontdekten we in het terrein naast het Landje van Jonker nog een plasje met Klein 

blaasjeskruid. Ook nu waren nog enkele bloeiende exemplaren te vinden.   

Egbert de Boer 

 

MOERASZOUTGRAS: een blijvertje? 
 
Ons is bekend dat een stagiaire van de gemeente Epe onder begeleiding van Henk Menke jaren 

geleden hier in de buurt Moeraszoutgras heeft gevonden. Een niet voor de handliggende vondst. Het 

jaar van haar onderzoek is bekend, maar even niet voorhanden.  

Zij zette een kruisje op een kaart; dat was in die dagen de methode om een vindplaats te markeren. 

Met de invoering van GPS hebben wij inmiddels een veel nauwkeuriger mogelijkheid. Zeker om vaste 

planten te volgen. Een- en tweejarigen ‘wandelen’ nogal eens.  

Dat kruisje op de kaart heeft er toe geleid, dat ik vorig jaar erg m’n best gedaan heb om dat vrij 

onopvallende plantje in de buurt van dat kruisje te vinden. Zonder positief resultaat. Dit jaar was het 

raak.  

Agnes Gehring en ik inventariseren iedere zomer een kilometerhok en gaan op pad met een 

streeplijst. Vorig jaar was dat 192 x 483, dit jaar kozen we hok 193 x 483. We lopen in en langs beken 

en sloten om typische moerasplanten te zien. Op een dag, zonder naar het Moeraszoutgras te 

zoeken, viel m’n oog er op en uitte ik een vreugdekreet, denk ik, waarop Agnes me verrast aankeek. 
De reden zal duidelijk zijn: daar stond HET. Ongeveer 300 meter oostelijker dan de plaats van het 

kruisje op de kaart. Zeven plantjes, prachtig in bloei. Om het verhaal nog mooier te maken: een paar 

weken later vond ik twee plantjes in de buurt van het kruisje! Reken maar dat we het gaan volgen de 

komende jaren. 

Waarom is het zo’n bijzondere vondst? Op zich is het niet zeldzaam, wel in onze streek. Zoals de 

naam Zoutgras aangeeft verdraagt het zout en komt het algemeen voor in het noorden en westen 
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van Nederland. Op onbeschaduwde, ‘s zomers vochtig tot drassig blijvende, meestal grazige plaatsen. 

In de pleistocene streken staat het in uitgelezen moerasvegetaties met mineraalrijk water. De 

beekjes hier in de buurt voldoen daar kennelijk aan. Met een oogopslag is te zien dat het water het 

mineraal ijzer bevat. Nu maar hopen dat het een blijvertje is.  

Bron: Nederlandse Oecologische Flora, deel 4, 239                                                           Hetty Verstraaten  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

       
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klokjesgentiaan is 21-

8-12 gevonden in het 

Pollense veen door 
Egbert en Hetty. Ook 

Parnassia hebben zij er 

weer gevonden. 

Foto: Egbert de Boer 

 

Een Papegaaiduiker en rechts 

een Grote stern. Foto’s 

gemaakt door Hendrik Jan 

Roebers en Cintia 

Wedemeijer. 

 

De foto’s onder zijn genomen 

op de Lemelerberg tijdens een 
excursie van de werkgroep 

geologie door Jacques Meijer. 

Zwervende heidelibel, 

een zeldzame soort 

gezien in het 

Kuinderbos. Foto: Henk 

van Woerden 

Klein blaasjeskruid 

Foto: Hetty Verstraaten 

 

 
 

Moeraszoutgras 

Foto: Henk Gremmer
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Insectenfoto's: Henk van Woerden  

 
 

 

Zwavelzwam en 
 Kostgangerboleet op 

Aardappelbovist.  

 

Foto’s: Herman Snoek 
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Welke Taphrina schimmel tast Amerikaanse vogelkers aan? 
  
De regel dat een paddenstoelensoort pas als een echte soort beschouwd kan worden als deze op 

minstens 3 constante eigenschappen van een andere daarop gelijkende soort verschilt, is helaas met 

het DNA badwater de deur uitgegooid. 

Sinds wetenschappers in staat zijn op basis van DNA materiaal aan te tonen dat een soort wel 

degelijk bestaat hoewel deze uiterlijk niet te onderscheiden is van een daarmee sterk verwante soort 
staan we als amateurs toch wel eens aan de kant toe te kijken. Zo bestaat de Vliegenzwam, een tot 

nu toe onaantastbare soort, tegenwoordig uit 5 soorten maar we weten  niet welke in Nederland 

voorkomt. Zal dit ertoe leiden dat we straks achter elke naam sl.(senso lato in brede zin) moeten 

zetten? 

  

Vorig jaar vond ik, in de gemeente Epe langs het fietspad over het oude treintracé, een aantasting 

van een schimmel op een Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Interessant omdat deze eigenlijk 

door vrijwel niets wordt aangetast en er al jaren zonder enig succes geprobeerd wordt deze 

struik/boom uit te roeien in ons land. Ooit aangeplant als stikstofverrijker op de arme zandgronden is 
deze vogelkers zich nog steeds aan het uitbreiden in Noordwest Europa als een invasieve exoot. Het 

is overigens niet ongewoon bij nieuwkomelingen zoals de Amerikaanse vogelkers dat er weinig 

aantastingen te vinden zijn. Vaak duurt het jaren voordat deze de nieuwe soort achterna reizen. 

