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Stuurpraat  
Mijn eerste stuurpraat sloot ik af met “onderwijl plenst de regen tegen mijn raam….. Morgen zal er 
weer zon schijnen...”. In mijn beleving is dit het weer gebleven deze zomer. De plensregens werden 
soms plaatselijk hoosbuien, maar steeds weer kwam die zonneschijn terug. Nog nooit zag ik de mais 
zo hoog en bleef het gras maar doorgroeien. Evenals het “onkruid”, waar ik als lid van de 
plantenwerkgroep erg van geniet, maar nu wel eens van baalde. Er viel niet tegen aan te wieden en 
het knopkruid en de meldesoorten vierden hoogtij. 
 

Ons erelid Henk Menke werd 85 jaar. Loes Jansen en ik plukten een enorm veldboeket uit onze 
tuinen en Loes bracht het naar Henk. Hij vond het prachtig en vroeg direct naar een streeplijst. (Dit is 
de lijst die de plantenwerkgroep gebruikt bij de inventarisatie van een bepaald gebied). 
 

Op 27 juni werd er in het Zwolse Bos op de plaats waar vroeger het pompstation gestaan heeft de 
oude gevelsteen onthuld. Dit bleek de start van de huldiging van onze vogelaar Ep Steenbergen.  
Daarna, bij de koffie in Molen de Vlijt, ontving hij een lintje van burgemeester Pijnenburg. Voor de 
KNNV coördineert Ep de activiteiten met Molen de Vlijt. 
 

Tijdens de bestuursvergadering van 7 juli heeft Cintia Wedemeijer meegedeeld dat zij zich volgend 
seizoen niet herkiesbaar zal stellen voor een bestuursfunctie. Jammer, maar gelukkig is de ALV pas in 
februari. Ik vraag dan ook iedereen mee te denken wie deze functie over zou kunnen nemen.  
Op mijn oproep in de vorige stuurpraat over de invulling van de 1000soortendag zijn leuke reacties 
gekomen dus ook nu hoor ik weer graag van u/jullie. 
Jarenlang heeft Micky Marsman de waarnemingen verzameld. Zij zorgde ervoor dat ze, altijd keurig 
gerubriceerd, achterin Natuurklanken kwamen te staan. Nu, met onze moderne media, gaan ze  
direct naar Waarneming.nl en kunnen we ze op onze eigen website onder activiteiten vinden. 
De redactie van Natuurklanken zou het leuk vinden om toch bijzondere waarnemingen uit eigen 
omgeving met een tekst en foto te ontvangen. 
Matthijs Bootsma heeft het bestuur aangeboden om de leden te informeren over de mogelijkheden 
van Waarneming.nl. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
 

Het bestuur is blij dat Janus en To Crum toch ook nu weer de paddenstoelenexcursies organiseren en 
leiden. Het aantal actieve leden van de paddenstoelenwerkgroep loopt wat terug. Van harte welkom 
om eens mee op excursie te gaan en te genieten van deze bijzondere kleur en vormrijke organismen. 
De data staan op de website en in deze Natuurklanken. 
 

De penningmeester meldt dat nog niet iedereen de contributie heeft betaald . Het zou fijn zijn als hij 
aan het eind van het jaar geen herinneringsbrieven hoeft te schrijven. 
 

Onze 1000soortendag op Welna is weer voorbij. Met de nachtvlinders en vleermuizen op 
vrijdagavond en de paddenstoelen, planten, mossen, insecten, zoogdieren en vogels op zaterdag zijn 
we op meer dan 400 soorten gekomen. Precieze aantallen kunt u lezen in de verslagen. En dit met op 
vrijdagavond en zaterdag ongeveer 25 mensen. 
Op de pleinmarkt in Epe, waar onze kraam het thema ” geen tegels maar egels” had, konden 
bezoekers een fietsroute krijgen om op de houtvesterij van Welna de expositie te bekijken of mee te 
doen met een excursie. Tijdens onze “nazit” werden de aantallen, bijzonderheden en 
wetenswaardigheden gedeeld onder het genot van allerlei heerlijkheden. 
 
Ik kijk met veel plezier terug op deze activiteit, met dank aan alle actieve leden voor hun inzet en ik 
hoop dat volgend jaar nog meer leden mee doen op zoek naar de 1000soorten. 

Wietske van Apeldoorn 
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Algemeen programma 
 
Donderdag  PowerPointpresentatie 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 loopt de route via het Vechtdal en het Reggedal richting 
Twente. Naast de natuurhistorische ontmoetingen is er in 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 
 
Donderdag PowerPointpresentatie over de Weerribben 
30 oktober De Weerribben in de kop van Overijssel is het grootste aaneengesloten 

laagveengebied van NW-Europa. De turfwinning en de grote 
werkverschaffingsprojecten voor en na de tweede wereldoorlog hebben het gebied 
ingrijpend veranderd. Ondanks dit ingrijpen, heeft het gebied zijn karakter van 
veenmoeras weten te behouden. De rietvelden, kleine verveners huisjes en de 
moerasbossen maken het gebied landschappelijk aantrekkelijk. De visotter  voelt zich 
er thuis en de flora is zeer gevarieerd. 

                             In deze lezing, gegeven door Evert Ruiter, komt de ontwikkeling en de geschiedenis 
van het veengebied kort ter sprake.  

 Daarna zal vooral de flora en fauna worden belicht. De grootschalige 
natuurontwikkelingsprojecten die op dit moment in hun afrondingsfase zijn zullen 
ook belicht worden evenals de kansen die deze ontwikkeling  biedt voor de toekomst. 

 Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 
 
Donderdag Ganzen op Spitsbergen 
27 november  Maarten Loonen is universitair docent Arctische Ecologie aan de universiteit van 

Groningen. Hij is tevens wetenschappelijk leider van het Nederlands Arctisch station 
op Spitsbergen. Al ruim 20 jaar doet hij een aantal maanden per jaar onderzoek aan 
de ecologie van poolgebieden en in het bijzonder bij ganzen. Deze activiteiten vinden 
plaats bij Ny Ålesund in het Noordwesten van Spitsbergen ook wel Svalbard 
genoemd. 

 Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 
 
Donderdag De leden voor leden avond 
11 december Ook dit jaar sluiten we weer af met de traditionele leden voor leden avond. 
 Aan de vorm is geen beperking gesteld. Het kan een korte vakantie impressie zijn, 

een kort verslag een reis, maar ook van een onderwerp wat je al jaren boeit vlakbij 
huis. Iets laten zien wat je verzameld hebt. Kortom alles mag, niets moet. Wel is de 
tijd beperkt om zoveel mogelijk iedereen die een bijdrage wil leveren aan bod te 
laten komen. Opgave voor 1 december is daarom ook noodzakelijk om een goed 
programma te maken met een goede tijdsindeling. 
Opgave kan bij Gerard Plat, g.plat@chello.nl 

  Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
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Fietsexcursie langs de IJssel 
 
De vogelwerkgroep houdt op zaterdag 22 november een fietsexcursie langs de IJssel. Tijdens deze 
excursie ligt de nadruk op watervogels. De eenden zijn deze periode in hun mooiste kleed en ook de 
ganzen zullen weer massaal aanwezig zijn. De start is om 9.00 uur bij gemaal Veluwe aan de 
Werverdijk in Wapenveld en de tocht zal na ca. 2,5 uur eindigen bij de Welsummer waarden. 
Onderweg zal op diverse plaatsen gestopt worden om te kijken naar vogels. Graag zelf koffie of thee 
meenemen. 
Opgave graag voor 19 november bij Matthijs Bootsma, bij voorkeur per e-mail: 
mabootsma1972@kpnmail.nl of anders telefonisch: 0578-694258. 
Bij opgave ook graag een telefoonnummer vermelden.   

