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 Stuurpraat 
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse geboren werd. Velen  zien hem als de eerste 
natuurbeschermer. Het is 100 jaar geleden dat hij langs de IJssel fietste en hierover zijn beroemde 
Verkadealbum maakte. Hij schrijft over de meidoornhagen, soms overdekt door bosrank of hop en 
deze weer door het warkruid. Wat vinden we er nog van terug? Helaas bar weinig. Rijkswaterstaat 
heeft nu ook nog aangekondigd een vervolg op het project “Stroomlijn” uit te gaan voeren. Dit houdt 
grofweg in dat alle houtopstanden in het winterbed van de IJssel verwijderd gaan worden. Ons 
nieuwe bestuurslid Wim Oosterloo heeft onderwijl de nodige contacten en we hopen dat we toch 
een aantal oude heggen en bomen kunnen behouden.  
Het gebied langs De IJssel zal ook een rol spelen tijdens onze 1000soortendag op 5 september. We 
zijn dan te gast op de Nijensteen en hopen daar met een kleine expositie en een publieksexcursie 
aandacht te besteden aan Jac. P. Thijsse. Die dag hebben onze werkgroepen ook hun eigen 
inventarisaties. Op de website komt het uiteindelijke programma te staan. 
 
Vanuit Het Landelijk Bestuur is de Contourennota “Samen op weg naar een Nieuwe Organisatie” 
ontvangen. Deze nota is samengesteld door de Projectgroep Samenwerking IVN-KNNV. Omdat wij 
het belangrijk vinden onze leden actief te betrekken bij de samenvoeging, zijn de nota en de 
discussiepunten op de website geplaatst. Reacties hierop konden gericht worden aan de secretaris. 
Het Landelijk Bestuur verwachtte onze bijdrage voor 15 juni vandaar dat er een bijeenkomst voor de 
leden werd gepland op 11 juni. Dit is kenbaar gemaakt via een emailbericht en via de website. We 
realiseren ons dat we zo niet iedereen hebben bereikt. Wilt u alsnog reageren, stuur dan uw reactie 
naar onze  secretaris Herman Snoek. In het vervolgtraject komen we hier nog uitgebreid op terug. 
Dat het samenvoegen van onze KNNV met het IVN wisselende reacties op zal roepen begrijpen we, 
toch denken wij dat een nieuwe organisatie in de toekomst een meerwaarde zal hebben voor 
natuurstudie, -educatie en – bescherming. De samenvoeging heeft als uitgangspunt dat de waarden 
van beide verenigingen overeind blijven. 
 
Op 21 februari 2015 is Jan Sterenberg overleden. Samen met zijn partner Anca Ebens heeft hij heel 
veel jaren de Natuurklanken in Wapenveld bezorgd. Namens het bestuur en de leden is een 
condoleance aan Anca gestuurd. 
 
De contacten met de Gemeenten Heerde en Epe worden steeds intensiever. Naast de vlindervelden 
komt er nu in de nieuwbouwwijk Klaarbeek in Epe een project met tuinambassadeurs. Mia Leurs en 
Elly ter Stege hebben hiervoor een informatiebijeenkomst bezocht. Na  overleg met de gemeente 
Epe, Triada en Explorius (projectontwikkelaar) is er samen met Herman Snoek een projectplan 
opgesteld. Doel van het project is dat de nieuwe bewoners bij het inrichten van hun tuin rekening 
houden met biodiversiteit en aansluiting zoeken bij de omringende natuur. 
In Heerde is een gesprek met wethouder van Dijk gevoerd over bosbeheer en beheer openbaar 
groen met als resultaat dat er nu goede contacten zijn met de nieuwe bosbeheerder van de 
Gemeente: mevrouw Bea Claessens. Daarnaast is Mariet van Gelder betrokken bij de inzaai van een 
stukje openbaar groen langs het Kanaal bij de Postbrug. 
 
Maar de belangrijkste activiteiten van onze afdelingen blijven toch de inventarisaties en excursies 
van de verschillende werkgroepen.  
 
 

Wietske van Apeldoorn 
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Algemeen programma  
 
Zaterdag  

4 juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 

5 september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 

17 september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursie naar het Junner Koeland 
Gezamenlijke excursie van de planten- en insecten-werkgroep. 
Het Junner Koeland is een mooi bewaard gebleven restant van een vroegere 
afgesneden rivierarm. Rivierduintjes, kronkelwaarden en de begraasde gedeeltes 
hebben ieder een eigen specifieke flora. Bijzonder mooi zijn de stroomdalplanten 
en de specifieke flora die op de nestbulten van de gele weidemier voorkomt. 
Het gebied is ook rijk aan vlinders en er komen veel libellen voor. 
We vertrekken om 09.00 uur van het bus transferium bij Heerde. 
Opgave bij Gerard Plat, g.plat@chello.nl 
 
 
1000 soorten dag op de Nijensteen 

Dit jaar is de 1000 soorten dag 
rond de Nijensteen tussen Veessen 
en Welsum. Alle werkgroepen 
zullen hieraan deelnemen. Er zijn 
volop mogelijkheden op het 
landgoed zelf en in de 
aangrenzende gebieden langs de 
IJssel.  
Op vrijdagavond organiseert de 
Insectenwerkgroep de jaarlijkse 
Nachtvlindernacht. Andere 

activiteiten zijn nog in voorbereiding en vindt u elders in deze Natuurklanken of op 
de website. 
 