Na enige moeite kwam ik erachter dat de schimmel, die galachtige blazen veroorzaakte op de 

bladeren, behoorde tot het geslacht Taphrina. Een geslacht waar veel soorten toe behoren die vaak 

beschreven worden als voorkomend op één waardplant.  

  

Bij waarneming.nl werden waarnemingen van deze soort vorig jaar weggeschreven onder de naam 

Taphrina deformans ofwel de Perzik-krulziekte en als zodanig staat ze ook in het Nieuwe Gallenboek. 

Dit is merkwaardig omdat ik de soort rond midden augustus vond en ook dit jaar weer om die tijd 
aantref.  

  

De Perzik-krulziekte is, omdat ze grote schade 

berokkent aan de commerciële perzikenteelt, 

uit den treure bestudeerd. En uit al deze 

wetenschappelijke onderzoeken hebben we 

geleerd 

dat de sporen overwinteren op de bast van de 

boom en daar actief worden bij een 

temperatuur rond de 8-10 gr.C. Maar is de 
temperatuur 16 of hoger dan stopt de infectie 

en boven de 19 C sterven ontkiemende sporen 

zelfs af. Gedurende de infectieperiode is regen 

voor de schimmel van levensbelang. Minimaal 

3 mm is noodzakelijk om enige infectie te krijgen maar gesproken wordt van minimaal 12mm regen 

om de kiemende sporen effectief over de gehele uitlopende en/of bloeiende boom te verspreiden 

met daarna een vochtige periode van minimaal 24 uur waarbij de boom niet langer dan 4 uur weer 

droog mag zijn. Drie weken na een dergelijke periode wordt de infectie dan zichtbaar. Het aantal van 

deze infectieperiodes en de lengte van elke periode is in hoge mate verantwoordelijk voor de mate 

van aantasting en de hoeveelheid bladeren en vruchten die door deze aantasting voortijdig van de 
boom vallen. Met andere woorden: hoe droger en warmer het vroege voorjaar hoe meer perziken er 

in de zomer te plukken zijn. De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot het veel minder, 

maar wel effectiever, toepassen van schimmelwerende middelen die de ziekte de kop in drukken 

voordat ze een kans krijgt. 
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Ik maakte met behulp van Waarnemingen.nl een grafiek van alle vondsten in Nederland op de 

Amerikaanse vogelkers en gebruikte de grote Engelse database om de Perzikkrulziekte in de grafiek 

te plaatsen. De grafiek van de Perzikkrulziekte kwam feilloos overheen met mijn eigen ervaringen 

met het kweken van perziken. De aantasting geschiedt meestal eind februari begin maart, waarna de 
galachtige vervormingen steeds groter worden en ook andere jongere bladeren kunnen aantasten. 

Begin juni vallen de aangetaste bladeren dan massaal af. Hetzelfde gebeurt met de Amerikaanse 

vogelkers; alleen zit de piek een zeer opvallende twee maanden later. 

  

 
  

Aangezien ontkiemende sporen van Perzikkrulziekte afsterven bij een temperatuur van boven de 19 
C, is het aannemelijk dat het bij de Amerikaanse vogelkers om een andere soort gaat. 

En ga je zoeken op Duitse websites dan kom je inderdaad een andere naam tegen. 

Taphrina farlowii in 1890 beschreven uit Duitsland door R. Sadebeck. In 2008 werd de soort daar 

“herontdekt”. 

  

Intussen is door middel van internet in een jaar tijd de naam Taphrina farlowii ingeburgerd in 

Nederland en ook op Waarneming.nl  

Maar is deze juist?! Probleem is dat rond de tijd dat deze soort beschreven werd paddenstoelen en 

schimmelaantastingen erg snel een nieuwe naam kregen op grond van de waardplant waarop ze 
werden aangetroffen en deze methode houdt in het huidige DNA tijdperk lang niet altijd stand. 

  

Taphrinas zijn buitengewoon moeilijk te determineren en bij navraag bij het CBS (Centraal Bureau 

voor Schimmelcultures) legde men mij geduldig uit dat allereerst levend materiaal nodig is wat zuiver 

opgekweekt moet worden. Hierna is dan een DNA analyse mogelijk. Deze analyse moet vervolgens 

met andere analyses vergeleken worden van soorten die eerder zijn vastgesteld. Zo dit 

vergelijkingsmateriaal er dan is en liefst ook van het typemateriaal van T. farlowii uit 1890, dan zou 

een antwoord wellicht gegeven kunnen worden op de vraag om welke soort het gaat. Tot nu toe is er 

bij het CBS geen interesse in het materiaal door prioriteit voor andere projecten. 

  
Totdat deze analyses plaatsvinden kan ik er alleen maar over zeggen dat ik in dit artikel met een 

statistisch kunstje heb laten zien dat het toch zeer waarschijnlijk niet gaat om Taphrina deformans. 