Matthijs Bootsma 

Voorjaarskamp 2015 
 
Na het geslaagde voorjaarskamp in Teuven (zie Natuurklanken nr.3) willen we het in 2015 wat meer 
oostwaarts zoeken (omgeving Schinveld), een voor onze afdeling onbekend gebied. Dit kamp is 
gepland in de week van 30 mei t/m 5 juni. 
Graag willen we weten hoeveel mensen belangstelling hebben om mee te gaan. Dit i.v.m. het zoeken 
van een geschikte accommodatie. Als je van plan bent deel te nemen, neem dan contact op met 
Gerard Plat, tel. 0341-253583, g.plat@chello.nl of 
fam. Bijlsma, tel. 0578-614482, wimbijlsma@hetnet.nl 

 
 

 
 
 
 

Programma Insectenwerkgroep  
 
Maandag  De eerste werkgroep avond. 
15 september  Inbreng diverse leden van de werkgroep. 
   Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 
Maandag   Op deze avond zal er eerste terugkoppeling zijn van het project  
20 oktober  “vlinder en bijenvriendelijke tuinen in Epe”.  
   Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 
Maandag  Werkgroep avond onderwerp nog in voorbereiding. 
17 november  Plaats: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe 
   Aanvang: 20.00 uur 
 

Gerard Plat 
 

 

mailto:mabootsma1972@kpnmail.nl
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Programma Plantenwerkgroep  
 
Tijdens de wintermaanden komen we bij elkaar op de laatste maandag van de maand in de Eper 
Gemeentewoning, Het Kulturhus. We ontmoeten elkaar vanaf 20.00 uur  in de Flexkamer. 
 
Datum   Activiteiten 
 

 29 september Determineren van verzameld materiaal. 

 27 oktober Determineren van verzameld materiaal,  

                  eventueel aangevuld met gedroogde planten. 

 24 november PowerPointpresentatie: foto’s voorjaarskamp en diverse vakantiefoto’s. 

 26 januari ‘15 Determineren van gedroogd plantenmateriaal / Vlinderbloemigen . 

 23 februari ‘15 Nog nader in te vullen. 

 
Heb je vragen of belangstelling om mee te doen? 
Neem contact op met  
de coördinator van de Plantenwerkgroep  
Egbert de Boer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma Geologie en Landschapwerkgroep 
We kunnen keuzes maken uit het volgende: 
 
- 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 
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Bericht van RAVON  
  
Het begin van het einde van salamanders?  
  
De vuursalamander is een prachtige zwart-gele salamander, die in ons land alleen in Zuid-
Limburgse bronbossen voorkomt. Door een nieuw ontdekte, mogelijk exotische schimmel is de 
vuursalamander in Nederland nagenoeg uitgestorven. 
De schimmel heet Batrachochytrium salamandrivorans (salamandrivorans betekent salamander-
etende) en veroorzaakt de ziekte chytridiomycose.   

In 2008 werden dode vuursalamanders gevonden, op zich niet bijzonder, want ook 
vuursalamanders hebben niet het eeuwige leven. Twee jaar later meldden waarnemers echter wel 
heel veel dode dieren, en tegelijkertijd zagen ze nauwelijks nog levende dieren. Langdurig en 
intensief onderzoek bracht in 2013 aan het licht dat het een nieuwe schimmel is. Waar deze vandaan 
komt en hoe die hier is gekomen, is nog onduidelijk. Wel duidelijk is, dat de schimmel nu ook 
slachtoffers over de grens maakt. In België zijn recent twee gevallen ontdekt en ook daar zijn massaal 
dode vuursalamanders gevonden.  

Of deze schimmel ook gevaarlijk is voor 
andere amfibieën is nog onderdeel van 
lopend onderzoek, maar dat is zeker niet 
onwaarschijnlijk. Als de schimmel zich 
verder verspreidt, kan dit dus desastreuze 
consequenties hebben voor salamanders 
in Europa, en mogelijk zelfs wereldwijd.  
Als natuurliefhebber maak je 
waarschijnlijk graag lange wandelingen 
door ongerepte natuurgebieden. Op deze 
manier kun je op twee manieren bijdragen 
aan B. salamandrivorans. Aan de ene kant 
kun je het verspreiden van de ene naar de  

 Illustratie: Jelger Herder  
andere locatie, aan de andere kant ben je de essentiële “ogen in het veld” om opvallende 
amfibieënsterfte op te merken en door te geven. Wandelingen, vakanties en bijzondere vondsten 
worden tegenwoordig veelvuldig gedeeld op de sociale media. Zie je dat iemand melding maakt van 
dode amfibieën, vraag dan of ze contact met RAVON opnemen!   
  
Wil je voorkomen dat je deze, en misschien ook wel andere, ziekteverwekkers meeneemt naar het 
volgende wandel- of fietsgebied, zorg er dan voor dat je schoenen of fietsbanden goed gedroogd zijn 
voor je verder gaat. Laat ze het liefst een nacht staan, zonder modder, zodat ook het profiel goed kan 
drogen. Ga niet onnodig van de paden af, minimaliseer het gebruik van een schepnetje en laat ook 
dat goed drogen voor je naar de volgende plek gaat.   
 
RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Meer informatie is te vinden 
op www.ravon.nl en www.sosvuursalamander.nl. Contact opnemen kan 
via a.spitzen@ravon.nl (Annemarieke Spitzen), via Facebook (RAVON) of via Twitter (@RAVON).  
 
“De vuursalamander; die wil je toch niet kwijt”  
  
  
  

http://www.ravon.nl/
http://www.sosvuursalamander.nl/
mailto:a.spitzen@ravon.nl
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Excursie naar Zuidwolde en het Reestdal  

 
Op een mooie pinksterzaterdag, afgelopen 7 juni, reisden we met 11 KNNV-leden af naar Zuidwolde 
in Drente. 
Gertjan Dieters, medewerker Groen van de gemeente Heerde, wachtte ons op met koffie en thee op 
de parkeerplaats tegenover de oude begraafplaats. 
  