 
Algemene veldexcursie. Geologie, Landschap, Bodem in relatie tot landgebruik 
rond Wageningen 
Doel: Via een aantal karakteristieke 
veldpunten de relatie 
demonstreren tussen geologische 
processen, landschapsontwikkeling 
en bodemvormende processen en 
bekijken hoe in het verleden en 
heden het landgebruik hierop inspeelde. 
Vertrek: 10.00u  
Reistijd: 1 uur, gezamenlijk reizen zelf regelen. 
Aanvangspunt excursie: 11.00 u in Belmonte op de Wageningse Berg.  
Generaal Foulkesweg 94, 6703DS Wageningen. 
Benodigdheden: Regenkleding, laarzen, klein schepje. 
Einde excursie: 15.30-16.00 u 
Aankomst Heerde: 17.00 u 
Vervoer: Er zijn 2 vertrekpunten waar we ons verzamelen om te carpoolen. 
  -Het transferium in Heerde en, 
  -Emst, Tolweg 10 
Opgave: Bij B.Terpstra (boterpstra@hetnet.nl) of 0578 615863 
 
 

mailto:g.plat@chello.nl
mailto:boterpstra@hetnet.nl
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Donderdag 

24 september 

PowerPoint presentatie paddenstoelen door Leo Knol 
In deze presentatie zullen o.a. een flink aantal paddenstoelen van het Paleispark 
Het Loo te zien zijn. Op zondag 27 september is er een excursie naar het park 
onder leiding van Leo. 
Deze avond is een gezamenlijke activiteit van de KNNV en Hagedoorns 
Plaatse, i.v.m. het 300-jarig bestaan van Hagedoorns Plaatse. Het thema is het 
najaar (onderwerp: paddenstoelen). In de expositieruimte is dan een foto-
expositie: “Herfstkleuren en paddenstoelen rondom Epe”. 
De presentatie begint om 20.00 uur in Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, 
Ledderweg 11, 8161 SZ Epe. 
 
 

Zondag 18 

oktober 

 

 

Donderdag  

29 oktober 

 

 

 

 

 

Donderdag 

26 november 

De traditionele afdelingsexcursie paddenstoelen 
Deze jaarlijkse excursie onder leiding van Janus en To Crum, gaat ook dit jaar weer 
over een gedeelte van het Natuurpad. De start is bij het Hertenkamp. 
Aanvang 14.00 uur 
 
 
Power Point presentatie door Gerard Plat over tweede gedeelte Overijssels 
Havezathenpad 
Het tweede gedeelte van de lezing begint in Nijverdal en eindigt in Steenwijk. We 
zien de landgoederen langs de Regge en in het Vechtdal. 
Via Zwolle gaan we naar de Zwarte Waterstadjes en de rietvelden ten zuiden van 
de Wieden. Van de Wieden naar de Weerribben, daarna over de stuwwallen van 
Steenwijkerwold en eindigen tenslotte bij de Clemenskerk in Steenwijk. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 
Power Point presentatie Almut Schlaich van de 
werkgroep Grauwe Kiekendief 
Almut is als onderzoeker en wetenschappelijk 
medewerker betrokken bij de werkgroep de 
Grauwe Kiekendief. Het onderzoek bestaat uit het 
nemen van natuurbeheer maatregelen ter 
verbetering van de voedselsituatie in het 
broedgebied in Oost Groningen. Daarnaast wordt 
er ook studie gedaan naar de trekroutes en in de 
overwinteringsgebieden ten zuiden van Sahara. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 

Donderdag 

10 december 

 

Leden voor leden avond 
Deze avond staat weer open voor alle leden die een korte of iets langere 
presentatie willen laten zien aan andere leden. Het onderwerp kan een vakantie 
zijn, een bezoek aan een bijzonder gebied, een onderzoekje of een bijzonder 
onderwerp. Er is een wat langere pauze om meegebrachte voorwerpen te 
bekijken.  
Opgave bij: Gerard Plat g.plat@chello.nl 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

mailto:g.plat@chello.nl
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Programma Insectenwerkgroep  

Zaterdag Excursie naar het Junner Koeland in samenwerking met de 
4 juli plantenwerkgroep. 

 
 Vertrek om 09.00 uur bus transferium Heerde. 
 Zie hiervoor ook het algemeen programma. 
 
  
Donderdag  Km hok 200-482 is deze keer aan de beurt. We volgen  
23 juli zoveel mogelijk de zandpaden in dit hok. We volgen de Kleine 

Wetering een stukje en ook de Stroombreed. 
   Aanvang: 13.00 uur. Verzamelen hoek Deventerweg-Vloeddijk. 
 
 
Zaterdag  De laatste excursie begint bij de Terwoldse Wetering en we gaan dan 
29 augustus  zoveel mogelijk richting de IJssel. Waarschijnlijk bezoeken we dan  
   niet alleen Km-hok 201- 482 maar ook 202-482. 
 Aanvang: 11.00 uur. Parkeren langs de Vossenweg. 
 
 
Vrijdag Nachtvlindernacht op de De Nijensteen.  
4 september Evenals voorgaande jaren organiseren we op de avond voorafgaande 

aan de 1000 soorten dag weer de 
Nachtvlindernacht. We zoeken een 
geschikte plaats op het landgoed waar 
we onze lampen kunnen opstellen. Ook 
zullen we een aantal bomen insmeren 
om een aantal soorten die niet op licht 
maar op lucht afkomen waar te nemen. 
  

 
Aanvang: ongeveer 21.00 uur. De Nijensteen, IJsseldijk 1 , Veessen 
 

 
Maandag De eerste werkgroep avond 
21 september Deze avond zullen wij besteden aan de verschillende inventarisaties 

waar leden van de werkgroep zich voor hebben ingezet. 
 Ook kijken we nog even terug op de nachtvlindernacht op Nijensteen. 
 Aanvang: 20.00 uur.in het Kulturhus Epe. 
 
Op 19 oktober en 23 november zijn de hierop volgende werkgroep avonden. 
De invulling voor deze avonden zal in samenwerking met de leden plaatsvinden. 