 

Menno Boomsluiter, 

 augustus 2012  
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Interessante waarnemingen van onze Duizendsoortendag  

25 augustus 2012 
    ’s Middags bij de familie Verstraaten zouden wij net beginnen met de verslagen van de 

verschillende excursies, toen Frans Bosch aan kwam met twee dwergvleermuizen in zijn handen; net 

gevonden achter een luik. Wij konden ze van dichtbij bekijken voordat ze werden teruggezet. Om bij 

de zoogdieren te blijven, er waren ook een haas, een egel en een ree gezien. Er was geen speciale 

zoektocht naar muizen geweest, maar Frans nam een emmertje grond van onder de kerkuilen 

nestkast mee (5 jongen dit jaar groot gebracht) om de restanten van hun voedsel te onderzoeken. 
 

     Bertus Hilberink bracht verslag uit van de insectenexcursie in het Vossenbroek. Na een nat en 

koud voorjaar was het een slecht jaar voor veel gewone vlinders. Een bandheidelibel was de meest 

interessante waarneming. De eerste waarneming voor Nederland stamt uit 1981 maar de laatste 

jaren wordt hij steeds vaker gezien in het zuiden en in Overijssel; dit is de enige libel met donkere 

banden over de vleugels. Er waren 8 soorten vlinders, 8 soorten nachtvlinders inclusief een nest 

eikenprocessierupsen en 8 soorten libellen, 11 verschillende vliegen, 2 spinnen inclusief de wespspin 
die pas in de laatste jaren naar Nederland is doorgedrongen, en 2 soorten sprinkhaan. En er waren 

ook een heleboel klein grut, motjes, kevers en slakken etc. op naam gebracht door Henk van 

Woerden. In het jaar van de bij werd alleen een aardhommel en een honingbij, maar geen andere 

wilde bijen gezien.  Er werden 75 soorten geteld. 

 

    De Paddenstoelexcursie was ook in het 

Vossenbroek. Het was pas het begin van het 

paddenstoel- seizoen. Hoewel een gewone 

soort, vielen de bijzonder mooie exemplaren 

van de Zwavelzwam op. Ook opvallend waren de 
vele exemplaren van de Kostgangerboleet, die 

parasiteert op de Aardappelbovist. Janus Crum 

dacht dat het mycelium onder de grond 

geïnfecteerd was, en niet de paddenstoelen 

individueel vanuit de lucht. Dit zou de grote 

aantallen van deze vrij zeldzame paddenstoel 

verklaren. Er werden 25 soorten gevonden, 

maar Menno Boomsluiter moest nog achter de 

microscoop voor een aantal moeilijke gevallen.  

 
    Er waren 7 vogelexcursies om uit te kiezen! Bij de excursies in de buurt van de IJssel waren 66 

soorten waargenomen. De vogelaars zelf vonden de 5 lepelaars, de bonte strandloper, de kleine 

plevier en de boomvalk het meest interessant. Er waren 4 ooivaars, 7 grote zilverreigers en zelfs 58 

nijlganzen. Ook andere watervogels waren interessant; behalve 6 verschillende soorten eend, waren 
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er ook bosruiter, witgatje, oeverloper, groenpootruiter, watersnip en kemphaan. Bij de IJssel waren 

66 soorten gezien. Bij de Gortelse heide was het de bedoeling om de beginnende vogeltrek waar te 

nemen. Hier ging het bijvoorbeeld om gierzwaluwen en kramsvogels. Er waren 33 soorten 

genoteerd. Samen dus 99 soorten (maar misschien sommige soorten dubbel geteld op de 
verschillende locaties). 

 

    Er waren 4 planten excursies: Wapenveld-noord, de Dellenweg en Belvédèreweg in Epe, Welna en 

de Gortelseweg en de Langeweg bij Schaveren. 5 rodelijstsoorten en een aantal andere zeldzame  

planten werden gevonden; onder andere borstelkrans, bosdroogbloem en groot heksenkruid. Bij 

Wapenveld werd Alsemambrosia oorspronkelijk uit noord Amerika gevonden; berucht om het 

veroorzaken van hooikoorts. Alleen het aantal deelnemers( 6) stelde teleur, maar er was veel 

concurrentie! Alles bij elkaar waren er 297 soorten gestreept zoals de planten mensen zeggen. Een 

volledige lijst is bij Egbert de Boer te krijgen. 

 
    Tenslotte ging Bauke Terpstra namens de werkgroep Geologie en Landschap op onderzoek uit aan 

de hoek van de Woesterweg en de Oranjeweg bij Emst, waar over de jaren heen een verzameling van 

stenen bijeen gebracht was uit een akker. Van 35 verschillende gesteenten kwamen ongeveer 75% 

uit het zuiden via Rijn en Maas, en 25% uit Scandinavië. Om een paar te noemen: Dalarna zandsteen 

uit midden Zweden; Scolithos zandsteen uit Kalmarland oost Zweden; rood Fins Rapakive graniet van 

zuid-west Finland; Taunus kwartsiet van het Taunus gebergte in zuid Duitsland en Revinien kwartsiet 

uit de Frans-Belgische Ardennen. Ongelofelijk dat stenen uit een akker zo’n  verschillende afkomst 

kunnen hebben en dat Bauke zoveel van die stenen op naam kan brengen. Geweldig! 