Zuidwolde is omringd door bomen en een natuurvriendelijk beheerde groenstrook. Dat was 5 jaar 
geleden een reden om een deel van de begraafplaats eveneens natuurvriendelijk te gaan beheren. 
Dat betekent: de grond laten verschralen zodat bloemen en planten een kans krijgen omhoog te 
schieten. 
Helaas is niet iedereen in de gemeente Wolde, zoals Zuidwolde door de gemeentelijke herindeling 
tegenwoordig heet, gecharmeerd van deze aanpak. Vooral mensen die van "netjes" houden klagen 
bij de wethouder terwijl anderen het juist belangrijk vinden dat er bloeiende grassen verschijnen die 
bijen en vlinders aantrekken. Alleen in de winter wordt gemaaid en de paden tussen de graven 
worden het hele jaar door toegankelijk gehouden. 
Het is een bijzondere ervaring om op zo'n oude dodenakker door een zee van bloemen te lopen. 
Of deze manier van beheren blijft met het (toen nog te benoemen) nieuwe college is de vraag. 
Ook op de begraafplaatsen van Ruinerwold en Ruinen zijn gedeelten waar natuur meer de vrije hand 
krijgt. 
 De begraafplaats ligt aan het Vlinderommetje, de 9 km lange natuurwandelroute helemaal rondom 
het dorp. Als onderdeel van een landschapspark en met subsidie van energieleverancier Tennet is dit 
gebied in 2011 mogelijk geworden. Het laat zien hoe afwisselend de omgeving van Zuidwolde is. De 
west- en zuidkant worden ecologisch beheerd. Er wordt in fasen gemaaid en droge en natte 
gedeelten wisselen elkaar af. Er is kleinschalig weide- en bosgebied  en het historische landschap van 
Steenbergen. 
De volkstuinen zijn mooi in het landschap geïntegreerd en in de vlindertuin staan bloemen, kruiden 
en heesters speciaal voor bijen en rupsen. 
De bermen van het fietspad zijn hier verschraald en er zijn laagten aangelegd waardoor het gebied 
heel gevarieerd is geworden. 
Later op de dag verplaatsen we ons naar het Reestdal. De rivier de Reest kronkelt al eeuwen door het 
Drents-Overijsselse landschap. Hierdoor is een typisch beekdal landschap ontstaan. Bloeiende 
hooilanden, natte gedeeltes rijk aan wilde planten en vogels ,maar ook bos en heide. Begrazing door 
runderen en schapen, authentieke boerderijen, kleinschaligheid en vooral de rust. Dat alles maakt 
het Reestdal zo bijzonder. 
In de schaduw van bomen hebben grote grazers verkoeling gezocht tegen de hitte van de dag; een 
koe staat met haar poten in een waterplas; roerloos staat ze daar terwijl twee zwanen statig aan 
komen zwemmen. Het is een paradijselijk tafereel .... 
Tevreden slenteren we terug naar de auto en sluiten deze warme dag af met een terrasje in 
Balkbrug. 

Naschrift: onder de titel "De Reest wordt een getemde beek" in de Stentor van 4 juli j.l. 
wordt vermeld dat bij 2 bruggen over deze rivier houten deuren worden aangebracht die bij hoog 
water handmatig gesloten worden. Het water kan dan niet meer in één keer en met hoge snelheid 
van begin- tot eindpunt stromen. Dat zorgt n.l. voor problemen in het Meppelerdiep. Door de nieuwe 
constructie worden de schotten bij hoogwater gesloten en het water tijdelijk "geparkeerd" op de 
maaivelden langs de Reest. 
Omgekeerd ook: als het water schaars is ontstaan er problemen in het dal want de bodem droogt uit. 
De doorstroming van de rivier wordt op deze manier gereguleerd. 

Ida Visser 
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Geen vleermuis maar nonvlinder 
 
Bij de controle van vleermuiskasten op 22 juli ontdek ik twee poppen van nachtvlinders. Ik peuter ze 
voorzichtig uit de kast. De kleinste raakt desondanks beschadigd. De grootste doe ik thuis in een 
jampotje met een stukje papier van een keukenrol op de bodem. 
Na vijf dagen is de pop verplaatst. Boven in het potje zit een witte nachtvlinder met donkere 
streepjes. Het is even zoeken, maar het blijkt een nonvlinder te zijn, een vrouwtje. Het was ooit een 
plaagsoort in naaldbossen, maar de aantallen nemen af. Toch is het nog een algemene soort. (foto 
pag. 16) Het potje zet ik geopend in de tuin, zodat het dier makkelijk kan wegvliegen. Omdat het pas 
in de namiddag is, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat deze nachtvlinder actief wordt. 
Tot mijn verrassing zitten er een uurtje later twee mannetjes bij. Die zijn veel kleiner en donkerder. 
Ze hebben dit vrouwtje dus ontdekt en zijn er overdag naar toe gevlogen. De vlinders blijven rustig 
zitten als ik het papiertje met een pincet uit het potje trek. Zo zijn ze beter te fotograferen. 
 
Inmiddels heb ik de vraag, die ik mezelf gesteld heb, ook beantwoord. Waarom moesten de poppen 
uit de kast? Het was niet omdat de kasten schoon moeten zijn voor vleermuizen, want een nest van 
een urntjeswesp laat ik hangen. Vleermuizen hebben daar geen last van. Wel was ik benieuwd naar 
de soort. Dat er nog een verrassend slot aan kwam, maakt het alleen maar acceptabeler. Eigenlijk is 
het dezelfde nieuwsgierigheid als waarmee  de kasten  opgehangen zijn. 
Vraag blijft of de kleinste pop een mannelijke nonvlinder geweest is. 

 
Frans Bosch 

Kleine wereld 
 
Twee eekhoorntjes trekken speelse spiralen,  
omhoog – omlaag rond de berkenstam. 
Er komt een konijn uit de buurtuin gehobbeld,  
vast al een oudje, hij hobbelt wat stram. 
Een vinnige ekster wil even wat drinken  
- och ja! daar heb ik een vijver voor. 
Zie hem daar nu toch arrogant zitten kijken! 
Gelukkig gaat hij er gauw weer vandoor. 
 
De roodborst, uit een verlegen keeltje,  
zingt zachtjes een liedje van melancholie 
’t past bij de regen en ’t maakt me niet droevig  
– in de tuin is alles in harmonie. 
Een merel komt melden: mijn appels zijn op  
en een meesje met ogen als gitten 
zit vastgeklampt aan mijn raamkozijn  
en bedelt om zonnepitten. 

Ik moet dus maar gauw aan het aanvullen gaan 
maar wat stinkt daar? O jakkes, m’n eten brandt aan! 
 