Gerard Plat  



 8  
 

Veldexcursie Wageningen - Werkgroep Geologie en 
Landschap 
Geologie, Landschap, Bodem in relatie tot landgebruik rond Wageningen 
 
Doel: Via een aantal karakteristieke veldpunten de relatie demonstreren tussen geologische 
processen, landschapsontwikkeling, bodemvormende processen en bodems demonstreren en hoe in 
het verleden en heden het landgebruik hierop inspeelde. 
 
Vertrek: 10.00u op donderdag 17 september  
Reistijd: 1 uur, gezamenlijk reizen zelf regelen. 
 
Aanvangspunt excursie: 11.00 u in Belmonte op de Wageningse Berg, 
Generaal Foulkesweg 94, 6703DS Wageningen. 
 
Benodigdheden: Regenkleding, laarzen, klein schepje. 
 
Programma: 

 Wageningse Berg, uitkijk over het rivierenlandschap van de Rijn. 

 Droog dal stuwwal. 

 Bruine bosgrond in stuwwal. 

 Hoge humuspodzolgrond (haarpodzolgrond) in spoelzandwaaier (sandr). 

 Oude cultuurgrond op flank stuwwal (Enkeerdgrond). 

 Pause (30 minuten) in het Forumgebouw, Wageningen Universiteit, zelf eten en drinken 

meenemen. 

 Natte zandgrond (beekeerdgrond) in tongbekken Gelderse Vallei. 

 Zware klei op veengrond (drechtvaaggrond) in tongbekken Gelderse Vallei. 

 Droge kleigrond (ooivaaggrond) in niet afgegraven uiterwaard van de Rijn. 

 
 
Einde excursie: 15.30-16.00 u. 
Aankomst Heerde: 17.00 u. 
 
Vervoer: Er zijn 2 vertrekpunten waar we ons 
verzamelen om te carpoolen. 
  -Het transferium in Heerde en 
  -Emst, Tolweg 10. 
 
Opgave: Bij B.Terpstra boterpstra@hetnet.nl of 
0578 61586. 
 

 
Deelname aan deze doordeweekse excursie staat open voor alle leden van de KNNV Epe/Heerde. 
 
 
  

mailto:boterpstra@hetnet.nl
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Programma Plantenwerkgroep 
 

Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 
Za 04-07 27.42.55 

e.o. 
224-505 
e.o. 

Junner Koeland Tijd: ?? i.s.m. 
insektenwerkgroep 

Ma 06-07 27.44.33 197-482 Zuukerbrug begin 
Vossenbroekweg 

(hok plantenjacht) 

Ma 13-07 27.33.25 194-488 Dellenweg - 
retentievijvers 

Dellenweg, afslag 
naar Ossenstal 

 

Ma 20-07 27.32.54 
27.42.14 

188-485 
188-484 

Landgoed Welna,  
2 perc., Josina Hoeve 

Welna, werkschuur Welna 

Ma 27-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang 
Vossenbroekweg 

Gelders Landsch. 

      

Ma 03-08 27.34.14 198-489 Dorpshok – 
Heerde, Zuppeld  

Rhijnsburglaan x 
Zuppeldseweg  

 

Ma 10-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 17-08 27.54.31 195-478 Dorpshok-Vaassen Welkoop, Vaassen  

Ma 24-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst 
Hertenkampsweg 

Kroondomein 

Ma 31-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

Haaksweide Ingezaaide 
bijenveldjes 

      
Za 05-09 27.35.42 

e.o. 
201-486 De Nijensteen  1000-soortendag 

Za 12-09   
196/7-431 
179/80-432 

Dagexcursie Waal: 
Millingerwaard  
en /of Ewijkse plaat 

10.00 uur dagexcursie 

 
- Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. 
- Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving; loep en flora meenemen! 
- 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   
 

 
Foto-excursie Plantenwerkgroep naar de Baak.  

mailto:edeboer008@planet.nl
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Geologiewerkgroep aan het ‘ijzervreten’ 
 

Waar een volkomen verregende 
wandeling al niet toe kan leiden… Nou, tot 
een half seizoen aandacht voor de 
ijzervorming in de Veluwse bodem. 
Een flinke groep leden van de werkgroep 
geologie en landschap reed zaterdag 10 
januari goedgemutst naar de Loenermark. 
Geldersch Landschap en Kasteelen hield 
daar een ‘ijzerwandeling’, langs sporen 
van vroegere ijzerwinning. Dat wilden we 
wel eens zien. Het regende behoorlijk, 
“maar om twee uur wordt het droog’’, 
beloofde de vooraf gebelde 
excursieleider.  
 

Janus onderzoekt gevonden materiaal, Gerard graaft verder. 
Nou, niet dus. Integendeel zelfs, het ging harder en harder. Binnen een kwartier was iedereen koud 
en nat, en niet zo’n beetje ook, alle regenkleding ten spijt. De excursie werd afgebroken. Maar niet 
zonder dat Bauke met de excursieleider een nieuwe afspraak had gemaakt voor een herkansing, 
exclusief voor onze groep.  
 

 
Niettemin, de belangstelling was gewekt. 
Met Toine als mede-werkgroeplid 
hebben we geluk. Hij is deskundige op 
gebied van ijzer in de bodem en dus 
strikten we hem om ons er meer over te 
vertellen. In een powerpoint-presentatie 
op donderdag 18 maart kregen we 
beelden, tekst en uitleg over hoe en 
waarom ijzer in onze bodem voorkomt, 
en hoe en waarom ijzeroer en 
klapperstenen ontstaan.  
Kort daarna wandelde ik weer eens door 
de nieuw gegraven (maar nog  
droogstaande) vijvers van het 
infiltratieproject van Vitens aan de 
Dellenweg in Epe.                                                               Toine geeft tekst en uitleg. 