 
    Alles bij elkaar hebben wij 535 soorten geteld, maar daar ging het natuurlijk niet echt om. Het ging 

er om te vieren zowel hoe gevarieerd en interessant ons gebied is, als de hoeveelheid kennis en 

deskundigheid die we hebben binnen onze vereniging. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Hilary Jellema-Brazier 

Heerde, 01-09-12 

 

 

Botanische Notities 

Soms levert het problemen op om de juiste naam van een plant vast te stellen. De flora geeft 

weliswaar veel informatie, maar niet alle genoemde verschillen zijn altijd aan de gevonden plant te 

zien. Hieronder wat ´weetjes´ over enkele planten. 

NAGELKRUID 
 Nagelkruid is in onze omgeving een plant die vaak wordt aangetroffen 

langs wegen en paden, vooral ook in bossen. Verspreiding vindt plaats 

doordat de vruchten-met-haakjes blijven kleven aan de vacht van dieren. 

Mogelijk dat een (groot?) deel van de verspreiding plaats vindt door 

honden die langs bospaden worden uitgelaten (of door de baasjes). 

In Schaveren, o.a. langs de Langeweg komt Nagelkruid voor met 

opvallend grote bloemen. Bij Gewoon nagelkruid (Geum urbanum) 
hebben de bloemen een doorsnee van minder dan een centimeter. Langs 

de Langeweg hebben  sommige bloemen een doorsnee van bijna 2 cm. 

Het gaat om Groot nagelkruid. 

Bij nadere beschouwing blijken er meer verschillen te zijn. De 

vruchthoofdjes van Groot nagelkruid hebben veel meer vruchtjes. Ook 

hebben de middelste stengelbladen een afgeronde top.  
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WATERBIES 
 Veelstengelige + Gewone 

Langs de rand van de schapenpoel bij Heerde vonden we een Waterbies. 

Even ontstond er discussie: Gewone snavelbies? Veelstengelige waterbies? 
Er zijn enkele verschillen, maar je hebt er wel een loep voor nodig: twee of 

drie stempels, platte of driekantige vruchten, schuin afgesneden of bijna 

recht afgesneden bovenste bladschede. In het eerste geval gaat het 

telkens om de Veelstengelige waterbies. In het tweede geval om de 

Gewone waterbies.  

 

Door de grote hoeveelheid stempels aan de uitgebloeide bloemen bleek 

het bijzonder  moeilijk om vast te stellen of er twee of drie stempels zijn; 

bij verse bloemen is het eenvoudiger. Bovendien waren de vruchten nog 

niet rijp genoeg om te beslissen tussen plat en driekantig. En de bovenste 
bladschede bestaat inderdaad, al zit er geen blad aan! Geen loep bij de 

hand? Bij de Veelstengelige waterbies staan de stengels in een polletje; bij 

de Gewone waterbies verspreid.  

 

Veelstengelige waterbies komt vooral voor langs heideplassen en de 

Gewone waterbies staat aan slootkanten.  

  

 

 
 

 

 

 

KLEIN WARKRUID 
 Op de heide aan de Gortelseweg bij Vaassen hebben we in 

augustus twee maandagavonden gespeurd naar Klein 

warkruid. En met succes, al waren het soms maar enkele 

draadjes. Je begrijpt dan meteen waarom de streeknaam 

Duivelsnaaigaren eigenlijk veel toepasselijker is. 
Behalve de dunne rode taaie draadjes, vonden we ook 

regelmatig bloemen. 

 

Maar hoe zit het nu met het parasitisme bij deze planten? 

Het zaad wordt door water over de bodem verspreid, of via 

de uitwerpselen van dieren die van de gastheerplant eten. 

In het voorjaar kiemt het zaadje en ontstaat een klein 

worteltje met een groen stengeltje. Het stengeltje gaat al 

draaiend op zoek naar een gastheer, de waardplant. Deze 

wordt op de heide gevonden op hei- en bremsoorten. Zodra 
een geschikte waardplant is gevonden wordt deze ´omarmd´. 

Het worteltje heeft zijn werk gedaan en sterft af. De plant is 

nu voor verdere groei en bloei afhankelijk van zijn gastheer, 

die in sommige gevallen behoorlijk ingepakt wordt.  

  

Een van bovengenoemde planten in uw omgeving gezien? 

Graag een mailtje naar edeboer008@planet.nl  

Egbert de Boer 
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Brugklassers op het natuurpad 
Evenals vorig jaar konden Geert Kuper en ik weer brugklas leerlingen van ‘De Noordgouw’ uit 

Heerde welkom heten op het Natuurpad Heerde. 

Het was op vrijdag 1 juni 2012, een dag met gunstig weer. 

In het kader van hun project ‘Zorg voor de omgeving’ was ons gevraagd om voor twee klassen van in 

totaal ongeveer 40 leerlingen een excursie te verzorgen. 
Daarbij liep ook een leerkracht van de school mee, wat erop wijst dat deze school zich betrokken 

voelt. 

Geert had zijn mobiele 

informatiestand weer 

opgebouwd, inclusief schoolbord. 

Zo konden we vooraf in relatie 

tot het project wat informatie 

tonen over wat bij de zorg voor 

de natuurpaden een rol speelt. 

Inclusief onze uiteraard boeiende 
teksten op het aanwezige 

schoolbord. 

Daarna volgden we voor een deel 

het Natuurpad Heerde. 