Micky Marsman 
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Piti, de Koolmees 
 
Evenals de meeste voorgaande jaren werd een van de nestkasten in onze tuin bewoond door een 
paar Koolmezen. Vanuit de woonkamer hebben wij hier goed zicht op en het is leuk om te zien hoe 
de ouders af en aan vliegen met proviand. 
Op een dag zagen wij dat een Vlaamse Gaai bij de ingang van het nest bezig was. Hoewel hij eigenlijk 
geen kwaad kon aanrichten omdat het invlieggat veel te klein is, hebben wij hem toch verjaagd. 
Hierna merkten wij dat de ouders niet meer naar het nest kwamen om te voeren. Na enige tijd 
besloten we om te kijken wat er aan de hand was. Er bleken vijf jongen in de nestkast te zitten 
waarvan er vier al dood waren. De vijfde was nog in leven maar behoorlijk onderkoeld. 
Ze zaten al helemaal in de veren en zouden een paar dagen later zijn uitgevlogen. 
Ik heb dit enige overgebleven jong in de hand gehouden om op te warmen en ben voorzichtig 
begonnen met voeren. 
Wat de oorzaak is dat de ouders gestopt zijn met het voeren van de jongen is niet duidelijk. 
Het zou kunnen dat de Vlaamse Gaai al veel langer bij het nest bezig was en de ouders verjaagd heeft 
maar het kan ook zijn dat er iets anders gebeurd is en de Vlaamse Gaai het leven van het 
overgebleven jong juist gered heeft door onze aandacht te trekken. 
Met Piti, zoals ik het vogeltje genoemd heb, ging het goed. 
Hij groeide en begon al gauw zelfstandig te eten. Na enige tijd hebben wij hem buiten in een kooi 
gezet en na weer een paar dagen het deurtje geopend en de voerbak op de kooi geplaatst. 
Piti vloog toen dus vrij rond maar kwam naar de voerbak om te eten. Al gauw kreeg hij als vriendje 
een Roodborstje dat ook de voerbak had gevonden. Toen hier later ondanks een goed gevuld 
vogelhuisje op een andere plaats in de tuin ook nog een Merel bij kwam moest de voerbak wel heel 
vaak gevuld worden. 
Ik ben toen om de twee uur Piti met de hand gaan voeren met onder andere wat Meelwormen en dit 
ging prima. Op een dag merkte ik dat er een soort grote kraal achter in zijn nek zat. Ik heb hem toen  
gevangen en een teek verwijderd. Ik heb nooit geweten dat deze teken ook zulke kleine vogeltjes als 
gastheer gebruiken. 
Tijdens de ingreep schreeuwde Piti als een mager varken en ik was bang dat het hierna met de 
vriendschap wel gedaan zou zijn maar dat was niet het geval. 
Hij bleef terug komen en om voer vragen. Ondertussen was hij ook steeds aan het zoeken in de 
struiken tussen de bladeren die hij omkeerde en dode takjes die hij brak maar ik heb nooit gezien dat 
hij iets te eten vond. 
Ik vond het dan ook vreselijk toen hij op een dag niet verscheen en ook de volgende dag niet en 
vreesde het ergste. Groot was dan ook mijn vreugde toen mijn zoon op de derde dag op eens riep: 
“Mam, hongerlijdertje is er weer.” Hij was nu echter een stuk kieskeuriger geworden en had geen zin 
meer in het gewone voer maar wilde alleen nog maar Meelwormen. 
Hij kon acht Meelwormen achter elkaar soldaat maken en probeerde ook af en toe een stukje van 
mijn vel mee te pikken. 
Als hij me zocht, ging hij vaak als een Kolibrie voor de ramen vliegen om te kijken waar ik bleef. Als ik 
in de tuin liep vloog hij vaak achter mij aan ook als er andere mensen bij waren. 
Zo ook tijdens een bezoek van Cintia Wedemeijer die een foto (pag. 16) heeft gemaakt.   
Er waren soms ook andere Koolmezen in de buurt die het maar raar schenen te vinden dat hij zo 
dicht bij mij durfde te komen. 
Na verloop van tijd werden de bezoekjes steeds minder frequent en zijn na twee maanden helemaal 
gestopt. 
Hoewel ik het jammer vind, ben ik toch blij dat hij nu goed voor zich zelf kan zorgen. 
Soms als ik in de tuin bezig ben, hoor ik hem. Dat geluidje vergeet ik nooit. 

Jetty Ammer 
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Vlinderwei 
Begin 2013 kreeg de KNNV afd. Epe/Heerde een verzoek van de Vlinderstichting om in het  
werkgebied van de afdeling te kijken naar eventuele geschikte plekken voor het inrichten van 
een Idylle. 
Dit om, zoals de Vlinderstichting zegt, ‘Een kleurrijker Nederland, voor mensen om van te genieten 
en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven’. 
Leden van de insectenwerkgroep van onze afdeling, Marga Dekker, Mia Leurs, Jan Polman en 
ondergetekende, hebben de draad opgepakt en zijn, met instemming van het bestuur, aan de 
slag gegaan. 
In deze Natuurklanken wil ik een terugblik geven op de werkzaamheden die er tot geleid  
hebben dat er in Epe inmiddels op drie locaties bloemenvelden zijn gerealiseerd. 
 
In maart 2013 hebben we de vlinderstichting bericht dat er in Epe twee plekken waren die, 
naar onze mening, geschikt zouden zijn. We werden in de voorselectie procedure van de 
Vlinderstichting meegenomen. Voorwaarde was dat de eigenaar van de locaties toestemming moest 
geven. In ons geval was dat de Gemeente Epe. De betreffende ambtenaar van de Afd. Beheer 
Openbare Ruimte van de gemeente was in het gesprek dat volgde zeer positief over het geven van 
de toestemming. Onze doelstellingen beantwoordden nl. volledig aan het door de Gemeenteraad 
van de gemeente Epe vastgestelde Groenstructuurplan. 
 Ik citeer uit dit plan: "Een kernwaarde van groenstructuur is dat het natuur beleefbaar maakt in de 
woonomgeving. Een gevarieerde en structuurrijke begroeiing maakt het mogelijk dat kleine 
zoogdieren (zoals egels of vleermuizen) een diversiteit aan vogels en insecten (zoals bijen) in 
onderling evenwicht in de dorpskommen kunnen vinden. Deze opgave is dan ook het versterken van 
de natuurwaarden in de dorpskommen”. 
 
Dus dat was groen licht voor de Idyllen. In januari 2014 zijn mensen van de Vlinderstichting naar Epe 
gekomen om de locaties te bekijken. Hierbij waren ook ambtenaren van de gemeentelijke 
groenafdeling aanwezig. In Februari 2014 berichtte de Vlinderstichting ons dat ze onze Idylle 
aanvraag niet konden honoreren. De plekken waren te klein en door de aanwezigheid van bomen te 
schaduwrijk naar hun mening. Dat was wel even een teleurstelling! 
En toen kwam er een telefoontje van de Gemeente. Of we eens van gedachten konden wisselen over 
doorgaan met de plannen zonder Vlinderstichting? Afijn, dit was het begin van een vruchtbare 
samenwerking met de Gemeente. 
Na een aantal gesprekken zijn we tot de door het afdelingsbestuur van de KNNV gesteunde 
overeenkomst  gekomen dat aanleg en onderhoud door de gemeente wordt gedaan. Monitoring  van 
de vlinders doet de insectenwerkgroep van onze afdeling. De plantenwerkgroep heeft toegezegd een 
paar keer per jaar te willen monitoren. 
 Op 29 april zijn de velden bewerkt en ingezaaid met een bloemenmengsel van negenenveertig 
soorten eenjarige en vaste planten. 
De velden liggen tussen de Haaksweide en de Beekweide en in het Vegtelarijpark. 
Donderdag 4 september is er nog een plek bijgekomen, aan het Bongersplein, waar ingezaaid 
is. Leerlingen van de nabij gelegen Van der Reijdenschool hebben hierbij geholpen. Zij zullen 
projectmatig door de school betrokken worden bij de ontwikkeling van het veld. 
Wat betreft de monitoring van de gezamenlijke velden is er een vaste groep tellers: Marga  
Dekker, Mia Leurs, Loes Jansen en ondergetekende. Ook hebben een paar mensen zich op- 
gegeven als reserveteller. Wat niet wegneemt dat meer mensen die willen meetellen zeer  
welkom zijn! 
De resultaten van de tellingen van de voorkomende insecten en planten zijn tot nu toe: 
Totaal ingezaaide plantensoorten: 49. 