Regen en wind van de afgelopen wintermaanden hadden hier en daar de restanten van uit elkaar 
gevallen klapperstenen blootgelegd. Ik ontdekte dat die hoopjes ijzersteen keurig op een lijn lagen. 
Gravend met de hand haalde ik een klappersteen naar boven, die weliswaar meteen afbrokkelde, 
maar toch. Niet verder graven, besloot ik, maar de anderen uitnodigen om samen op onderzoek uit 
te gaan.  
 
Dat deden we, op vrijdag 27 maart. We bekeken de diverse kleuren en samenstellingen van het zand, 
dat allesbehalve egaal is. En met niet meer dan een klein plantschepje en een plamuurmes, en onze 
handen natuurlijk, groeven we op de bewuste ijzerrijke plek menige klappersteen op. (Zie de 
fotoreportage van Wietske op de site van de afdeling.) De ijzerknollen zaten steeds in een smalle, 
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opmerkelijk zwarte laag grofkorrelig zand. Interessant genoeg om nog een keer terug te keren, maar 
dan met beter geschikte graafwerktuigen.  
Zo trok een clubje werkgroepleden, gewapend met spaden, troffels, emmer, houweel, borsteltje en 
loepjes, op een heerlijk zonnige zaterdagmiddag 18 april, opnieuw de kuil in. Het was als lekker 
graven in een heel grote zandbak. We legden er kleinere en soms heel grote ijzerknollen bloot. De 
meeste waren zo verweerd, dat ze helaas meteen verbrokkelden. Maar dat kan ook een voordeel 
zijn: een van de klapperstenen had een nog natte inhoud, en dat is uitzonderlijk.  

 
Het graven van een profielwandje liet 
zien dat de zwarte laag vrijwel verticaal in 
de bodem zit, met pal ernaast, aan de 
oostzijde, een lichtgekleurde, juist heel 
fijnzandige laag. De verticale lagen waren 
horizontaal, maar zijn door een ijstong 
van het landijs van de voorlaatste ijstijd 
min of meer rechtop gezet. Toine was er 
die middag ook bij en legde uit wat we 
aantroffen, hoe het ontstaan was en 
illustreerde dat soms met een tekening in 
het zand.  
We eindigden het ‘blokje’ over ijzer waar 
we begonnen: op de Loenermark, op  
zaterdag 16 mei. Herman Heskamp,  

Uiteengevallen klappersteen.                                                               educatief boswachter èn amateur-
geoloog, gidste onze groep langs restanten van ijzerkuilen, waar ooit klapperstenen werden 
opgegraven om er het waardevolle ijzer uit te smelten. Hij wees ons op keienvloertjes, waar door 
regen- en winderosie grofgrinderig materiaal bloot was komen te liggen. Om ons heen mooi, 
geaccidenteerd landschap, al hadden we tijdens de wandeling de ogen veelvuldig gericht op het pad 
voor onze voeten, speurend naar interessante stenen. Geert had geluk: hij vond een met de Maas 
meegevoerde Taunuskwartsiet, die een heel karakteristieke vorm heeft.  

Tjada Amsterdam 
 
 
 

Thijsse Natuurlijk 
 

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse werd geboren. De boodschap van deze 

natuurbeschermer van het eerste uur is nog steeds actueel. Daarom organiseren de Heimans en 

Thijsse Stichting, Thijsse’s Hof, de KNNV en het IVN in 2015 diverse activiteiten. Ter nagedachtenis 

van Thijsse, maar vooral om zijn gedachtegoed in ere te houden. Ook andere organisaties, zoals 

Natuurmonumenten, besteden aandacht aan het Jac. P. Thijsse jaar. 
 

Voor meer informatie zie: www.knnv.nl 
 

Hans van Os, kenner van Jac. P Thijsse, schreef op verzoek van de deelnemende organisaties een 
aantal korte artikelenserie over de betekenis van Thijsse. 

Hieronder volgt een van zijn artikelen, de andere artikelen zullen zo mogelijk in de volgende 
Natuurklanken verschijnen. 

http://www.knnv.nl/
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Moerasviooltje. Een inheemse soort uit natte gebieden is ook sterk achteruit gegaan door vermesting en 
verdroging. In onze regio komt de soort op meerdere plaatsen voor. 
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Vetblad. Kwam vroeger vrij veel voor in met name Overijssel en Gelderland. Door vermesting en verdroging is 
de soort sterk achteruit gegaan. Door natuurontwikkeling en natuurherstel in het natte zandlandschap is de 
soort recent op veel plekken teruggekomen, zo ook in de gemeente Epe.  



 14  
 

Jac. P. Thijsse en natuureducatie 
 

Een volksopvoeder: zo wordt Jac. P. Thijsse (1865-1945) in ons land gezien als het gaat om de 

natuurhistorische kennis. Niet alleen voor de Nederlandse natuurbescherming was hij van groot 

belang , ook in natuureducatie speelde hij een grote rol. Als geen ander wist hij de natuur te 

populariseren: hij kon er met zo veel enthousiasme over .schrijven, dat mensen uit alle lagen van de 

bevolking interesse kregen voor hun eigen omgeving. 

Thijsse leerde Nederlanders hun natuur en hun landschap te waarderen. 
 

Aan het eind van de 19de 

eeuw stelde het 

onderricht in de 'kennis 

van de natuur' (zoals het 

vak biologie toen heette) 

niet zoveel voor. 

Leerkrachten hadden vaak 

weinig kennis en ervaring 

op dit gebied en waren 

daardoor meestal ook niet 

voldoende gemotiveerd. Er 

was bovendien weinig tijd 

beschikbaar voor het vak. 

