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Stuurpraat  
 
Door afwezigheid van een aantal bestuursleden ben ik weer eens gevraagd om Stuurpraat te 
schrijven. Dat komt eigenlijk wel goed uit aangezien er een aantal financiële zaken spelen. 
 
2014 is alweer 2 maanden oud. De eerste activiteit was de Nieuwjaarswandeling. Deze is goed 
bezocht en ontvangen door de deelnemers. De wandeling was door een mooi gebied en goed 
voorbereid en ook de verzorging bij de Ossenstal was prima. Daarna hebben wij als algemene 
activiteit de Algemene Ledenvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is Wietske van Apeldoorn 
(met een ferme klap van de voorzittershamer) officieel geïnstalleerd als voorzitter van onze afdeling. 
De Pluim was dit jaar voor Hilary Jellema, onze scheidende voorzitter. Loes Jansen verzorgde een 
bloemlezing over haar betrokkenheid bij en inzet voor onze afdeling. Bij deze bedank ik namens het 
bestuur en de leden Hilary nogmaals hiervoor. Binnenkort vertrekt zij samen met haar man Bert naar 
Vlissingen, waar ze een nieuwe woonruimte hebben gevonden. 
 
Tijdens de ALV is er onder andere gesproken over de hoogte van de contributie. Besloten is om deze 
voor het komende jaar niet te verhogen. Als penningmeester wil ik iedereen vragen om per 
omgaande de verschuldigde contributie over te maken op onze Rabobank rekening (zie elders in dit 
blad). Vanuit het oogpunt van kostenbesparing hebben wij besloten om slechts met één bank verder 
te gaan. De rekening bij de ING zal in de loop van het jaar worden opgeheven. De financiële 
verslaglegging over 2013 en de begroting 2014 treft u elders in deze Natuurklanken aan. 
 
De keuze voor de Rabobank komt mede voort uit het feit dat de Rabobank een lokale partij is, die 
ook graag lokale verenigingen wil ondersteunen. Hiervoor zijn zij vorig jaar begonnen met het 
Rabobank Clubkas Fonds. Ons heeft dat vorig jaar € 531,00 opgeleverd. Ook dit jaar hebben wij ons 
weer aangemeld hiervoor. In maart krijgen alle leden van een Rabobank een brief thuisgestuurd met 
daarin de mogelijkheid om 2 stemmen uit te brengen op een vereniging in de regio. Uiteraard hopen 
wij als bestuur dat wij veel stemmen krijgen. 
 
De activiteiten van de diverse werkgroepen staan vermeld in deze Natuurklanken en wij hopen op 
een groot aantal deelnemers. In 2014 zal er wederom een 1000-soortendag georganiseerd worden, 
de datum en de locatie zullen in de volgende Natuurklanken bekend gemaakt worden. 
 

Rob van de Burgt 
Penningmeester 

Nieuwjaarswandeling 
Foto: Adrie Hottinga 
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Verslag Algemene Ledenvergadering  
Aanwezig: 22 leden incl. het bestuur. 
Afwezig met kennisgeving: Tjada Amsterdam, Gert Prins, Marga Dekker. 
Bestuur: Hilary Jellema-Brazier (voorzitter), Rob v.d. Burgt (penningmeester), Loes Jansen (algemeen 
lid), Cintia Wedemeyer (algemeen lid), Wietske van Apeldoorn (algemeen lid) Herman Snoek 
(secretaris – verslag). 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Helaas waren er het afgelopen 
jaar droevige momenten door het overlijden van Bertus Hilberink en Els Koopmans. Er is door 
de vereniging veel gedaan en de werkgroepen zijn actief bezig geweest. 
 

2. Notulen ledenvergadering van 21 februari 2013 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en dit wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van de 
vraag naar een contactpersoon voor Vriezes Erfgoed informeert de voorzitter bij Adrie Hottinga. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn 3 berichten van verhindering ontvangen.  
Relevante ingekomen stukken worden naar de coördinatoren van de werkgroepen gestuurd. 
Op de website staan korte berichten als aankondigingen, evenementen en dergelijke. 
 

4. Bestuursverkiezing 
Hilary geeft aan dat Wietske, die vorig jaar als algemeen bestuurslid is benoemd, dit jaar is 
ingewerkt als beoogd voorzitter. Het voorstel van het bestuur is dan ook om haar als voorzitter 
te benoemen, wat met algemene stemmen wordt aanvaard onder applaus. Wietske dankt voor 
het vertrouwen van de leden. Ze heeft aan Hilary een goed voorbeeld gehad en dankt haar voor 
de vele inspanningen in de afgelopen jaren. Wietske neemt daarbij het voorzitterschap over. 
Herman is aftredend en herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen. 
 

5. Mededelingen 
a. Afdelingspluim. De pluim gaat dit jaar naar Hilary Jellema. Loes memoreert de eerste  

activiteiten van Hilary toen ze in ’91 lid is geworden en spoedig bijzonder actief is geworden 
als redactielid en lid van diverse werkgroepen. Ook heeft ze veel bijzondere evenementen 
georganiseerd en is als bestuurslid en later als voorzitter bijzonder betrokken geweest. 
Omdat Hilary binnenkort gaat verhuizen eindigen haar activiteiten hier. Ze gaat in Zeeland 
wonen. Loes overhandigt haar een bloemstuk als onderstreping van de dank namens de 
vereniging. 
Hilary dankt de leden voor de attentie, de vriendschap in al die jaren en Loes voor haar 
woorden. Ze gaat Epe-Heerde verlaten, maar blijft betrokken als tientjeslid. In die zin hoopt 
ze toch regelmatig de regio te bezoeken. 

b. Jaarthema 2013. Het thema is Meer natuur in je buurt. Gesproken wordt over 
mogelijkheden om het thema in activiteiten mee te nemen. Ideeën en ervaringen zijn 
welkom als artikel in Natuurklanken. Ideeën zijn activiteiten bij Vriezes Erfgoed, onderwerp 
voor de evenementencommissie, een fotowedstrijd. 