 Haaksweide/Beekweide totaal aantal getelde plantensoorten: 75 waarvan 20 ingezaaid. 

 Vegtelarijpark totaal aantal getelde plantensoorten: 28 waarvan 3 ingezaaid. 



 13  
 

Totaal aantal vlinders geteld van 7 april t/m 8 september: 

 Haaksweide/Beekweide totaal aantal vlinders: 104. 

 Vegtelarijpark totaal aantal vlinders: 83. 

 
Resumerend, denk ik te kunnen stellen dat 
we zeer tevreden mogen zijn met de 
"groene 
samenwerking" met de Gemeente Epe. Nu 
alle bewoners van de gemeente Epe nog! 
 

Elly ter Stege   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto’s: Lita 

Keuskamp 

Haaksweide-

Beekweide 
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Foto’s excursie 
Zuidwolde 
De schrale 
bloemrijke bermen, 
waar de Rietorchis 
goed gedijd.  
Dit kan alleen bereikt 
worden door te 
verschralen en 
maaisel altijd af te 
voeren! 
De oevers van de 
watergangen zijn 
afgeplagd, wat ook 
een mooie vegetatie 
geeft en een goed 
milieu voor vlinders 
en libellen.  
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Een gezamenlijke excursie van de insecten- en plantenwerkgroep. 

 

 
 
 
 

Reestdal      Foto’s: Mariet van Gelder 
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Heel Epe fietst ! 
 
In het kader van “Heel Epe fietst” heeft onze  
KNNV afdeling   (in de persoon van Ger Breman) 
op 16 Juni  een fietstocht georganiseerd  van uit  
Emst rond het Kievitsveld en door het 
Vossenbroek. 
In het Vossebroek werden wij verrast door een  
prachtige bloeiende berm met allerlei (ingezaaide)  
“bijenplanten”, vooral opvallend door het 
prachtige blauw van het  slangenkruid. 
 

Lita Keuskamp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piti, de koolmees 
Foto: Cintia Wedemeijer  

Nonvlinders 
één vrouwtje en twee  
mannetjes. 
Foto: Frans Bosch 
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1000 soortendag Welna  
Welna is een landgoed gelegen op de Veluwe in de Gemeente Epe. Het grenst aan landgoed 
Tongeren en West Raven. Ooit was het eigendom van Buys Ballot. In 1929 werd Welna opgenomen 
in de natuurschoonwet. In 1949 werd het ondergebracht in de N.V> Landgoed Welna.  
Het landgoed is 560 ha groot en bestaat voornamelijk uit bos en hei. Aan de zuidkant van de weg 
Epe-Nunspeet staan wat monumentale bouwwerken, waaronder Huize Welna.  
De huidige eigenaren proberen de economische en ecologische waarden te ontwikkelen. 
Eén van de projecten is de Zorghoutvesterij. Mensen met een beperking vinden hier een zinvolle 
dagbesteding. Zij maken van het hout dat het bos oplevert de mooiste producten. (zie        ) Eerst 
werd voor deze mensen een werkschuur gebouwd met eigen hout, afkomstig van het landgoed. 
Van dit mooie onderkomen mochten wij gebruik maken. Vrijdagavond 5 september om 21.00 uur zijn 
we gestart met het lokken van nachtvlinders op licht en op smeer. Ook was er een 
vleermuizenexcursie. 
 
 

Vleermuizen en braakballen 
Op de vrijdagavond voor de 1000 soortendag was Frans 

Bosch aanwezig met zijn vleermuisdetector. 

De volgende vleermuizen werden gesignaleerd:  

- gewone dwergvleermuis 

- laatvlieger 

-ruige vleermuis 

-rosse vleermuis 

 

De volgende dag demonsteerde Frans het onderzoeken van de inhoud  van uilen-braakballen. 

 

 
 

Ze waren afkomstig van de kerkuilen die broeden bij het huis van Geert Kuper.  

Er werden resten (schedeltjes en kaken )gevonden van: 

-veldmuizen (veel)  

-huisspitsmuis (veel)  

-bosspitsmuis (enkele)  

-bosmuis (enkele) 

-bruine rat (een paar ) 

-èèn aardmuis 

Lita Keuskamp 
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Insecten 

 
Op vrijdagavond was de insectenwerkgroep in de weer met nachtvlinders. 
Dit leverde 17 soorten nachtvlinders op en een hele serie aan bijvangsten. 
 
DE NACHTVLINDERS 
Gamma uil – Autographa gamma 
Donker klaverblaadje – Macaria alcanta 
Lijnsnuituil – Herminia tarsipennalis 
Appeltak – Campaea margartia 
Huismoeder – Noctua pronuba 
Gele oogspanner – Cyclophora linearia  
Kleine groenbandspanner – Colostygia pectnataria 
Volgeling – Noctua comestaria 
Gerimpelde spanner – Macaria liturata 
Soort schietmot – Mysatacides logicornus 
Vierbandspanner – Xanthorhoe ferrugata 
Boogsnuituil – Herminia grisealis 
Gewone bandspanner – Epirrhoe alternata 
Braamvlinder – Thyatira batis 
Marmerspanner – Ecliptopera silaceata 
Variabele grasmot – Agriphila tristella 
Glad beertje – Eilema griseola 
 
    
 
BIJVANGSTEN EN WAARNEMINGEN VAN 5 EN 6 SEPTEMBER 
 
DAGVLINDERS 
Atalanta – Vannessa atalanta 
Heivlinder – Hipparchia semele 
Groot koolwitje – Pieris brassicea 
Klein geaderd witje – Pieris napi 
Bont zandoogje – Pararge aegeria 
Libellen 
Bruine winterjuffer – Sympecma fuscu 
Bruinrode hiedelibel – Sympetrum striolatum 
 
ANDERE INSECTEN 
Boomsprinkhaan – Meconema thalassinum 
Koollangpootmug – Tupila oleracea 
Langpootmug spec. – Tipula spec. 
Aardhommel – Bombus terristris 
Roodpootschilwants – Pentatoma rufipes 
Berkenwants – Elasmucha grisea 
Krompootdoodgraver – Necrophorus vespillo 
Boskkakkerlak – Ectobus sylvestrus 
 

  Gerard Plat 
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Planten 
 
In het kader van de 1000-soortendag waren in de voorafgaande week al delen van diverse andere 
kilometerhokken in WELNA bezocht. Welna ligt in (delen van) 14 kilometerhokken. 
Vooral de kleine vennen in de omgeving van de Tepelbergweg leverden bijzondere soorten op: Witte 
en Bruine snavelbies, Veenbies, Veenpluis, Veelstengelige waterbies en op één plek zelfs Kleine 
zonnedauw, soorten van voedselarme vennen. Langs een bospad groeide zelfs Dubbelloof. 