Het biologieonderwijs dat 

gegeven werd, richtte zich 

op de natuur in verre, 

Tekening van J.P. Thijsse.                                                                                                tropische oorden, niet op 

de natuur in Nederland. Het ging daarbij hoofdzakelijk om de vorm en bouw van dieren en hun 

organen. De stof werd behandeld aan de hand van boeken. Kinderen hadden vaak een afkeer van 

biologieles, omdat ze alles uit een boekje moesten leren en geen planten en dieren buiten in de 

natuur te zien kregen. Thijsse was groot voorstander van aanschouwelijk onderwijs: kinderen zelf 

buiten de natuur laten beleven, ontdekken en ervaren. Weg met de lange theorielessen in de klas 

over biologie! Hij propageerde het naar buiten gaan (ook wel 'natuursport' genoemd) om zelf de 

natuur te ontdekken. Er werden voor de leerlingen schoolwandelingen georganiseerd om hen 

kennis te laten maken met de natuur. Met die schoolwandelingen was Thijsse al begonnen toen hij 

in 1890 als 24-jarige onderwijzer op Texel werd aangesteld. Daar nam hij de jongens aan wie hij les 

gaf mee op lange tochten. Aanvankelijk maakte Thijsse vooral indruk op zijn leerlingen met het feit 

dat hij goed kon slootjespringen en niet zozeer met zijn kennis van de omgeving: de jongens namen 

hem vaak mee op sleeptouw over het eiland in plaats van andersom. Zoals Thijsse het verwoordde: 

'[...]door die gemeenschappelijke bemoeiingen werden we heel goede vrienden, temeer daar ik 

onvermoeid in 't loopen was en met een aanloop over breedere slooten kon springen dan de beste 

van hen.' 

In 1892 verhuisde Thijsse weer terug naar Amsterdam, omdat zijn zwangere vrouw Helena heimwee 

had naar de stad. Daar bleef hij actief in het promoten van schoolwandelingen, zeker toen hij 

collega-onderwijzer Eli Heimans ontmoette, met wie hij goed bevriend raakte. Lopend door de stad 
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onderwees Thijsse zijn leerlingen in onderwerpen als aardrijkskunde, geschiedenis en uiteraard 

biologie. Twee keer per week gingen ze een halve dag naar buiten, vaak naar het Vondelpark. 

Thijsse's lessen waren ook op een andere manier vernieuwend: hij richtte de aandacht niet op 

individuele soorten, maar op levensgemeenschappen: dieren en planten die in afhankelijkheid van 

elkaar in een bepaalde omgeving (een biotoop) leven. Elke gemeenschap heeft in zo'n biotoop - of 

het nu weide, heide, bos, duin, strand of rivierengebied betreft - zijn eigen specifieke flora en fauna. 

Als we nu kijken naar de huidige praktijk van natuureducatie en het biologie onderwijs in Nederland, 

dan is Thijsse's gedachtegoed daarin grotendeels terug te vinden - en nog altijd actueel! 

 

 

Jac. P. Thijsse en de natuurbescherming 

In november 1904 maakte de gemeente Amsterdam plannen om het Naardermeer in gebruik te 
nemen als vuilstortplaats - het gebied was volgens de gemeente een 'complex van waardeloze, 
onvruchtbare plassen'. 
Onderwijzer Jac. P. Thijsse (1865-1945) 

maakte zich al jaren grote zorgen over 

de achteruitgang van de natuur en het 

landschap in Nederland. Met eigen 

ogen had hij gezien hoe de geliefde 

plekjes uit zijn jeugd aan de 

vooruitgang ten onder waren gegaan. 

Door de industrialisatie, inpolderingen, 

ontwatering, woningbouw, aanleg van 

wegen en spoorlijnen, schaalvergroting 

van de landbouw, ruilverkaveling en 

ontginning van woeste gronden 

verdwenen waardevolle 

natuurgebieden in een rap tempo. Ook 

bijzondere landschapselementen 

verdwenen: weggetjes, heggen,singels, 

hout- en tuinwallen, hakhoutbosjes, 

bomen en waterpartijen.Thijsse besefte 

dat gebieden met een hoge 

natuurwaarde alleen duurzaam 

beschermd konden worden door ze te 

kopen. In de natuurrubriek die hij 

schreef voor het Algemeen Dagbad, verkondigde hij al eens dat hij 'half Texel, het Naardermeer en 

den Sint Jansberg' zou kopen als hij voldoende geld zou hebben. Hij was daarin enigszins een 

Einzelgänger: de meeste mensen hielden zich in die tijd niet bezig met natuurbescherming. Toch liet 

hij de moed niet zakken: zodra hij hoorde over de plannen van de gemeente Amsterdam, wijdde hij 

in zijn rubriek in het Algemeen Dagblad een hele aflevering aan het Naardermeer: 'omdat de mens 

van brood alleen niet kan leven is er ook noodig kennis en kunst van levensvreugde; die zijn alleen 

te verwerven door liefdevolle aanschouwing van de rijke levende natuur'. Of het door zijn 
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krantenartikel kwam is niet te zeggen, maar feit is dat het gemeentevoorstel binnen de raad met 

twintig stemmen tegen achttien werd verworpen. 

De dag erop schreef Thijsse in de krant dat 

'meer dan ooit de noodzakelijkheid blijkt 

van het vormen van een krachtig fonds 

voor het behoud van wat ik 

natuurhistorische landschappen noem'. 

Samen met andere sympathisanten richtte 

hij in 1905 (de Vereniging tot Behoud van) 

Natuurmonumenten op. Die vereniging 

kocht vervolgens het Naardermeer voor 

een bedrag van 150.000 gulden en maakte 

er een natuurgebied van. Nog tientallen 

jaren bleef Thijsse lid van het bestuur. Ook 

heeft hij zich als bestuurder bij diverse 

andere natuurorganisaties ingezet voor 

natuurstudie en -bescherming. Sinds 1905 

heeft Natuurmonumenten duizenden 

hectares natuurgebied aangekocht en 

beheert en onderhoudt de vereniging deze 

gronden. 

Thijsse heeft aan de wieg gestaan van deze 

ontwikkeling en wordt mede daardoor 

door veel mensen gezien als de 

grondlegger van de natuurbescherming. 