c. Beheer openbaar groen. Zowel in Heerde als Epe is de KNNV betrokken bij planvorming. 
Mariet van Gelder informeert de vergadering over de plannen voor het Transferium. De 
politiek heeft enkele opties besproken en het is de vraag wat er nu exact uit gaat komen. 
Heerde wil hiermee gebruik maken van provinciale subsidie. 
Elly ter Stege geeft de stand van zaken m.b.t. de contacten in Epe weer.  
Beide gemeenten geven aan dat de inbreng van de KNNV wordt gewaardeerd en dat er bij 
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de beleidsvorming (o.a. het beheersrapport van de Renderklippen van de KNNV) informatie 
van KNNV wordt gebruikt.  

d. Elly ter Stege deelt mee dat de Vlinderstichting enkele mogelijkheden voor zgn. Idyllen 
heeft beoordeeld en een dezer dagen komt de uitslag. 

e. Landelijke en gewestelijke KNNV. Het jaarthema is al genoemd. In landelijk verband wordt 
gestreefd naar een bestuurlijke samenwerking van KNNV en IVN. Hier wordt nog uitgebreid 
op terug gekomen.  Cintia geeft aan dat in de gewestelijke vergadering nieuwe media als 
Facebook aan de orde zijn geweest. Lelystad gaat ermee experimenteren. 
 

6. Jaarverslag 2013 
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag en dit wordt dus goedgekeurd. 
 

7. Financiën  
De penningmeester licht de stukken toe.  
a. Verslag 2013. De inkomsten en uitgaven worden besproken.   

Alle contributies zijn nog niet geïnd. Rob onderneemt actie. Het blijkt een terugkerend 
probleem als er geen acceptgiro’s worden gestuurd.  

b. Verslag van de kascommissie. Dit jaar hebben Menno Boomsluiter en Gerlof Luehof de kas 
gecontroleerd. Menno geeft aan de stukken kritisch te hebben beoordeeld. De stukken zijn 
in orde bevonden zijn en hij vraagt de vergadering décharge te verlenen aan de 
penningmeester. De vergadering stemt hiermee in. 

c. Menno maakt nog een opmerking over de balans tussen reguliere inkomsten en de 
toenemende afdracht naar de landelijke KNNV. Dank zij subsidies en andere inkomsten 
blijft het saldo wel goed op peil. Om voldoende reguliere dekking te houden, zou een 
contributieverhoging kunnen worden overwogen. Rob geeft aan dat dit in het bestuur is 
besproken, maar dat dit pas wordt voorgelegd als het saldo gaat zakken onder de € 5000. 
Dat is niet op korte termijn te verwachten en een gunstig contributieniveau stimuleert het 
lidmaatschap. 

d. Begroting 2014. Deze wordt door Rob besproken en wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 

e. Benoeming nieuwe kascommissie. Als nieuw lid wordt Arriënne  Bosch benoemd en vormt 
volgend jaar met Gerlof de kascommissie.  

f. De resultatenrekening en begroting zijn als bijlagen bij het verslag opgenomen. 
 
8. Afvaardiging naar de Vertegenwoordigende vergadering KNNV op 5 april 2014 in Nijkerk. 

Onze vereniging wordt afgevaardigd door Cintia Wedemeijer namens het bestuur en Marlon 
The namens de leden. 
 

9. Jaarplannen werkgroepen 
a. De werkgroepen geven een toelichting op hun plannen voor het komende jaar 
b. Planten werkgroep. Egbert de Boer geeft aan dat van mei tot augustus elke maandagavond 

wordt geïnventariseerd. Inventarisaties worden voor Floron gedaan. Ook weer tellingen in 
het Kroondomein. 

c. Insectenwerkgroep. Gerard Plat licht het programma toe. Excursies op donderdag of 
zaterdag. Dit jaar weer de focus op libellen. Er worden inventarisaties in de gemeente Epe 
gepland. 

d. Paddenstoelenwerkgroep. Janus Crum geeft aan dat in het voorjaar de plannen worden 
gemaakt en het programma van september tot maart loopt. Een opvolger voor de 
coördinator is nog steeds een punt van aandacht.  

e. Landschap en Geologie. Bauke Terpstra heeft met de groep regelmatig een activiteit met 
uitzondering van de zomermaanden. De voorbereiding kost de nodige tijd omdat hij ook 
buiten de regio excursies organiseert. Er is een goede belangstelling. 
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f. Mossenwerkgroep. Mariet van Gelder is contactpersoon, samen met de groep uit Zwolle. 
Zes keer wordt er dit jaar een excursie gehouden. Er zijn 3 leden van Epe-Heerde, 2 van 
Zwolle. 

g. Vogelwerkgroep. Erik Murris geeft de activiteiten aan. Het is een actieve groep met de 
nodige leden. Afgelopen jaar is er een buitenlandse reis naar Bulgarije geweest waar een 
reisverslag over is verschenen. Dit jaar wordt weer een reis georganiseerd. 

h. Voorjaarskamp. Wim Bijlsma heeft nu 12 opgaven voor de reis en er is nog ruimte.  
i. Evenementencommissie. Margriet Maan staat met de leden van de 

evenementencommissie (Geert Kuper en Mia Leurs) op de bijenmarkt en kijkt jaarlijks wat 
het aanbod is.  

j. Natuurpadteam. Dat is nog steeds actief, geeft Margriet aan. Er is veel te doen aan 
onderhoud en de bordjes. Tjada Amsterdam doet veel samen met Anneke Gerrits.  
 