 
Op zaterdag 6 september werd ´s morgens met vijf 
mensen een excursie gehouden in de omgeving van 
de werkschuur van WELNA: resultaat 160 soorten. 
We vonden o.a. Dalkruid, Veelbloemige 
salomonszegel en Lelietje- van-dalen. 
´s Middags gingen we met vijf personen naar de 
leemkuil bij Soerel. Hier werden o.a. soorten als 
Berghertshooi, Fraai hertshooi, Stijve ogentroost, 
Addertong, Dwergviltkruid, Kruipbrem en 
Stekelbrem genoteerd. We kwamen tot  141 
soorten. Bekijken we het resultaat van de hele 
week dan kunnen we concluderen dat er in WELNA 
minstens 265 verschillende soorten hogere planten 
voorkomen! Een mooie score! 
 

  

Fraai hertshooi                    Foto: Ger Breman 
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BIJZONDERE SOORTEN 
Wetensch. naam Nederl. naam categorie gevonden in .. 

km-hokken 

Aira caryophyllea  Zilverhaver T 1 

Blechnum spicant Dubbelloof GE 1 

Campanula rotundifolia Klokje, gras- - 2 

Carex nigra Zegge, zwarte  - 3 

Carex panicea Zegge, blauwe  T 3 

Clinopodium vulgare Borstelkrans KW 2 

Danthonia decumbens  Tandjesgras T 7 

Eleocharis multicaulis Waterbies, veelst. T 2 

Epipactis helleborine h. Wespenorchis, brede T 5 

Eriophorum angustifolium Veenpluis T 2 

Euphrasia stricta Ogentroost, stijve GE 1 

Filago  minima Viltkruid, dwerg- GE 2 

Galium saxatile Walstro, liggend  T 5 

Genista anglica Brem, stekel- GE 1 

Genista pilosa Brem, kruip- KW 1 

Gnaphalium luteo-album Droogbloem, bleekgele  T 2 

Gnaphalium sylvaticum Droogbloem, bos- GE 4 

Hypericum humifusum Hertshooi , liggend T 2 

Hypericum montanum Hertshooi, berg- EB 1 

Hypericum pulchrum Hertshooi, fraai BE 2 

Ilex aquifolium Hulst T 4 

Illecebrum verticillatum Grondster GE 4 

Lysimachia vulgaris Wederik, grote T 1 

Maianthemum bifolium  Dalkruid T 1 

Melampyrum pratense Hengel T 3 

Ophioglossum vulgatum Addertong T 1 

Ornithopus perpusillus Vogelpootje, gewoon - 1 

Pinus strobus Den, weymouth- - 1 

Plantago coronopus Weegbree, hertshoorn- T 1 

Polygonatum multiflorum Salomonszegel, veelbl. T 1 

Polypodium vulgare Eikvaren, gewone - 3 

Rhyncospora alba Snavelbies, witte GE 2 

Rhyncospora fusca Snavelbies, bruine GE 2 

Rosa rubiginosa Egelantier T 1 

Trichophorum cesp.germ. Veenbies GE 3 

Viola odorata Viooltje, maarts T 1 

    

T = Telsoort    

GE  = Gevoelig    

KW = Kwetsbaar    

BE = Bedreigd    

EB = Ernstig bedreigd    

 

Laatste nieuws: ook Stippelvaren en Klein warkruid / Duivelsnaaigaren zijn dein week na de 
1000soortendag gevonden. 
  

Egbert de Boer 
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Paddenstoelen 
 
Op vrijdag 5 sept. lagen een paar boeken al klaar om mee te nemen, een opschrijfboekje en het 
spiegeltje om onder de hoed van een paddenstoel te kunnen kijken.  
 
Op 6 sept. troffen we goed weer. 
Voor wat de paddenstoelen betreft, was er een kleine tentoonstelling ingericht, met mooie 
opnames. 
Onderverdeeld in: 

 bodembewonende saprofieten, die het materiaal verteren 

 parasieten en  

 mycorrhiza-soorten die in symbiose leven met planten en bomen.  
Toen we om twee uur vertrokken, waren we met 3 leden van de Werkgroep Paddenstoelen en nog 6 
andere personen. We begonnen meteen te zoeken bij de werkplaats, omdat daar al genoeg te vinden 
was. Met behulp van boeken werd er naarstig naar de (vermoedelijk) juiste naam gezocht.  
Op een traject van ongeveer 1000 meter in het vierkant vonden we zo'n 50 soorten. We vermelden 
die soorten in de volgorde waarin we ze vonden, zodat de deelnemers zich alles nog eens voor de 
geest kunnen halen, of van de camera kunnen bekijken. 
Bij de werkplaats gingen we rechtsaf, maar op het toegangspad vonden we al de Geschubde 
inktzwam. Verder kwamen we tegen: Stinkparasolzwam, Valse Hanekam, Heksenboleet, Berijpte 
russula (u weet nog wel: russula's hebben zo'n knakkend steeltje), en ja: de Hanekam (de officiële 
Nederlandse naam voor de echte cantharel). Dan de Roodbruine slanke amaniet, Platte tonderzwam, 
Amethystzwam en de Gele aardappelbovist. Verderop vonden we op de Gele aardappelbovist als 
parasiet de Kostgangerboleet.  
We kwamen meerdere russula-soorten tegen, die vaak moeilijk benoembaar zijn. Bij de Stevige 
braakrussula lukte dat wel. 
We vervolgen met Breedplaatstreephoed, Dennevlamhoed, Gewoon donsvoetje en Elfenbankje. 
Opvallend weinig Elfenbankjes trouwens. Vanuit het landelijk meetnet Paddenstoelen werd dit in 
januari 2010 ook gemeld en dat deze teruggang te maken heeft met uitputting van het substraat. 
Verder: Grijsgroene melkzwam, Gewone zwavelkop, Heksenboter (een slijmzwam) en de 
Koningsmantel, die als één van de mooiste soorten aan het eind van de excursie genoemd werd. 
Grote sponszwam, Roodschubbige gordijnzwam, Roodsteelfluweelboleet, Parelamaniet en 
Panteramaniet.  
En dan de vrij zeldzame Fraaie gifgordijnzwam. Door To met de boeken gedetermineerd en door 
Menno bevestigd. Een dodelijk giftige zwam. 
Het spiegeltje kwam goed van pas bij de Zwartvoetkrulzoom; niet nodig bij de Porseleinzwam, ook 
een door de deelnemers hoog gewaardeerde soort. 
De naam past goed bij Dennevoetzwam, een parasiet. Dan weer een russula: Regenboogrussula. 
Misschien is de naam van de Blauwe kaaszwam geïnspireerd door een Franse kaassoort? De 
Kleefsteelmycena was wel duidelijk: door zijn klevend steeltje, Roestvlekkenzwam ook wel door de 
roestkleurige vlekken op de creme-witte hoed, Melksteelmycena met het melkachtige vocht uit de 
gebroken steel.  
Met de schelpzwam wisten we niet goed raad voor de complete naam. Wel met de 
Ziekenhuisboomkorst die naar lysol ruikt/stinkt. En met de Stekeltrilzwam ook, geleiachtig/ 
metaalkleurig en met stekels van onderen. 
Voordat we bij de Kostgangerboleet kwamen, vonden we nog de Geelwitte russula. 
De tocht naderde na twee uur het eindpunt: Witte bultzwam, Echte tonderzwam, Gele ringboleet, 
Zwavelzwam, Gekroesde fopzwam en Beukwortelzwam. Tenslotte de Viltige maggizwam. 
Maar... Gerard van de werkgroep Insecten, begon met de opvallende vondst van de Roze 
spijkerzwam bij de Koeieboleet, verder was er een mooie Zadelkluifzwam gevonden.  
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Een bijzonder vondst werd mee naar huis genomen. To determineerde hem als Sparreveertje en 
Menno bevestigde dit. Een soort die nieuw is voor Epe-Heerde. 
 