Als Thijsse er niet was geweest, zou 

Nederland er nu heel anders uitzien:  

hoogstwaarschijnlijk waren dan veel  

Tekening van J.P. Thijsse                                                             meer waardevolle natuurgebieden en 

landschappen voorgoed verdwenen. Thijsse's ideeën over natuurbescherming zijn .nog steeds actueel 

en door bezuinigingen staat het natuurbeleid momenteel (wederom) onder druk. Hopelijk staat er 

een nieuwe Jac. P. Thijsse op om het tij te keren! 

 

 

Jac. P. Thijsse en het succes van de Verkade-albums 

Er is waarschijnlijk geen reclameactie die zo veel en zo langdurig succes heeft gehad als de 
plaatjesalbums van Verkade. Tussen 1903 en 1940 werden koekjes en beschuiten van de firma 
voorzien van aquarel afbeeldingen die in een album geplakt konden worden. 
Deze vorm van reclame, nieuw voor Nederland, was vanaf het begin een enorm succes. 
 
Aanvankelijk ging het om verzamelalbums voor sprookjesplaatjes, maar de gebroeders Verkade 

besloten al gauw om natuuralbums te maken en schakelden daarbij de hulp in van 

natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (1865-1945), die al enige naamsbekendheid had door de artikelen 
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en boekjes die hij had gepubliceerd. Thijsse verzorgde de inhoud en de tekst van 19 albums en zijn 

inspirerende, enthousiaste schrijfstijl heeft ongetwijfeld bijgedragen aan dit succes. Niet voor niets 

wordt zijn naam nog altijd verbonden aan de Verkade-albums, en maken die albums deel uit van 

ons nationaal cultuurbezit. De verzamelplaatjes hebben niet alleen de omzet van Verkade vergroot, 

maar ook op een aantrekkelijke manier de belangstelling voor natuur en landschap in Nederland 

aangewakkerd. 

 

In 1906 kwam het eerste album Lente uit, in 

een nog bescheiden oplage van 18.000 

exemplaren. 'Het is nog niet uitgemaakt, wie 

het eerst de lente proclameert: de zanglijster, 

de sneeuwklokjes of de hazelaar. Het eene jaar 

komt de vogel het eerst met 't nieuwtje, het 

andere jaar de heester, of de bloem, maar in 

ieder geval weten zij het altijd eerder dan de 

menschen, die op de kalender afgaan, en 

meenen, dat de Lente den eenentwinstigsten 

Maart haar intocht doet', schreef Thijsse in het 

album. Later volgden onder andere de albums 

Zomer, Herfst, Winter en Texel. (In 1995 werd 

het nooit gepubliceerde manuscript Eik en Beuk 

van Thijsse uitgegeven - in feite heeft hij dus 

zelfs 20 albums gemaakt, alleen is een daarvan 

nooit tijdens zijn leven verschenen.) De oplage 

van sommige albums bedroeg maar liefst meer 

dan 100.000 exemplaren! Bij een speciale 

afdeling van Verkade konden dubbele plaatjes 

geruild worden. De prachtige afbeeldingen van 

planten, dieren, landschappen en historische gebouwen wekten de verzamelwoede van het 

Nederlandse publiek, vooral die van de jeugd. Aanvankelijk kostten de albums om de plaatjes in te 

plakken 25 cent, later steeg de prijs naar 1 gulden - een aanzienlijk bedrag in die tijd. De 

aquareltekeningen werden gemaakt door (in die tijd bekende) illustratoren als Wenckebach, Rol, 

Voerman jr., en Van Oort en toonden een idyllisch en nog ongerept landschap. 

 

De albums vormen een uniek tijdsdocument als het gaat om de gedetailleerde beschrijving van 

natuur en landschap in de eerste helft van de 20ste eeuw. De albums lijken op elkaar qua opzet. 

Thijsse maakt een wandeling, beschrijft daarbij de flora en fauna en het landschap en geeft 

informatie over allerlei historische gebouwen en wetenswaardigheden. Hij vertelt zo enthousiast 

dat je als lezer direct zelf naar buiten wil gaan om al dat moois te beleven en te ontdekken. Haast 

vanzelfsprekend raak je geïnteresseerd in de planten en dieren die Thijsse beschrijft. 'En alles, wat 

ik in mijn leven heb gezien en ondervonden, heeft mij gebracht tot de overtuiging dat ieder 

mensch gelukkiger en gezonder moet worden, naarmate hij meer belang stelt in het leven van de 
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planten en dieren om zich heen', aldus Thijsse in het voorwoord van het Verkade-album Blonde 

Duinen. 

 

Met het uitgeven van de plaatjesalbums werden gezinnen bereikt die anders waarschijnlijk nooit 

natuurboeken hadden aangeschaft. Zo werd de belangstelling voor de natuur in eigen land onder 

brede lagen van de bevolking gestimuleerd en heeft Jac. P. Thijsse een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het toenemend natuurbesef in Nederland. 

 
 

Jac. P. Thijsse - een groot Nederlander 

'Co', noemden zijn vrienden en zijn broers 

hem. Jacobus Pieter Thijsse, zo heette hij 

voluit. Maar de meeste Nederlanders 

kennen hem simpelweg als Jac. P.: 

misschien wel de beroemdste 

natuurbeschermer die Nederland ooit 

gekend heeft. Deze zomer precies 150 jaar 

geleden, op 25 juli 1865, werd Jac. P. 

Thijsse geboren in Maastricht. Een mooi 

moment om stil te staan bij het leven van 

deze toegewijde onderwijzer en 

veldbioloog. 

De jonge Co groeide op als zoon van 

sergeant Jacobus Thijsse en Catharina 

Johanna Priester, als derde van vier zoons. 

Eerst woonde het gezin in het Noord-

Brabantse Grave, later in Woerden - op 

beide plekken aan de rand van de stad, in 

een weids en ongerept boerenlandschap. 