10. Gezamenlijke activiteiten 
a. Gerard Plat organiseert de verenigingsavonden. Hij heeft van Tjada de vraag gekregen om 

de belangstelling voor een fietstocht te peilen. Dat is een goed idee en Tjada wordt 
gevraagd dit verder te organiseren. In welk verband kan bekeken worden.  

b. 1000 soortendag.  
Algemeen is men enthousiast over deze dag geweest met een leuke afsluiting in Welsum. 
We houden de naam zoals hij is omdat deze een begrip gaat worden, we de 1000 niet gaan 
halen maar het wel goed aangeeft wat de dag inhoudt. Dit jaar wordt gedacht aan landgoed 
Welna. De dag wordt vastgesteld op 6 september en er wordt nadrukkelijk gekeken naar 
voorinformatie in de pers. Misschien kan Tjada hiervoor haar contacten gebruiken of een 
artikel schrijven. Bauke denkt aan het door belangstellenden mee laten nemen van 
steenmaterialen. Ook is een combi planten/insecten mogelijk. De dag wordt nog verder 
uitgewerkt, Rob informeert voor een verzamelpunt in de Chevalierschool. 
 

11. Terugblik door de leden 
a. De vergadering is tevreden over het verloop en de activiteiten van het bestuur die worden 

gedaan. 
b. Herman geeft aan dat de website binnenkort een ander uiterlijk gaat krijgen omdat KNNV 

landelijk een andere lay-out gaat gebruiken. Ook wijst hij op de rubriek Korte Berichten, 
waar coördinatoren (en leden) zelf informatie op kunnen zetten als ze die willen delen. 
 

12. Rondvraag 
a. Tjada heeft in een brief gevraagd of de voorpresentatie (fotoserie) in de werkgroepenavond 

goed is bevallen. Zou dit vaker kunnen worden gebruikt? 
De reacties geven aan dat het in een werkgroepenavond kan passen, maar niet algemeen 
past. Zeker bij externe sprekers leidt het van het onderwerp af. Dus incidenteel als variatie 
kan het, maar wel passend in de avond. 

b. Loes geeft aan dat er vanuit Landschapsbeheer Gelderland een cursus voor 
vleermuizenvrijwilligers wordt georganiseerd. Informatie bij Landschapsbeheer. 

c. Er wordt nog gesproken over de bijdragen voor het volgende nummer van Natuurklanken 
dat voor 1 maart binnen moet zijn. Mariet geeft aan hoe de kopij het beste naar de redactie 
verstuurd kan worden. 

d. Hilary dankt nogmaals voor de fijne contacten en vindt het jammer bij al de genoemde 
activiteiten minder betrokken te kunnen worden nu ze een volgende stap in haar leven zet. 
Ze wenst ieder veel geluk in de toekomst. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt ieder voor de bijdrage en aanwezigheid en sluit daarmee de 
vergadering. 
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Algemeen programma 
 
Zaterdag Voorjaarskamp in Hombourg (België) 
17 mei  Het voorjaarskamp is dit jaar ook weer wat later in de maand mei. We hopen 
t/m  meer bloeiende planten aan te treffen. Hombourg ligt net over de grens bij 
vrijdag  Slenaken in het land van Herve. De fruitbomen staan omstreeks die tijd in  
23 mei  bloei en in het Geuldal zijn de zinkviooltjes en de eerste orchideeën zijn er ook al te  
  Zien. De excursiemogelijkheden in de directe omgeving zijn volop  

aanwezig. Naast het bovengenoemde Geuldal zijn er in directe omgeving van 
Hombourg wandelingen mogelijk in het Bovenste Bos bij Teuven en Slenaken en de 
Gulp stroomt praktisch over het terrein.  

 
Maandag Fiets excursie met als thema planten 
16 juni  Onder het motto Heel Epe Fietst zijn er deze week twee fietsexcursies gepland. 
  De excursie van vandaag is onder leiding van Ger Breman en er zal regelmatig gestopt
  worden voor planten. 
  Vertrek om 14.00 uur bij dorpshuis Hezenbrink, Ds Van Rhijnstraat, Emst  
 
Donderdag 2e Fiets excursie 
19 juni Deze excursie staat onder leiding van Bauke Terpstra 

en heeft als thema, het  ontstaan en gebruik van het 
landschap. Het tijdstip van vertrek is nog niet bekend. 
Binnenkort gaat de projectgroep `Heel Epe Fietst` 
met een website de lucht in. 
Hier kunt u dan de vertrektijd en andere  
bijzonderheden vinden. 

  Plaats van vertrek bij dorpshuis Hezenbrink in Emst. 
 
 
 
Donderdag  Dialezing over het Overijssels Havezatenpad door Gerard Plat 
25 september Een tocht die begint in de ‘Kop van Overijssel” in de veen gebieden van Weerribben 

en Wieden. Vervolgens via het Vechtdal en het Reggedal loopt de route richting 
Twente. Naast de natuurhistorische ontmoetingen is erin Overijssel ook op cultuur- 
historisch gebied veel te zien in wat wel ‘De tuin van Nederland’ wordt genoemd. 

 Historisch landgebruik, de woonhuizen van de textielbaronnen, kastelen en ook de 
Hanzesteden en oude dorpskernen maken deel uit van deze route. 

 Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. 
 Aanvang: 20.00 uur 
 
 
Voor het najaar zijn de volgende avonden gepland: 

 30 oktober - lezing i.s.m. een van de werkgroepen 

 27 november -  lezing i.s.m. de vogelwerkgroep 

 11 december -  leden voor ledenavond 
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Programma Geologie en Landschapwerkgroep 
We kunnen keuzes maken uit het volgende: 
-Avondbijeenkomst “Klimaat en Milieu” 
-Excursie Posbank 
-Excursie Oud Wolfheze   -Excursie Hunnebedmuseum en Geopark 

-IJstijdenmuseum Buitenpost en omgeving Friesland 
-Flevoland natuurpark 
-Alaska/Kamsjatka digitaal 
-Avond programma over een zandverzameling 
-Stenen zoeken omgeving Havelte 

Bovenstaande activiteiten staan in willekeurig volgorde; iedereen buiten de werkgroepleden kan 
deelnemen. Neem in dat geval contact met mij op; zie de lijst van contactpersonen achterin 
Natuurklanken. 
 