Kenmerken van geur spelen bij meerdere soorten een rol. Als er iets te ruiken valt, moet je bij Gerard 
zijn. De geur van de Viltige maggizwam bracht hij meteen thuis. De anderen kwamen niet verder dan 
de reuk van kruiden. 
We kwamen op 49 soorten uit. De Porseleinzwam was bij de meeste deelnemers favoriet. Ook de 
Kostgangerboleet en de Koningsmantel mochten er zijn.  
We konden nog nagenieten met lekkere hapjes en drankjes. 

Janus Crum 
 

  Porseleinzwam  
 

Mossen 
Tijdens de excursies van de Plantenwerkgroep heb ik naar mossen gezocht. ’s Morgens hebben we 
gelopen in het km hok rondom het gebouw van de Zorghoutvesterij. Ik heb het geluk dat er één 
belangstellende is zodat ik niet alleen achterblijf. Mossen zoeken en bekijken gaat niet er snel, de 
plantenmensen zijn al gauw een stuk verderop bezig. 
We hebben op deze lokatie te maken met een al wat ouder gemengd bos. Fraai haarmos is de meest 
voorkomende soort.  
’s Middags togen we naar de leemkuil gelegen ten noorden van de weg Epe-Nunspeet. Enige jaren 
geleden is hier flink gekapt. Goed voor mossen die meer licht nodig hebben om te gedijen. Rondom 
de kuil is een houten hek geplaatst, de wilde varkens trekken zich hier niets van aan. Erg is dat niet, 
op omgewoelde grond vinden planten en mossen weer de ruimte om te ontkiemen. 
Dankzij de leemresten, de steile kanten en het water onder in de kuil zijn hier mooie soorten 
gevonden. 
Het Beekstaatjesmos valt erg op door de lichtgroen kleur. Bij de ouderen onder ons is het bekend als 
Veenstaartje. Gewone viltmuts valt momenteel ook wel op omdat het kapsels heeft. 
In totaal zijn 40 soorten mos gevonden. Wie de lijst wil hebben kan contact met mij opnemen. 
Zaterdag 20 september gaan we met de mossenwerkgroep naar de leemkuil. Belangstellende zijn 
welkom. 
 

Mariet van Gelder  
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Gekkenhuis in de tuin 
 
Het is net een openluchtvoliere – ik raak er niet op uitgekeken. 
Er hangt een silo met zonnepitten hier vlak voor het raam en daar zat grote delen van de dag een 
mevrouw Goudvink te knabbelen, terwijl haar gemaal op de grond de door haar afgekeurde zaden 
oppikte en elders consumeerde. Nu zie ik haar nog maar zelden en nooit lang, dus ze zal wel 
broeden. 
Er zijn nog twee andere mannen Goudvink die steeds aan het bakkeleien zijn. Zou er in hun wereldje 
een vrouwentekort heersen? 
Met regelmaat wordt de vijver door twee Appelvinken bezocht en één keer zat het mannetje zelfs 
hier vlak voor me op de vensterbank – niet eventjes per ongeluk, maar gewoon uit belangstelling. 
 
Vorig jaar heeft een Grote bonte specht een jonkie uit de kast van de Bonte vliegenvanger gepakt. Ik 
had geen idee dat spechten zo slecht waren, maar Google geeft aan dat het wel kan voorkomen. 
Dit jaar was het nestkastje opnieuw betrokken; ik neem aan door dezelfde huisheer. Die zat op een 
morgen heftig kwetterend op het hekje hier vlak voor m’n raam, vloog naar me toe en weer terug, 
steeds onder luid misbaar. Een kat? een Gaai? een Ekster??  Ik ging naar buiten voor inspectie maar 
er was niets en de paniek ging snel over. 
Een paar dagen later zat een Grote bonte specht in de vlinderstruik (allemaal pal in mijn gezichtsveld 
als ik zit te computeren) en opeens kwam als razend pa vliegenvanger aanzoeven en bleef onder luid 
misbaar duikvluchten maken; rakelings langs– en over de specht. Die leek eerst alleen maar 
verbaasd, maar op een gegeven moment heeft-ie toch maar het veld geruimd. Het gebeurde nog een 
aantal keren en ik ging ook helpen bij het wegjagen. Met diep respect dat zo’n klein schedeltje 
blijkbaar toch een jaarlang een herinnering kan vasthouden. Gaaien (daar heb ik ook vijf van 
rondvliegen) zijn veel gevaarlijker, maar daar heb ik hem nooit een uitval naar zien doen.  
Wat heel erg leuk was: bij toeval zag ik het uitvliegen van een Bont vliegenvangertje nieuwe lichting.  
Een hele tijd stak alleen het kopje uit het vlieggat, belangstellend rond- en rondkijkend en opeens  
– prrrrrt – vloog  hij weg. En dat helemaal zonder te oefenen! ’t Was net een dikke hommel. 
 
De Koolmezen overheersen. Ik denk dat het twee rijkgevulde families zijn – geen idee hoeveel in 
totaal, maar het grootste aantal dat ik kon tellen was dertien. Eerst waren ze heel gezellig en sociaal, 
maar nu beginnen ze onderling te vechten.  
Dan zijn er nog drie of vier jonge spechten (groot bont), maar ik weet niet of ze van twee of van vier 
ouders zijn. Ik heb wel eens drie volwassen exemplaren tegelijk gezien. Verder drie “spikkeltjes” van 
de familie Roodborst en twee Winterkoninkjes – prinsen of prinsessen, dat kan ik niet zien. 
 
Er is nog wel meer, maar ik kan niet aan de gang blijven. Jammer genoeg moet er ook nog gekuist en 
gekookt worden…… 

 
Foto spechten 

achterpagina 
Micky Marsman 
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Waarnemingen in mijn tuin……. 
 