Enerzijds lieten we de leerlingen gebruik maken van de aanwezige informatieborden, anderzijds 

voegden we daar onze eigen informatie aan toe; ook informatie over wat niet zo concreet zichtbaar 

was. Denk daarbij aan de nog verborgen paddenstoelen. Maar ook bij de mierenhoop was geen leven 

waar te nemen, toen we met de eerste groep daar om ongeveer elf uur langs kwamen; het was toen 

nog te fris.  
Verder kregen de historische economische ontwikkelingen aandacht, die van indirecte invloed zijn 

geweest op het gebied. Zoals het verdwijnen van de schapenteelt op de Nederlandse heide. Bij de 

vorig jaar gehouden excursie heeft Menno Boomsluiter het verband aangegeven tussen de invloed 

indertijd  van de toenemende wereldhandel in wol en het verdwijnen van de schapenteelt in 

Nederland als het om de productie van wol ging. 

Na drie kwartier was elke excursie afgerond. 

De school beloonde ons met het afnemen van zo’n 40 informatieboekjes over onze 

natuurpaden. Dat stelden we uiteraard erg op prijs. 

Op het verzoek van ‘De Noordgouw’ om ook in het vervolg een bijdrage te leveren, zijn we gaarne in 

gegaan. Geert Kuper is daarbij de contactpersoon. 
 

Janus Crum 

In mijn tuin gezien 
Wespenorchissen. Eigenzinnige planten zijn het, voor mij onvoorspelbaar. 

Sommige planten groeiden jaren achtereen op dezelfde plaats en dan ineens niet meer.  

Nu zijn ze niet makkelijk te vinden. De planten zijn zeer onopvallend tot de bloei in veld of berm. En 

natuurlijk gaan er planten verloren omdat ze afgegeten worden. 

 

Bij de carport staat in de zomer “het comité van ontvangst” opgesteld. Het zijn planten. Breedbladige 

wespenorchissen. Leuk, maar voor deze buurt niet zo heel bijzonder. 

Twee zeer vastberaden planten houden dapper vol op een gekke plek. De één miezerig, de andere 

gezond. De groepjes staan ± 50 cm uit elkaar, maar waarom toch ieder jaar de ene plant armzalig en 
de andere blakend, en dan midden in een half verhard pad? 

Wat mankeert de ene plant dat de andere wel heeft?  
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De ontwikkeling volgen is een feest. Zo’n stengel vol met donkerrood/groene bloempjes is prachtig. 

Lange stengels, van onder tot boven met kleine purperrood+ groene orchideeënbloemetjes, ± 1 cm 

groot. 

Met veel plezier volg ik de ontwikkeling van de groei en de bloei. 
Toen op een morgen een schok: de planten waren een stuk lager geworden. 

Het comité van ontvangst is opgegeten! 

Wespenorchissen zijn volhardend. Ik denk dat ze het volgend jaar weer present zijn. 

 

- De Wilde varkens die verdwenen leken weer gezien bij het huis en in het bosweitje. Twee of 

drie volwassen en grut van verschillende leeftijd. 

- Waar zijn de Reeën? Sinds de winter zeer schaarse waarnemingen. Niets vernomen van 

ziekte of afschot. 

- 28 juli: De Buddleja heeft zegge en schrijve één bloemtros. Wel veel knoppen, maar heel laat. 

- Waar zijn de Wespenorchissen?  Alleen “het comité van ontvangst” (zie elders) is 
opgekomen. 

- Dit jaar weer een Hazelworm onder het vogelbad. 

- Een tuin vol kleine Winterkoninkjes. 

- O.a. zijn Bonte- en Grauwe vliegenvangers en Zwartkopjes uitgevlogen. 

- De konijnen zijn terug. 

- De vlinders volgen de landelijke trend, dus een heel slecht seizoen tot nu toe (22 soorten 

kunnen wel gezien worden in deze tuin – nu 15 soorten weinig keren waargenomen.) 

 

-      Kamperfoeliebessen! 
 Hier is een nieuw verschijnsel opgetreden. 

In de tuin en in het bos komt Kamperfoelie voor. Met 

name de planten die in bomen of struiken slingeren 

bloeien goed. Ze zijn ouder en groter geworden en 

bloeien ook langer dan vroeger. 

Vanaf de keukentafel heb ik een goed zicht op een 

overwoekerd berkje. Een paar dagen geleden zat in de 

zon een mooie Goudvinkman van de 

kamperfoeliebessen te eten. Later kwam een echtpaar 

Glanskoppen ook op de bessen af. Vandaag weer de 
Glanskoppen. 

Niet eerder zag ik vogels van kamperfoeliebessen eten. 

 

-         Rood haar – nou ja – haartjes 

Het is een sport om die haartjes te vinden. Iedere zomer kijk ik ernaar uit. Komen ze of komen ze 

niet? Je moet verdraaid goed kijken en het licht moet er goed op vallen. 

Ze komen op de “Parapluutjes”//Heleniumplanten en daarvandaan de oranjerood/gele tint. 

De kleine rode haartjes zitten vast aan de achterpoten van de Grashommel. Deze is “aangekleed” 

zoals de Steenhommel, maar het formaat is veel kleiner. Zwarte kop, zwart fluwelen lijfje en 

oranjerood kontje. Prachtig. 
Meestal een enkel exemplaar met een aantal andere hommels en veel zweefvliegen samen. 