Bauke Terpstra 

Programma Insectenwerkgroep 

Zaterdag  Eerste excursie. Dit jaar gaan we diverse kilometerhokken in het  
26 april   werkgebied van de afdeling inventariseren. We beginnen bij het 
   Wisselse Veen met ( km-hok 482-192) bij de Lage Veenweg. 
   Aanvang: 11.00 uur. Parkeerplaats bij de Berghoeve.  
 
Donderdag  Aansluitend op 1e excursie gaan we nu verder het Wisselse Veen 
29 mei in. Deze keer bezoeken we het aansluitende km-hok  van de 1e 

excursie en zullen we de beek een eind volgen. Ook gaan we kijken 
als er al wat te beleven valt in het afgegraven gedeelte. 

   Aanvang: 13.00 uur. Parkeerplaats bij de Berghoeve. 
 
Zaterdag  Nu bezoeken het bovenliggende km-hok met daarin het “landje  
21 juni   van Jonker”.  Daarna volgen we de Tongerense Beek. Ook nu  
   gaan weer een kijkje nemen in het afgegraven gedeelte, maar nu 
   aan de noordkant van de Veenweg. 
   Aanvang: 11.00 uur. Parkeerplaats bij de Berghoeve. 
 
Donderdag  Km-hok 482-194 en 195 zijn deze keer aan de beurt. We volgen  
17 juli   zoveel mogelijk de zandpaden in deze hokken. We gaan nog een 
   stukje door tot aan de Eperweg , zodat we op ons laatste excursie
   aan de oostkant hiervan verder  kunnen. 
   Aanvang: 13.00 uur. Verzamelen bij parkeerplaats bij de Berghoeve. 
 
Donderdag  De laatste excursie begint bij het Vossenbroek. Vanaf daar gaan via  
28 augustus Tolweg en de oude spoorbaan zeker ook even kijken bij de 

Kopermolen en het nieuwe terrein bij de overstort vlakbij de A50. 
 Aanvang: 11.00 uur. Parkeerplaats slagboom Vossenbroek. 
 
Daarnaast zullen er in de tussenliggend periodes nog excursies zijn naar gebieden buiten ons 
werkgebied waar interessante insecten zijn waar te nemen. Deze excursies, op verzoek van 
de leden van de insectenwerkgroep, zullen tijdig op de website geplaatst worden. Dit om ook 
andere belangstellenden in staat te stellen hieraan deel te nemen.  
De excursies gaan onder alle weersomstandigheden door.    Gerard Plat 
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Programma Plantenwerkgroep 
Datum Kmhok Coördinat

en 
Locatie Start, 19.00 uur Opmerking 

Ma 28-04 27.35.11 200-489 Dorpshok – Heerde  Rabo, Heerde  

Ma 05-05   –   vervalt Bevrijdingsdag 

Ma 12-05 27.54.31 195-477 Dorpshok-Vaassen Welkoop, Vaassen  

Ma 19-05 27.44.12 196-484 Dorpshok – Epe  Oenerweg X 
Kweekweg 

 

Ma 26-05 27.12.45 189-496 Oldebroek - 
Kerkpad  

Rotonde ’t Harde-
Elburg 

Het Nieuwe 
Strepen 

      

Ma 02-06 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 09-06   -- vervalt 2e Pinksterdag 

Ma 16-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

      

Ma 23-06 27.44.42 196-481 Vossenbroek Wiemanstraat G.Landschap 

Ma 30-06 21.52.32 
21.52.22 

186-502 
186-503 

Voorlanden Oase Einde Zuidweg x 
N309 

Flevopolder 

      

Ma 07-07 27.43.42 191-481  Perceel Oranjeweg Rest. Schaveren Particulier terrein 

Ma 14-07 27.42.15 189-484 Landgoed Welna P. rotonde 
Tongeren zuidzijde 

Welna  

      

Ma 21-07 27.43.11 190-484 Landgoed Welna P. vMaanenspad Welna 

      

Ma 28-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang 
Vossenbroekerweg 

G.Landschap 

      

Ma 04-08 27.35.11 200-489 Dorpshok – Heerde  Rabo, Heerde  

Ma 11-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 18-08 27.44.12 196-484 Dorpshok – Epe  Oenerweg X 
Kweekweg 

 

Ma 25-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 01-09 27.54.31 195-477 Dorpshok-Vaassen Welkoop, Vaassen  

      

Za 06-09     1000 soortendag 

 
- Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. 
- Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving. 
- Voor belangstellenden van buiten de plantenwerkgroep is het verstandig van te voren even 

contact  op te nemen, omdat het altijd mogelijk is dat er wijzigingen in het programma 
worden aangebracht. 

- HET NIEUWE STREPEN – We maken ± 1x per maand een afspraak om op een (mid-)dag een 
hok te gaan inventariseren voor HET NIEUWE STREPEN. 

 
Inlichtingen: Egbert de Boer,   0578 – 57 22 92,  edeboer008@planet.nl 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Nieuwjaarswandeling Ossenstal Epe 
 
Op 12 januari heb ik deelgenomen aan de nieuwjaarswandeling / excursie van KNNV Epe-Heerde. 
Tjada Amsterdam leidde de wandeling en vertelde vooral veel over de historie van het bos. 
 

Ooit was de Veluwe een grote kale 
vlakte met stuifzand en heide. De 
staat heeft in de 19de eeuw een 
aantal gebieden aan gemeenten 
verkocht om de staatskas te vullen. 
De gemeenten zijn die gebieden 
vervolgens gaan ontginnen en 
hebben hier bos aangeplant. In het 
gebied rond de Ossenstal in Epe zijn 
nog een aantal cultuur historische 
elementen zichtbaar (of opnieuw 
zichtbaar gemaakt) die de 
geschiedenis van de bebossing 
zichtbaar maken. 
 