De Medaille ------- en --------- 
Ieder jaar komen hier de bonte vliegenvanger en de grauwe vliegenvanger. 
De bonte kwam niet broeden, vloog alleen maar langs en heeft ook niet gezongen. Heeft wel 
gekeken in het neskastje. Daar was een pimpel in geweest. Was pimpel al zo gevestigd dat de 
vliegenvanger het opgaf? Meestal is dat juist andersom.  
Kortom geen nest. 
Later kwam de grauwe vliegenvanger die ieder jaar onder de dakgoot nestelt. Een dag later een 
tweede. Hoera, dacht ik, maar ook deze vogels vlogen verder. De nestkasten waren schoon. Er is dus 
iets veranderd in het biotoop, maar wat? 
In de derde week juli toch een grauwe vliegenvanger. Nu nog nestelen? 
------- de keerzijde. 
Ik was erg blij met de late komst, maar dat is wel bekoeld. 
De vogel komt nu langs om in de  Buddleia neer te strijken. Vervolgens worden van binnenuit de 
vlinders weggejaagd, waarna ze op de bekende vliegenvangermanier worden verschalkt. Dat lukt, 
gelukkig voor de vlinders, niet altijd, maar toch! 
 
Het enorme tumult 
Rustig zit ik buiten een werkje te doen. Zo kan ik een oogje houden op de Buddleia, een paar 
tuinplanten en de lijsterbessen. 
In het grasveld staat een oude miezerige lijsterbes. Niet groot, ongeveer vier meter hoog. De ene 
helft is nog bebladerd, de andere helft is dor en overdekt met korstmos. 
Ineens zijn er veel vogels in het boompje en er is een groot tumult. Zeker tien vogels vliegen in en 
ook om de boom. Omdat de vogels voortdurend in beweging zijn en schuil gaan achter bladeren en 
korstmos is het moeilijk te zien om welke soorten het gaat. Tenslotte zie ik koolmezen, pimpelmezen, 
een paar glanskoppen, een zwartkop en een boomklever. 
Dan zie ik een vogel met iets zwarts aan de kop en veel helder wit. Welke vogel heeft zo’n opvallend 
witte keel? Een braamsluiper bijvoorbeeld, maar dat is niet alles, want tenslotte zie ik even de kop. 
Dat is de kop van een boomklever, dus ja, een zwarte streep op de kop, verder wit, heel veel wit en 
de rug lijkt lichtgrijs. Absoluut geen blauw of oranjebruin. 
In het boek van Lars Jonsson vind ik vogels die het meest lijken op wat ik heb waargenomen: de 
Siberische boomklever is het voor mij. Dat lijkt wel erg onwaarschijnlijk, hoewel de Scandinavische 
ondersoort staat afgebeeld met een blauwe rug. Jammer dat er geen juvenielen staan afgebeeld, 
maar zouden die zo ver al kunnen vliegen? 
Hoe dan ook, het was een verbazingwekkende waarneming die even snel voorbij was als begonnen. 
Terwijl ik dit schrijf, dwat-dwat-dwat, jawel een boomklever, maar dan wel de onze! 
 
Nog een paar berichtjes uit de bostuin 
De merels eten in een racetempo de bessen uit een lijsterbes. De goudvinken komen daar weinig aan 
te pas. 
Zag glanskoppen en een goudvink van de kamperfoeliebessen snoepen. 
Deze zomer doen de verplante herfstasters het voorbeeldig. Wat een schrik toen de mooie pol 
ineens tien centimeter lager was geworden. Een paar dagen later gebeurde het nog een keer. 
Reeënwerk natuurlijk. 
Wel interessant was hoe de plant hierop reageerde. Het leek of de asters nog dezelfde dag nieuwe 
scheuten gingen maken. De plant groeide helemaal bij en zag er prachtig uit, totdat de ree weer 
voorbij kwam! 

Waargenomen 28 juli 2014 
Louk Witkamp 
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Waarnemingen 
Ontpopping van een libel 
Maandag 7 juli zag ik een vreemd object op een steen in de vijverrand. 
Daar heb ik foto's van gemaakt en ontdekte ik, dat het een libel werd. 
De eerste foto is gemaakt om 9:48 uur en de laatste om 15:06 uur. 
Ik heb ervan genoten; in totaal heb ik 70 foto’s gemaakt (zie foto’s achterpagina). 

Magda Weemaes 
 
Gekraagde roodstaart 
Op 10 juni werd de Gekraagde roodstaart gezien aan de Badweg in Epe. De foto op achterpagina is 
van Wilke van Gelder 
 
Kerkuilen nieuws 
Zoals een aantal lezers van Natuurklanken wel weet heeft de familie Heideveld al jaren succesvolle 
broedsels van de kerkuil. Dit jaar sloeg echter alle records. 
Eind mei werden er zelfs 8 (!!) jongen geringd en ze zijn allemaal uitgevlogen. 
 
Het is een goed kerkuilenjaar vooral te danken aan de overvloed aan muizen, het hoofdvoedsel van 
deze vogel. Toen we dan ook hoorden van een 2e leg van 6 eieren bij de familie Kuper aan de 
kanaaldijk te Heerde zijn meteen ook de 2 kasten bij Johanna Heideveld gecontroleerd. Wat blijkt: in 
de in eerste instantie niet gebruikte kast zaten 3 jongen, groot genoeg om geringd te worden.  
 
Daarmee komt de totale productie in Hoorn op 11 stuks. Een bijzonder succes! 
 
Jammer dat Rudi dit niet meer kan meemaken. Hartverwarmend is echter het enthousiasme van 
Johanna Heideveld voor deze vogel. Ik weet zeker dat Rudi dat prachtig zou hebben gevonden. Zij 
zorgt ervoor dat de traditie van de succesvolle Kerkuil aan de Brandweg te Hoorn wordt voortgezet. 

Henk van Gelder 
 
NB. het 2e broedsel bij de fam. Kuper is helaas niet succesvol verlopen. De eieren zijn niet 
uitgekomen. 
 
Spinnen in huis en tuin 
 
Er komen in Nederland ongeveer 640 spinnensoorten voor. 
In huis en in de tuin kunnen met gemak vele soorten worden gevonden.  
Het zijn mooie, boeiende dieren die het waard zijn om eens beter bekeken te worden.  
Sommige soorten hangen opvallend in een web of lopen in de zon over muren, andere verstoppen 
zich in kleine holletjes of kan je alleen ’s nachts tegenkomen. Het zijn allemaal rovers die kleine 
diertjes eten. De afgelopen maand zijn er spinnentellingen gehouden. Je kunt de zoekkaart 
downloaden onder Vroege Vogels/spinnenzoekkaart. 
 
 
 
Bronvermelding 

 Voorplaat; Peter Nielsen 

 Pag. 23; Jac.P. Thijsse 
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1  Dennevoetzwam 
2  Kostgangerboleet 
3 Wespspin 
4  Viervlekwielwebspin 
De spinnen zijn gefotografeerd tijdens een 
inventarisatie van de plantenwerkgroep in 
een weilandje van het Kroondomein aan de  
Hertenkampsweg bij Emst. 
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