Zie ik soms een Steenhommel in het voorjaar, de Grashommel komt als de zomer goed op gang is. 

Een mini-insect met mini-minihaartjes. 

En àls je die rode haartjes ziet kijk je naar een vrouwtje Grashommel. 

Louk Witkamp 
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Kamsalamander 
Op een chaletpark in Wezep komt al sinds 16 juni dagelijks een viertal jonge verweesde 

boommarters op het voer. 

Kennelijk doet de pindakaas het goed. Het kleinste ♀ nodigt het jonge ♂ uit voor een nummertje. 

De paartijd is in juli/augustus - maar dat is volgens de “wetenschap”. 

Dagelijks worden de activiteiten van de jonge marters op video vastgelegd en op youtube gezet. 
http://www.youtube.com/user/tussenzwolleenwezep?feature=results_main 

De plek wordt angstvallig geheim gehouden, jammer.  

Gelukkig mag ik soms naar het schouwspel komen kijken. 

 

 

Zo nu en dan kijken we ook nog even of de 

Kamsalamanders er nog zijn. Van boven zijn ze zwart 

maar de buik is prachtig gekleurd. 

Dit ♀ in de landfase was het enige exemplaar dat we na 

een kwartiertje zoeken vonden bij de Leemkuil in 
Tongeren. 

Helaas wordt deze voortplantingsplaats  

(de enige, die ik ken in Epe) bedreigd,  omdat een ander 

soort dierenliefhebber in een vlaag van onverstandige 

dierenliefde zijn overtollige goudwindes een prachtig 

plekje in de natuur heeft willen geven.  

In 2010 schepte ik al een paar volwassen exemplaren op van dit populaire vijvervisje. Nu wemelt het 

van de jonge goudwindes in de Leemkuil. 

Kamsalamanders en vissen dat gaat niet goed op den duur. 
 

Er was ook weer een wildaanrijding: de zoveelste Das,  een ♂ van twee jaar, op 24 augustus 2012 

doodgereden op de Koekenbergweg, Epe. 

Harry van Diepen 

 

Waargenomen 
De waarnemingen hieronder opgenomen zijn voor 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende 

waarnemers. Dat waren deze keer: EdB.= Egbert de 

Boer, IHvD.= Ineke en Harry van Diepen,  

HV.= Hetty Verstraaten, HvD.= Harry van Diepen, LW.= 

Louk Witkamp, MB.=Matthijs Bootsma,  

MF.= Marianne Faber, MM.= Micky Marsman, PWG.. = 

plantenwerkgroep. 

 

VOGELS  

Appelvink  Coccothraustes coccothraustes 

 Bij Van Kamp aan de Bijsterboschweg, Epe 

wordt regelmatig een paartje gezien. MF.  

18/04  ♀ in de tuin, Officiersweg, Epe. MF.  

Bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  

04/05 ♀ Is net als vele vorige jaren weer prominent 

aanwezig, hijduldt geen andere vogel in zijn 

nabijheid! Zijn driftige zang is geen ogenblik uit 

de lucht en ik hoop dathij dit jaar eindelijk 

succes mag hebben. Tuin Belvédèreweg, Epe. 

MM.   

05/05   Een paartje kwam langs voor eventueel 

geschikte broedplaats. Tuin Officiersweg, Epe. 

MF. 

Bosrietzanger  Acrocephalus palustris 

02/04 In het riet bij de Oeverzwaluwenwand. MB. 

Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 

april De weduwnaar en zijn huidige vrouw 

knabbelen weer heel genoeglijk aan de 

beginnende bloemknoppen. En ze hebben ook 

het universeelvoer ontdekt in het 

hangprieeltje. Altijd samen, dat vind ik zo 

treffend. Tuin Belvédèreweg, Epe. MM.   

28/04   Een paartje gezien in de tuin Officiersweg 

(Jagtlustweg), Epe. MF.  

 

Groene specht Picus viridis 

29/04  Broedpaar. Achter Woldyne aan de Oenerweg, 

Epe. MF.  

Kleine plevier  Charadrius dubius 

02/06 1 ex. foeragerend op het landje voor de 

oeverzwaluwenwand (bij Wapenveld.)  MB. 

Koperwiek  Turdus Iliacus 

23/03 Op Klimopbessen. Erf Norelholtweg 3, Epe. 

LW. 

28/03 Nog  aanwezig, meer dan één, in klimopboom. 

Erf Norelholtweg 3, Epe. 
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Krakeend  Anas strepera 

02/06 Paartje in de Zwarte Kolk, Wapenveld. MB. 

 

Oeverzwaluw  Riparia riparis 

02/06 2 exx. bij gemaal de oeverzwaluwenwand 

(Wapenveld). MB 

Vuurgoudhaantje  Regulus ignicapullus 

21/03 ♀  Erf Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Zwartkop  Sylvia atricapilla 

25/04 Zoet ontwaken dank zij deze kwebbelmerel! 

Belvédèreweg 3, Epe. MM  

28/04 Gehoord. Erf Norelholtweg 3, Epe. LW.  

04/06 Er moet vlakbij een broedsel zijn uitgekomen. 

De ouders vliegen af en aan voor mijn raam 

langs – prachtig! Tuin Belvédèreweg 3, Epe. 

MM. 