Zo zijn er zogenaamde 

bezandingsgreppels te zien (deze zijn in 2012 opnieuw uitgediept en geaccentueerd). De grove den 
werd gezaaid (tegenwoordig wordt er meer geplant dan gezaaid) en om te voorkomen dat het zaad 
wegwoei, werd er zand overheen geschept. Hierdoor ontstonden de bezandingsgreppels die zo´n 6 á 
7 meter uit elkaar liggen. Vanuit zo´n greppel kon er zand ongeveer een meter of drie naar links en 
naar rechts geschept worden om het zaad te bedekken. 

 
Bezandingsgreppel 
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Vanwege het brandgevaar dat met de aanplant van grove den groeide, werden singels aangelegd. 
Tussen twee stukken bos kwam een strook van circa 20 meter, met aan beide zijden een brandgang 
en een rij berken (de singel) en in het midden een weg. Deze inrichting verhinderd en vertraagd het 
overslaan van vuur van het ene deel van het bos naar het andere. In het bos bij de Ossenstal bestaan 
de singels vooral uit berken en soms uit douglas sparren. 

 
Singel (rechts de brandgang, direct links daarnaast de singel van berken en de wandelaars op de weg 
in het midden)  

In een kale vlakte is het niet altijd 
makkelijk om een grens te markeren. 
Hiervoor werd een greppel gegraven 
van ongeveer 10 tot 15 cm diep en 15 
tot 20 cm breed. Deze kielspitten zijn 
grotendeels verdwenen maar onder 
andere langs de Kamperweg opnieuw 
zichtbaar gemaakt. Deze kielspit 
markeert daarmee nog steeds de grens 
tussen Eperholt en de terreinen van het 
Geldersch Landschap, Majuba en 
Scherpenberg. 
 
 
Kielspit 
 
Naast nog veel meer interessante 
wetenswaardigheden was met name de 
vondst van zogenaamd ijshaar 
bijzonder. IJshaar is een zeldzaam 
natuurlijk verschijnsel waarbij een 
haarachtige, 
wollige ijsstructuur ontstaat op 
beukenhout (of ander loofbomenhout, 
maar alleen op de kern - niet op de 
bast). IJshaar (of haarijs) staat ook wel 
bekend als 'de baard van Koning 
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Winter'. 
IJshaar kan ontstaan als de 
luchttemperatuur even onder 
het vriespunt ligt. In het hout 
komen schimmels voor en bij 
de stofwisseling van deze schimmels komt 
onder andere water vrij dat door zeer 
kleine openingen in het hout (houtstralen) 
naar buiten wordt geperst. Het naar buiten 
geperste water bevriest tot een 
haarachtige structuur.  
 
 
IJshaar 

 
 

Begin januari ben ik begonnen met de IVN natuurgidsencursus in Apeldoorn. Dat betekent 
dat mijn bijdragen aan het KNNV Epe-Heerde voorlopig kwantitatief iets minder worden maar als het 
goed is wordt dat (na enige tijd) gecompenseerd door meer kwalitatieve bijdragen. Mijn 
natuurbelevingen houd ik voor mezelf en andere geïnteresseerden bij op Facebook, dus neem daar 
ook gerust een kijkje! (www.facebook.com/Emsterbroek) Daar heb ik ook het voorgaande verslagje 
geplaatst van de nieuwjaarswandeling. 
 

Arrienne Bosch 
 
 

Klimaatkokers tegen veegschade 
 

Tijdens de Nieuwjaarswandeling in het Eperholt, 
rondom de Ossenstal in Epe, kwam de vraag naar 
voren wat dat voor vreemde hulzen waren rondom 
jonge boompjes.  
In eerste instantie lijken de kunststof hoezen 
bedoeld tegen vraat door wild, maar ik wist dat ze 
meer nog een functie hebben: een microklimaat 
scheppen waarin de jonge inlandse eikjes beter 
aanslaan dan zonder zo’n licht grijsgroene koker.  
Geen antwoord wist ik echter op de vraag hoe lang 
die hulzen moeten blijven staan. Dat heb ik alsnog 
even nagevraagd. Zo lang mogelijk, meldde 

gemeentelijk bosbeheerder Rob Philipsen. De klimaatkokers -zo heten ze dus officieel- doen namelijk 
ook prima dienst om de jonge eiken te beschermen tegen veegschade.  
Als het gewei van edelhert en reebok volgroeid is, sterft de huid waarbinnen dat gewei tot stand 
kwam af en veroorzaakt jeuk. Om van dat gekriebel af te zijn, schuurt de bok zijn gewei tegen takken 
en jonge bomen. Als die een beetje meebuigen, veegt dat net even lekkerder. Tegelijk met de bast 
van zijn geweitakken, kan  een bok ook de bast van een jonge boom afschuren: veegschade. Dat remt 
de boomgroei en da’s niet de bedoeling.  

Tjada Amsterdam 
 

http://www.facebook.com/Emsterbroek
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In mijn tuin gezien 
 
Deze winter – of wat daarvoor moest doorgaan – heb ik opvallend veel Kepen in de tuin gehad. Wat 
nog opvallender was, was dat één mannetje in de eerste week van februari al duidelijk oranje begon 
te kleuren, en zoiets kan me toch zo zorgelijk maken.  