Co was bijna dagelijks buiten in de natuur 

te vinden: spelend in de struiken of 

struinend langs de waterkant. Zo maakte 

hij rondom zijn ouderlijk huis op een 

positieve manier kennis met de natuur: 'Den tuin bij ons huis, de oevers van de Maas, de heide bij 

Escharen en het aardige riviertje de Raam; mijn moeder die met ons de bloementuintjes verzorgde; 

mijn vader, die een groot liefhebber was van wandelen en ons dikwijls mee nam', schreef hij later in 

een van zijn boeken. Geen wonder dus dat in zijn kindertijd zijn belangstelling voor alles wat groeide 

en bloeide ontstond. 

 

Toen sergeant Thijsse werkloos werd, verhuisde het gezin naar Amsterdam. Daar ging Co - 

inmiddels veertien jaar oud - naar de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen bij het 

Lager Onderwijs. Vooral het vak Geschiedenis der Natuur (gegeven door meneer C. Kerbert, die 

later directeur werd van Artis) sprak hem erg aan. In zijn vrije tijd bestudeerde hij de orchideeën in 
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de veenmoerassen bij het Nieuwe Diep, of keek hij vogels. Op een winterochtend raakte de jonge 

Thijsse op weg naar school zelfs zo betoverd door een goudhaantje dat hij te laat kwam voor het 

eerste uur: muziekles. Er stond vioolles op het programma, maar zijn vingers waren van het turen 

door de verrekijker zo verkleumd geraakt dat hij de strijkstok niet kon vasthouden. 

Na zijn opleiding ging Thijsse aan de slag als onderwijzer op diverse lagere scholen - eerst in 

Amsterdam, toen op Texel en vervolgens weer in Amsterdam. In 1921 werd hij leraar in de “Kennis 

der Natuur” aan het Kennemer Lyceum te Overveen. Een jaar later werd hij tevens leraar in de 

Plant- en Dierkunde aan de Middelbare School voor Meisjes in Bloemendaal en kreeg hij van de 

Universiteit van Amsterdam een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde. Vaak ging hij met 

leerlingen naar buiten voor waarnemingen en observaties in de natuur. Het zelf ervaren en beleven 

van de natuur vond hij erg belangrijk. Zijn hele leven heeft Thijsse zich met tomeloze energie en 

enorm veel enthousiasme ingezet voor natuurstudie. Hij speelde een belangrijke rol bij de 

ontwikkeling van natuureducatie (net als zijn goede vriend Eli Heimans) en groeide uit tot een 

vermaard natuurbeschermer. Hij was als schrijver uiterst productief: hij schreef ruim 25 boeken, 19 

Verkade-albums en zo'n 2000 artikelen in kranten en tijdschriften. Met Heimans schreef hij een 

serie van zes natuurboeken: 'Van vlinders, bloemen en vogels' was het eerste deel. Deze boekjes 

waren met name bestemd voor schoolkinderen, maar werden door volwassenen ook goed 

gewaardeerd. Thijsse en Heimans moedigden de lezers aan om zelf op onderzoek te gaan in de 

natuur en eigen waarnemingen te doen. De aanpak was verfrissend: de planten en dieren werden 

in onderlinge samenhang beschreven, als onderdeel van levensgemeenschappen. 

 

Andere bekende boeken van Thijsse zijn 'Het 

Vogeljaar', 'Het Vogelboekje', 'Omgang met planten', 

'Bloemen in onze tuinen' en 'Onze duinen'. Hij was in 

1896 mede-oprichter van 'De Levende Natuur', een 

tijdschrift dat nog steeds wordt uitgegeven. Ook 

stond hij aan de wieg van diverse natuurorganisaties 

(de bekendste is Natuurmonumenten), waar hij na 

oprichting vaak actief bleef als bestuurder. 

 

 

 

 

 

 

Tekening van Heimans. 

 

Bij Natuurmonumenten werd hij secretaris en bleef dat tot zijn dood (op 8 januari 1945). Via al zijn 

bestuursfuncties en publicaties heeft hij als ambassadeur belangstelling gekweekt voor de natuur 

en het landschap in Nederland - als geen ander heeft hij de kennis over de natuur gepopulariseerd. 

Daar moeten we hem, ook nu nog, bijzonder dankbaar voor zijn. Met recht wordt hij gezien als een 

groot Nederlander! 

Hans van Os, januari 2015 
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De Kampeergroep van de KNNV 
De KG viert in 2015 haar 65-jarig lustrum!! De 3 maart 1950 bedachte vorm is blijkbaar een succes 
gebleken, want nog steeds is de KG springlevend. 
Wie zijn wij en wat doen wij…. 

De Kampeergroep, kortweg KG, is een onderdeel van de KNNV. Behalve KNNV leden kunnen sinds kort 
ook IVN leden deelnemen aan de activiteiten van de KG. De kampeergroep is op de KNNV website te 
vinden onder “werkgroepen”.  

De KG heeft tot doel om d.m.v. kampeerweekeinden en dagwandelingen met elkaar te genieten van 
de natuur en deze te bestuderen. We bezoeken natuurwetenschappelijk en landschappelijk 
aantrekkelijke gebieden in heel Nederland. Al deze activiteiten worden door de leden zelf 
georganiseerd. De leden komen uit alle hoeken van het land. Dus er is een schat aan ideeën en 
informatie aanwezig binnen de groep, wat een breed aanbod garandeert. 