IJsvogel  Alcedo atthis 
27/08 Niersen, zittend op balk boven Hartense 

Molenbeek, EdB 

 

Boomblauwtje  Celastrina Argiolus  

26/03 Erf Norelholtweg 3, Epe. LW.  

27/03 Tepelberg, Epe. IHvD. 

06/05 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

20/03 Erf Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 

25/03 Erf Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Groentje  Callophrys rubi 
27/03 Volgens De Vlinderstichting is op deze datum 

elders in Nederland de eerste betrouwbare 

waarneming van deze vlinder gemeld.  

 Wij hebben hem ook gezien, op de Tepelberg, 

Epe. IHvD. 

Kleine vos  Aglais urticae 

22/03 Erf Norelholtweg 3, Epe. LW.  

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  

27/04 ♂ Tuin Belvédèreweg, Epe. MM.   

08/05 ♂ en ♀  bij de Judaspenning. Tuin 

Belvédèreweg, Epe. MM.    

Pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellatus 

14/04  1 ex. op portier van auto in carport, Vaassen. 

BH 

 

ZOOGDIEREN 

Steenmarter  Martes foina 

22/02  ♂ �  Bakhuisbos Heerde A 50 Hm 227.  HvD.  

09/03 ♀  � Eperweg Heerde onder viaduct A50. HvD.  

02/04  Op vogelhuisje in de tuin. Officiersweg 

(Jagtlustweg), Epe.  

 Werd verjaagd door de kat! MF.  

   

AMFIBIEËN/REPTIELEN 

Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara 

20/05 Zwart exemplaar op de Westeindsche Heide.  

 Volgens Ravon is de kans een melanistisch 

exemplaar te treffen 1:2800 en dit was de 

tweede keer voor ons. IHvD. 

Gladde slang  Coronella austriaca 

08/08 15.20 u langs de 

Cannenburgherweg op Het 

Loo, Gortelse Bos. HvD.  

 

 

PLANTEN 

Adderwortel   Persicaria bistorta  

02/07 Gulbroek, PWG.  

Beekpunge  Veronica beccabunga  

25/06   Vossenbroek, PWG. 

Blauwe zegge   Carex panicea 

11/06  Heerde, schaapsgat, PWG. 

Bleekgele droogbloem – Gnaphalium luteo-album  

25/06  Vossenbroek, PWG. 

Borstelbies  Isolepis setaceus 

25/06  Vossenbroek, PWG. 

Borstelgras  Nardus stricta 

11/06  Heerde, Tonnenberg, PWG. 

Bosdroogbloem   Gnaphalium sylvaticum 

06/08  Woldbergheide, PWG. 

Brede wespenorchis  Epipactis helleborine  

18/06  Woldbergheide, PWG. 

Bruine snavelbies  Rhyncospora fusca 

11/06  Heerde, schaapsgat, PWG. 

Buntgras  Corynephorus canescens  

11/06  Heerde, Tonnenberg, PWG. 

Duinvogelmuur  Stellaria pallida 

07/05 Heerde, Wapenveldse weg, bermen. PWG. 

Dwergviltkruid  Filago minima  

07/05 Heerde, Wapenveldse weg, bermen. PWG. 

Dwergviltkruid  Filago minima  

18/06  Woldbergheide, PWG. 

25/06  Vossenbroek, PWG. 

20/08  Vaassen, Gortelseweg, heide omgeving 

Galgenberg, PWG. 

Echt duizendguldenkruid – Centaurium erythraea  

25/06  Vossenbroek,  1 plantje, PWG. 

Echte koekoeksbloem  Silene flos-cuculi  

25/06 Vossenbroek, PWG. 

Galigaan   Cladium mariscus 

07/08  Wisselseveen, forse uitbreiding, HV & EdB 

Gevleugeld hertshooi – Hypericum tetrapterum  

25/06  Vossenbroek, PWG. 

Gewone ereprijs  Veronica chamaedrys 

14/05 Emst, Hertenkamp, perceel  1+2. PWG.. 

Gewoon barbarakruid   Barbarea vulgaris 

07/05 Heerde, crossbaan, op talud. PWG.. 

Grasmuur   Stellaria graminea  

14/05 Emst, Hertenkamp, perceel  1+2. PWG.. 

Grote boterbloem  Ranunculus lingua  

02/07  Gulbroek, PWG.  

Grote kattenstaart   Lythrum salicaria   

25/06  Vossenbroek, PWG. 

Grote waterranonkel   Ranunculus peltatus 

21/05 Vossenbroek, slootjes. PWG.. 

Guichelheil – Anagallis arvensis 

06-08 Woldbergheide (wegberm), PWG. 

 



  

 
3

Heidespurrie  Spergula morisonii 

11/06  Heerde, Tonnenberg, hier en daar op zand 

langs paden, PWG. 

Hertshoornweegbree  Plantago coronopus 

18/06  berm Officiersweg t.h.v. Woldbergheide, PWG. 

Holpijp   Equisetum fluviatile 

14/05 Emst, Hertenkamp, perceel  2. PWG.. 

21/05 Vossenbroek, slootjes. PWG.. 

29/05  Pollenseveen, EdB / HV. 

Hondspeterselie   Aethusa cynapium 

06/8  Woldbergheide (berm Officiersweg), PWG. 