Ik heb al twee jaar achter elkaar 
geen enkel appeltje of kriek 
kunnen oogsten, want de 
bloesem versplinterde in 
ijsnaalden en dat leverde dus 
niets op. 
De foto hiernaast dateert van 
een van de vorige aprillen en als 
ik nu zie hoe de staartmezen 
pluisjes aan het vergaren zijn,  
mijn al sinds jaar en dag 
overblijvende mevrouw 
Roodborst zich onbekommerd 
het hof laat maken door een of 
ander aangewaaide bruîgom, dat 
de snottebellen aan de hazelaars 
nu al verworden zijn tot dorre 

sliertjes shagtabak, dan wordt het me toch bang om het hart. Zouden de rupsjes nu ook al weten dat 
ze eerder moeten uitkomen als voedsel voor te vroeg geboren vogelkuikentjes? Is het geen goed idee 
voor de Afdeling Epe/Heerde een werkgroep ‘Rupsjesverzamelen’ toe te voegen? Die zouden dan 
ingevroren moeten worden om de doorwrochte vogelhoeders in staat stellen hun eigen 
vogeltjesbestand op peil te houden. 
 
Ach, maar misschien zijn 
de dieren wel veel 
efficiënter in hun denken 
dan wij. 
Onder het rododendron- 
bos van de buren huist 
een kolonie wilde 
konijnen, maar die buren 
zijn zo kinderachtig: die 
hebben alle eetbare waar 
met gaas afgeschut tegen 
konijnenvraat. De dieren 
hebben een uitwijk- 
mogelijkheid naar mij 
toe, maar hier overheerst 
het gestruikelte, dus het 
is voor hen ook geen 
vetpot. Ze hadden verrassend snel in de gaten hoe uitstekend je je behelpen kunt met te hard 
geworden boterhammen die ik voor de eekhoorns en de gaaien neerleg. Het heeft er zelfs toe geleid 
dat ik meer brood ben gaan kopen dan ik voor mezelf nodig heb.  

Micky Marsman 
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Natuurtransferium Heerde 
Zal na het afblazen van een Natuurtransferium bij het Heerderstrand nu de tijd rijp zijn voor een 
transferium bij de Renderklippen?  
 
De wens om een Veluwetransferium in Heerde (VTH) te realiseren is er nog bij de Provincie en de 
Gemeente. De locatie waar nu onderzoek naar wordt verricht en plannen voor worden gemaakt zijn 
de Renderklippen. 
Aan het ontwikkelen van het VTH zijn voorwaarden verbonden. De Renderklippen is Natura 2000 
gebied. Er zal een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt moeten worden. Vooronderzoek is al 
verricht. Ter compensatie zal de Nieuwe Zuidweg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten moeten 
worden tussen het Erf van Daendels en de Kamperweg. 
 
De provincie hoopt door de aanleg van Veluwetransferia de Veluwe beter toegankelijk te maken en 
de druk op de natuur te verminderen. Bezoekers kunnen hun auto laten staan en vervolgens met de 
fiets of te voet de natuur ingaan. Inmiddels zijn in Nunspeet en Rheden al enkele jaren transferia 
gerealiseerd. De ambitie is om nog vier natuurtransferia aan te leggen, waarvan één dus in Heerde. 
De plannen bij het Heerderstrand zijn stukgelopen. Vooral de bouw van een hotel stuitte op veel 
weerstand bij de bevolking. De plek die men nu op het oog heeft is de Renderklippen. 
Het plan behelst:   
 

1. Parkeerplaats voor 200 tot 250 auto’s aan de Elburgerweg bij de schaapskooi. 

2. Sluiting van de andere gemeentelijke parkeerplaatsen aan de Elburgerweg en de Zuidweg. 

Parkeerplaatsen van Geldersch Landschap blijven intact (o.a. Erf van Daendels). 

3. Afsluiting zandweg naar de Schaapskooi voor gemotoriseerd verkeer. 

4. Uitbreiding horeca: bebouwing ca. 200 m². Terras en speelmogelijkheden: ca. 500 m².  

5. Afsluiting Nieuwe Zuidweg vanaf Erf van Daendels tot de Kamperweg. 

6. Afsluiting meerdere zandwegen. 

7. Fiets en wandelroutes op elkaar aansluiten en eventueel nieuw aanleggen. 

8. Vrije uitloop honden op heide beperken. 

9. Parkeerplaatsen voor paardentrailers e.d. bij de bosschuur aan de Kamperweg. 

De gemeente heeft contact met het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde. Met hun wensen wordt 
ook rekening gehouden. 
 
Voor de invulling van het transferium bij de Renderklippen zijn vier varianten bedacht. Na de laatste 
vergadering van de commissie ruimte zijn er twee afgevallen. Vooral de afsluiting van de Zuidweg en 
de zandweg naar de Schaapskooi stuit op verzet bij de politiek en misschien ook bij de bevolking? 
Momenteel liggen er tegenover de kiosk aan de Elburgerweg 100 parkeerplaatsen en bij de 
Schaapskooi kunnen ook wel zo’n 80 auto’s staan. 
 
Wij hebben met name aangedrongen om ook het bustransferium te gebruiken. Horeca is aanwezig 
en fietsverhuur zal daar toch wel mogelijk zijn. Bovendien kun je er alle kanten op. Ook het gebied 
richting de IJssel is aantrekkelijk.  
Ook bij de afslag Heerde-Noord zien wij wel een mogelijkheid. Vlakbij op de hoek Kamperweg 
Ossenbergweg staat een werkschuur van de gemeente die niet meer in gebruik is met rondom een 
terrein waar een parkeerplaats is te realiseren. Aan de overkant van de weg is een parkeerplaats van 
Staatsbosbeheer, die vooral op zondagen overvol staat. Aan het eind van de Ossenbergweg is de 
parkeerplaats voor bezoekers van het Heerderstrand, eigendom van RGV, waarvoor je moet betalen. 
Dat is hoogstwaarschijnlijk het probleem. Inkomstenderving voor RGV.  
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Inmiddels wordt de KNNV als gewaardeerd gesprekspartner gezien. Zowel door de betreffende 
wethouder, de beleidmedewerkers van de Gemeente Heerde en de projectleider van de Provincie.  
Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 10 februari drongen twee partijen erop aan om 
vooral gebruik te maken van de expertise van de KNNV. 
Onze laatste activiteit was een wandeling door het gebied met de wethouder en twee ambtenaren 
van de Gemeente. We hebben vooral gesproken over de aanbeveling uit ons Renderklippen rapport. 
Met veel belangstelling werd naar ons geluisterd. De wil is er, nu nog de uitwerking. 
 