 

Wij kamperen het liefst op kleinschalige 
terreintjes met eenvoudige accommodatie: bijv. 
een “natuurkampeerterrein” of een SVR-
camping bij een boer. In sommige gevallen kan 
door diegenen die dat wensen ook gebruik 
gemaakt worden van een vast onderkomen, zoals 
een huisje op het terrein, of bij een “Vrienden op 
de fiets” adres in de buurt. Vooral in het voor- en 
naseizoen wordt wel eens, i.v.m. de lagere 
temperaturen, voor een vast onderkomen 
gekozen. Op het kampeerterrein zorgt ieder in 
principe voor de eigen maaltijden, maar er kan 
natuurlijk onderling afgesproken worden om 

samen te eten. 

Tijdens de weekeinden wordt voornamelijk gewandeld en gefietst. Voor verderaf gelegen 
excursiedoelen wordt de auto wel eens ingeschakeld; degenen die met openbaar vervoer gekomen 
zijn, rijden dan met anderen mee. Vaak is er een dagtocht en dan is het raadzaam om drinken en een 
lunchpakket mee te nemen, omdat niet altijd een horecagelegenheid wordt opgezocht.  

Tijdens de excursies wordt niet alleen aandacht besteed aan al wat leeft, maar ook aan geologie en 
(cultuur)landschap. De een weet dit en de ander weet dat en zo komen we samen heel ver. We 
bespreken alles zoveel mogelijk en helpen elkaar in het ontdekken van wat er om ons heen te vinden 
en te ervaren is. En komen wij er overdag niet uit dan kan er ’s avonds nog verder worden gespeurd. 

Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan eens op onze website www.knnv.nl/kampeergroep. Wil je eens 
een keer meegaan, neem dan contact op met de voorzitter van de KG, Marianne van der Heijden, 
voorzitter@kampeergroep.knnv.nl of 0641177333.  

 

mailto:voorzitter@kampeergroep.knnv.nl
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Vroege bekerzwam 
Deze week vond mijn man een enorme 
bekerzwam in de paardenstal. Ik heb 
geprobeerd hem te determineren met 
een boek van Gerrit Keizer, maar kwam er 
niet uit. Een foto naar Janus Crum 
gemaild, die hem vervolgens naar Menno 
Boomsluiter door mailde. Menno bracht 
mij in contact met Atte van de Berg uit 
Wijhe, een expert op het gebied van 
bekerzwammen. Atte liet het er niet bij 
zitten en kwam hem de volgende dag 
bekijken en op halen. Hij dacht dat het de 
Vroege bekerzwam was, maar had nog 
nooit zo’n groot exemplaar gezien. Hij 

paste niet in het meegebrachte doosje. Een paar uur later kreeg ik al een mail binnen, het is de 
Vroege bekerzwam (Peziza vesiculosa), maar nergens in de literatuur wordt melding gemaakte van 
een grootte van 12,5 cm. Een prachtige vondst. 

Wietske van Apeldoorn 

 

Lelietje als kannibaal 
Lelietje-van-dalen is rijkelijk aanwezig in mijn tuin. In mei heerlijk ruikend, maar tegelijk een 
woekeraar, die zich steeds meer ruimte toe eigent. Hij komt op tussen het hout, tussen de stenen, op 
de paden, tussen andere planten. 
 

 
medio april       half mei 
 

 De foto’s laten zien, hoe een van de scheuten er geen gat inzag (of juist wel?) zich duidelijk te laten 
gelden. In plaats van het blad van een cyclaampje opzij te duwen, priemde de spitse punt van een 
jonge bladscheut zich medio april dwars door een cyclaamblad. De bijbehorende bloemstengel 
slaagde daar niet in. Hij groeide met een boogje omhoog langs het blad (medio mei).  
 

Tjada Amsterdam 
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Afbeeldingen van Nederlandse vogels aan Wikimedia Commons toegevoegd 
 

 
 

Begin mei ’15 zijn 250 historische afbeeldingen van Nederlandse vogels aan Wikimedia Commons toegevoegd. 

Het gaat hierbij om de afbeeldingen uit het boek Nederlandsche Vogelen (1770-1829) 

van Nozeman, Sepp en Houttuyn uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. 

De afbeeldingen zijn te vinden in Category:Nederlandsche vogelen van Nozeman en Sepp. Alle vogels zijn 

voorzien van de Latijnse naam. Wikimedia Nederland is blij met deze donatie en ziet het toevoegen van de 

afbeeldingen als een verrijking voor Wikipedia. Kijk hier voor meer informatie over Project Natuur en de 

activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding  

 Voorplaat: Voorzijde Verkade album Jac. P. Thijsse. 

 
  

Ondanks de mogelijkheid om waarnemingen 
door te geven op de website blijven 
waarnemingen voor Natuurklanken welkom. 
 
Fotowaarnemingen zijn ook van harte welkom! 
Toesturen naar: redactie@epe-heerde.knnv.nl  

http://td35.tripolis.com/public/r/C1BDs3+UbiXBeyJ3lhZRpg/xDKZJgTECbc_XEoqOuQFhQ/PviRgIHjM2mstDNJHKTZGw
http://td35.tripolis.com/public/r/d7Wp81JD5damptFWO7TR+Q/xDKZJgTECbc_XEoqOuQFhQ/PviRgIHjM2mstDNJHKTZGw
http://td35.tripolis.com/public/r/3x_q_6hpr7KPHxrpaBQhfg/xDKZJgTECbc_XEoqOuQFhQ/PviRgIHjM2mstDNJHKTZGw
http://td35.tripolis.com/public/r/GwCU3LVlJIwK_M7Rv86fzA/xDKZJgTECbc_XEoqOuQFhQ/PviRgIHjM2mstDNJHKTZGw
http://td35.tripolis.com/public/r/DLoonz9GXP1fRinAWZoqIg/xDKZJgTECbc_XEoqOuQFhQ/PviRgIHjM2mstDNJHKTZGw
http://td35.tripolis.com/public/r/u7Na3FYzVFbruPuSM4ZNFg/xDKZJgTECbc_XEoqOuQFhQ/PviRgIHjM2mstDNJHKTZGw
mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
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