Hondsviooltje   Viola  canina 

07/05 Heerde, Kamperweg, bermen. PWG.. 

Jeneverbes   Juniperus communis 

06/8  Woldbergheide (1ex), PWG. 

20/8  Vaassen, Gortelseweg, heide omgeving 

Galgenberg, PWG. 

Kikkerbeet  Hydrocharis morsus-ranae 

02/07  Gulbroek, PWG.  

Klein blaasjeskruid  Utricularia minor 

07/08  Wisselseveen, in diverse plasjes, HV & EdB 

Klein warkruid (Duivelsnaaigaren)  Cuscuta epithymum 

20/8  Vaassen, Gortelseweg, heide omgeving 

Galgenberg, PWG. 

27/8  Vaassen, heide omgeving Galgenberg, PWG. 

 In de  geplagde gedeelten van de heide zijn 

steeds wel enkele (bloeiende) plantjes te 

vinden! 

Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 

29-05 Pollenseveen.  EdB/HV 

11/06  Heerde, schaapsgat, massaal, 1000den, PWG. 

Klokjesgentiaan   Gentiana pneumonanthe 

28/08  Emst, Pollenseveen, HV & EdB 

Koningsvaren  Osmunda regalis 

29/05 Pollenseveen, 2 kiemplantjes. EdB/HV. 

Kransalie  Salvia verticilata 

06/08  Woldbergheide (berm Officiersweg), PWG. 

Kruipbrem   Genista pilosa 

06/08 Woldbergheide, PWG. 

20/08  Vaassen, Gortelseweg, heide omgeving 

Galgenberg, PWG. 

Liggend hertshooi   Hypericum humifusum  

25/06  Vossenbroek, PWG. 

Maarts viooltje   Viola odorata 

18/06  omgeving Woldbergheide, PWG. 

Mannetjes ereprijs  Veronica officinalis 

14/05 Hertenkamp, perceel  1. PWG.. 

Moeraskartelblad  Pedicularis palustris 

29/05 Pollenseveen. EdB/HV. 

Moerasmuur  Stellaria uliginosa 

14/05 Hertenkamp, perceel  1+2. PWG.. 

Moeraswolfsklauw   Lycopodiella inundata 

29/05 Pollenseveen, massaal. EdB/HV. 

11/06   Heerde, schaapsgat, massaal, PWG. 

Paarbladig fonteinkruid   Groenlandia densa 

02/07 Gulbroek, PWG.  

Parnassia   Parnassia palustris  

28/08  Emst, Pollenseveen, EdB, HV 

Poelruit   Thalictum flavescens  

02/07  Gulbroek, PWG.  

Pijlkruid    Sagittaria sagittifolia  

02/07  Gulbroek, PWG.  

Rietorchis  Dactylorhiza majalis praetermissa 

29/05 Pollenseveen, twee bloeiende exemplaren. 

EdB/HV. 

Ronde zonnedauw  Drosera rotundifolia 

29/05 Pollenseveen. EdB/HV. 

Ruw vergeet-mij-nietje  Myosotis ramossisima 

07/05 Heerde, Wapenveldse weg, bermen 

Schildereprijs   Veronica scutellata 

21/05 Vossenbroek, slootkant. PWG.. 

Stekelbrem – Genista anglica  

07-05 Heerde, A50, t.h.v. viaduct Wapenveldse weg 

16-05 Vossenbroek, noordkant. EdB. 

18/06  Woldbergheide 

25/06  Vossenbroek, PWG. 

20/08  Vaassen, Gortelseweg, heide omgeving 

Galgenberg, PWG. 

Stijve waterweegbree – Baldellia ranunculoides 

ranunculoides 

02/08  Vossenbroek, nieuwe deel tussen A50 en 

Apeldoorns Kanaal, EdB 

Tijmereprijs   Veronica serpyllifolia 

14/05 Emst, Hertenkamp, perceel  1+2. PWG.. 

29-05 Pollenseveen. EdB/HV. 

Veelstengelige waterbies    Eleocharis multicaulis  

11/06  Heerde, Tonnenberg, PWG. 

Veenbies  Trichophorum cespistosum 

18/06  Woldbergheide, PWG. 

Veenpluis   Eriophorum angustifolium 

21-05 Vossenbroek, nieuw ontwikkeld terrein, 1 

bloeiend pluisje. PWG.. 

Veld ereprijs   Veronica arvensis 

14/05 Emst, Hertenkamp, perceel  1+2. PWG.. 

Vlottende bies   Eleogiton fluitans 
21-05 Vossenbroek, slootje. PWG.. 

Waterkruiskruid  Jacobaea aquatica  

02/07  Gulbroek, PWG. 

Waterpunge   Samolus valerandi 

03/08  Vossenbroek, nieuwe deel tussen A50 en 

Apeldoorns Kanaal, EdB 

Waterviolier   Hottonia palustris 

21/05 Vossenbroek, slootjes. PWG.. 

23/07 Vossenbroek, poeltje in oude gedeelte, PWG. 

Witte snavelbies – Rhyncospora alba  

06/08  Woldbergheide, (1 plantje), PWG.  

Winterpostelein   Claytonia perfoliata 

07-05 Heerde, crossbaan, onderaan talud.PWG.. 

 
 

 

 

 

 

Bronvermelding plaatjes en tekeningen 
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