Sinds de Gemeente Heerde het Cittaslow-keurmerk* heeft, wordt gepoogd burgers te betrekken bij 
de ontwikkeling en het op de kaart zetten van Heerde. Een nieuwe ontwikkeling waar we blij mee 
moeten zijn. Men geeft toe dat er in het verleden veel fout is gegaan met het natuurbeleid. Het 
Renderklippenrapport is een goede basis om onze mening en inzichten over te brengen. 
Mijn inziens is het voor ons belangrijk om in gesprek te blijven. 
 

 

Variant 1 
De parkeerplaats aan de 
zuidkant van de 
Elburgerweg. 
Daarachter de horeca 
met terrassen en 
speelgelegenheid. 
 

Elburgerweg 
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Nu wachten we af hoe het verder verloopt. Volgens het laatste krantenbericht was er een 
emotioneel debat van de gemeenteraad. Een motie over het openhouden van de Zuidweg en de 
zandweg naar de schaapskooi eindigde in evenveel voor als tegenstemmers. 
Na de verkiezingen komt het weer op de agenda. 
 
 
*Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, 
landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur cultuurhistorie en behoud van 
identiteit tot de top behoren 
Bron; internet. 

Mariet van Gelder 
  

Elburgerweg 

Schaapskooi 

Renderklippenpad 

Horeca 

Parkeerplaats 

Variant 4. De parkeerplaats blijft op dezelfde plek liggen, wordt alleen 
groter. 
In het bos aan de overkant van de weg komt een nieuw horecagebouw 
met terras en speelgelegenheid in het bos. 
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De Hanenkam in de gemeente Epe en Heerde 
Vorig jaar heb ik een oproep geplaatst in Natuurklanken (2013 nummer 3) om vindplaatsen van de 
Hanenkam (Cantharellus cibarius) door te geven. Helaas was mijn oproep niet erg succesvol. Ook 
landelijk, het was vorig jaar het jaar van de Cantharel,  was de oproep om vindplaatsen op te geven 
weinig succesvol. Jammer want het inventariseren van vindplaatsen en het daarna weergeven op een 
kaart als km stippen geeft veel inzicht over het voorkomen van de soort. Zo’n kaart biedt echter 
weinig houvast om de exacte plek te lokaliseren om daar de Hanenkammen van een ander te gaan 
plukken. 
 
Hanenkammen of Cantharellen zoals ze ook genoemd worden, zijn een heel smakelijke paddenstoel 
die jaarlijks in vele tienduizenden kilo's over het gehele Noordelijk Halfrond verzameld wordt. 
Ogenschijnlijk altijd dezelfde soort maar dat is zeker niet waar. Als je bij de groenteman of de super 
goed kijkt zie je dat er wel degelijk verschil tussen zit. Vooral de paddenstoelen met als herkomst 
Canada zijn vaak erg groot en vorig jaar kon ik voor een dergelijk collectie zonder al teveel moeite 
een soortnaam vinden aan de hand van een Amerikaanse determinatiesleutel.  
 

In de zeventiger jaren is de Hanenkam onderwerp van studie 
geweest omdat de soort in die tijd zonder aanwijsbare reden 
snel achteruit ging. Uiteindelijk bleek dat het vooral de zure 
regen was die verantwoordelijk was voor deze achteruitgang. 
Vooral in Noord-Brabant en Limburg dat tussen het 
Ruhrgebied en het Rotterdamse industriegebied ingeklemd 
ligt, verdween de soort vrijwel geheel, terwijl ze in Drenthe 
toch wel in enige mate aanwezig bleef.  
De zure regen verminderde en in de loop van de afgelopen 
jaren is de Hanenkam begonnen aan een voorzichtig herstel. 
De effecten van zure regen blijven echter voor lange tijd in 
de bodem aanwezig. Daarnaast is er tegenwoordig de 
ammoniakuitstoot , die naast vermesting ook voor verzuring 

zorgt en het herstel ernstig vertraagd . 
 
Ik ben al sinds 1995 bezig met het inventariseren van de gemeente Epe en Heerde en kan met behulp 
van die gegevens onderhand een aardig kaartje maken van verschillende soorten. 
Op de volgende pagina een kaartje van de verspreiding van de Hanenkam waarbij naast mijn 
gegevens ook gebruik is gemaakt van gegevens uit het hoofdbestand van de Karteringswerkgroep 
van de Nederlandse Mycologische Vereniging en de gegevens die Tjada Amsterdam mij mailde.  
 
Paddenstoelen zijn uitstekende indicatoren voor de gezondheid van het bos waar ze in groeien.  
Dit was indertijd (1999) de reden om het Paddenstoelenmeetnet te starten wat met behulp van 
paddenstoelen de kwaliteit van bossen op zand meet.  
 
Als Landelijk coördinator van het Paddenstoelenmeetnet ben ik op zoek naar vrijwilligers die een 
meetpunt willen starten voor Hanenkammen. Als je interesse hebt, zal ik je graag vertellen hoe dat 
werkt. 
 
Lees verder over de Hanenkam op Natuurbericht: 
Cantharellen eten, welke soort heb jij op je bord? 
Hanenkam paddenstoel van het jaar 2013 
 

Menno Boomsluiter 
menowb@xs4all.nl 

mailto:menowb@xs4all.nl
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De rode vakjes geven de verspreiding 
van de Hanenkam aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabobank Clubkas Fonds 
  
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om u te attenderen op het Rabobank Clubkas 
Fonds. Wij hebben ons als lokale vereniging hiervoor wederom aangemeld. Vorig jaar heeft dat onze 
afdeling € 531,00 opgeleverd. 
Voor degene die hier nog niet mee bekend zijn even een korte toelichting. Over het Rabobank 
Clubkas Fonds zijn al een aantal artikelen verschenen in de locale media. Waar het op neerkomt, is 
dat alle leden van de Rabobank Noord Veluwe (rekeninghouders zijn leden) twee stemmen krijgen 
om uit te brengen op een locale vereniging. Iedere stem is ongeveer € 10,00 waard. 
  
Omstreeks 10 maart ontvangen alle leden van de Rabobank een uitnodigingsbrief waarin het 
Rabobank Clubkas Fonds en het stemmen nader wordt uitgelegd. 
Tot 31 maart kunnen de leden stemmen via een speciale website; daarna worden de stemmen 
geteld en vindt de geldverdeling plaats. 
  
Wij zouden het heel fijn vinden, mits u natuurlijk lid bent van de Rabobank, als u één van uw 
stemmen wilt uitbrengen op onze afdeling. Alvast bedankt hiervoor! 
  
  

Rob van de Burgt 
  



 20  
 

Uit de oude doos 
We hebben tot nu toe een heerlijk voorjaar. Al op 24 februari werden veel vlinders gezien en gemeld.  
De Kleine vos is het meest gemeld en op nummer twee staat  de Citroenvlinder. Ook de Atalanta is 
hier en daar gezien. De natuur is wel een maand voor hoor je overal.  
 
In een oude Natuurklanken uit 1968 lees ik echter het volgende in een artikel geheten 
” Een Lentebode: de Citroenvlinder”   
De eerste lentebode was er weer. We hadden er eigenlijk al op gewacht: je proefde als het ware het 
voorjaar. De Grote lijster schalde zijn gouden rollers over het bos beneden hem. Kamperfoelie 
vertoonde de eerste groene blaadjes op de, het winterse hout omrankende stengels en hier en daar 
zag je een groen waas over de struiken hangen. Daar hoorde de Citroenvlinder bij en de 18de februari 
was het zover. 
 
Het was een mannetje, kenbaar aan zijn groenere mantel. Hij zag er overigens niet splinternieuw 
meer uit en kon dat ook anders?  Vanaf vorig jaar juli was hij al op de vleugels en toen het kouder 
werd, was hij weggekropen achter schors of gewoon maar tussen het dorre blad. 
 
Een fraai stukje geschreven door A. Smit, op een manier zoals wij het nu niet meer tegenkomen. 
 
Verderop in hetzelfde nummer  een artikel van Els Koopmans: 
“Nog een vlinderpraatje” 
Uit dit artikel viel mij het volgende deel op:  
Hoewel ik ze hier in de buurt nooit zag, kunnen ook de aardige Oranjetipjes voorkomen. Het zijn een 
soort kleine witjes, waarvan de mannetjes heloranje punten aan de voorvleugels dragen. 
De voedselplant voor de oranjetiprups is het Look- zonder- look, een plant die hier helemaal niet 
zeldzaam is. 
 
Het Oranjetipje is nu een tamelijk veel voorkomende vlinder. Afgelopen jaar zijn er heel veel gezien 
in Vossenbroek bij Epe. In mijn eigen tuin zie ik ze ook jaarlijks. 
Ondanks dat ik voldoende Look-zonder-look heb staan prefereren de rupsen de hauwen van mijn 
Judaspenning. 

Mariet van Gelder 
 

Vlinderwaarnemingen 
 
Op de Vlinderdag in Wageningen op 1 maart jl. kwam ik mensen tegen die heel druk waren met het 
zoeken naar eitjes van de Sleedoornpage. Epe was nog blanco, dus ze wilden wel komen kijken en 
lieten er geen gras over groeien: 5 maart om tien uur ging de zoektocht beginnen en we vonden: 
 
17 eitjes van de Blauwrandspanner Plemyria rubiginata 
1 eitje van de  Meidoornuil Allophyes oxyacanthae   - 
9 eitjes van de Sleedoornpage  Thecla betulae 
en een Kleine vos  Aglais urticae 
 
Ik was heel blij met het resultaat – zij vonden het maar magertjes! 
Mijn opdracht is nu naar de gemeente te gaan met het verzoek meer Sleedoorns aan te planten.  
Dat zou niet alleen geweldig zijn voor de vlinders, maar ook voor het park. 
En wat zijn die eitjes toch prachtig. 
 

Mia Leurs 
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Exoot - Mandarijneend 
Een bericht uit de nieuwsbrief ‘Kijk op exoten’. 
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Rood guichelheil  
(Anagallis 
arvensis). 
Hier in de 
wegberm van de 
Aardhuisweg bij 
Uddel.  
Ook op plekken 
in bermen van 
vooral 
onverharde 
wegen waar 
opslag van 
productiehout  is 
geweest. 
 
 
  

 
 

 
 
 
  

Fraai hertshooi  
(Hypericum pulchrum) 
In het Kroondomein vooral in 
(oude) leemkuil en in bermen van 
wegen en paden waar enig leem 
in de bodem aanwezig is. 
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Klein warkruid (Cuscuta 
Epithymum)  
Op plaatsen waar recent 
heide is geplagd. Zodra de 
heide ouder is dan enkele 
jaren is de plant niet meer 
te vinden. 
Beter bekend onder zijn 
oude naam: 
Duivelsnaaigaren. 
 

Foto’s en tekst: Egbert de Boer 
 
 
 

Waterspreeuw,vorig jaar gezien bij de Schipbeek in Deventer.                Foto: Gerrit Jan van Dijk 

Koolwitjes verstrikt in 
Zonnedauw 




