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Stuurpraat 
 
Een kenmerk van het eerste nummer in het nieuwe jaar zijn de jaarverslagen van het afgelopen jaar. 
De moeite waard om door te lezen. Hoewel er van verschillende activiteiten ook al verslagen in 
Natuurklanken hebben gestaan, geven de jaarverslagen het complete overzicht van de zaken 
waarmee de werkgroepen zich hebben bezig gehouden en waar het bestuur druk mee is geweest. 
Op de werkgroepenavond van donderdag 28 januari 2016 laten de werkgroepen dit ook nog eens 
zien in woord en beeld. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met een werkgroep of om 
iemand uit uw omgeving die geïnteresseerd is in de natuur mee te nemen. Ook jongeren zijn van 
harte welkom.  
 
In de vorige Natuurklanken schreef ik dat het bestuur opzoek was naar een nieuwe penningmeester. 
Iemand die het lef had om te zeggen “dat wil ik wel doen”. Ik ben blij te kunnen melden dat we deze 
persoon ook echt in de afdeling hebben. Ron Roovers is, na alle enthousiaste verhalen van zijn vrouw 
Arrienne Bosch, lid geworden en bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Ron is 
teamleider van een financiële afdeling bij een bedrijf in Zwolle en heeft bedrijfskunde gestudeerd. 
Tijdens de ALV op donderdag 18 februari 2016 wordt hij door het bestuur voorgedragen als 
penningmeester. We nemen dan afscheid van Rob van de Burgt als penningmeester. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de naam van onze  KNNV afdeling regelmatig in het nieuws verschijnt. 
Samen met de Vereniging Milieuzorg Epe strijden we tegen de massale bomenkap langs de 
Heerderweg in Epe. In een Natuurklanken van 1976 las ik een interview met de heer C. Dijkhuizen, 
voormalig directeur van de plantsoenendienst: “Ook als je midden in het dorp was, moest je aan de 
begroeiing kunnen merken dat Epe op de Veluwe ligt. Dat houdt in dat je de eiken en berken en 
grove dennen zou moeten laten doorlopen tot in de kern.” 
Helaas, zelfs de kern met het marktplein bij het gemeentehuis is nu bijna kaal. Geen Veluwe meer in 
Epe. Gelukkig ook goede ontwikkelingen bij de wijk Klaarbeek, zoals het artikel over de Groene 
Tuinen meldt. In Heerde haalde de KNNV door Margriet Maan en Geert Kuper het nieuws. Zij 
maakten op Vrieze’s Erfgoed in een project van Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting IVN 
insectenhotels met leerlingen van de ds. Van Maasschool. 
 
Het Landelijk Bestuur heeft na alle reacties van de afdelingen op de Contourennota over het verder 
samengaan van KNNV en IVN besloten om een tussenstap te maken. Gedacht wordt aan een (lichte) 
koepel zonder juridische status van waaruit de lokale samenwerking kan worden ondersteund. Het 
eindperspectief van een nieuwe natuurorganisatie wordt niet los gelaten. “2016 wordt de 
lakmoesproef”. De projectgroep en stuurgroep worden in elkaar geschoven. Werkgroepen hieruit 
verkennen mogelijkheden voor verdergaande samenwerking bij Inhoud, Financiën, Communicatie en 
Organisatie. Tijdens de Beleidsraad van 21 november is door de vertegenwoordigers van de 
afdelingen in groepjes gediscussieerd over Landelijke Inhoudelijke Samenwerking, Lokale 
Samenwerking en een Lokale Koepel?. Bij de Landelijke Samenwerking werd meer concrete inbreng 
van het LB verwacht. Plaatselijke Samenwerking is er al heel veel zoals werkgroepen, bladen, 
cursussen, gebruik gebouwen. Deze afdelingen willen ook graag zo snel mogelijk verder met het 
proces. Een Lokale Koepel zou kunnen maar moet daar uitgezocht worden. 
Voor onze afdeling houdt het in dat we  meer contact gaan zoeken met de ons omringende IVN 
afdelingen en met de stichting IVN Gelderland. 
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Op 18 november is Marga Dekker, vrouw van Gert Prins en moeder van Hendrik overleden. Kanker 
heeft in 2 jaar tijd haar lichaam verwoest. Maar tot het einde bleef Marga zich inzetten voor de 
natuur en onze afdeling. Eind september heeft ze nog samen met Loes Jansen de 
paddenstoelententoonstelling op Hagendoorns Plaatse op naam gebracht. Haar buitengewone 
kennis van paddenstoelen, zoogdieren, vogels, planten en insecten en haar bescheiden 
persoonlijkheid maakten haar een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling. Veel KNNV’ers waren dan 
ook aanwezig bij de afscheidsplechtigheid, waar Loes Jansen namens ons allen gesproken heeft. Gert 
toonde ons een prachtige PowerPoint presentatie waarin we Marga konden zien in haar leven in en 
met de natuur. Wat zullen we haar inbreng missen, maar bovenal geldt dit voor Gert en Hendrik. We 
wensen hen veel sterkte.  
 
Helaas zijn er meer leden van onze afdeling ziek of kunnen vanwege hun hoge leeftijd niet meer 
actief deelnemen aan onze activiteiten. We wensen hen sterkte en hopen dat ze via  Natuurklanken 
toch betrokken kunnen blijven. 
 
Sinds 1 december staat op onze website het verslag van de 1000-soortendag 2015 op de Nijensteen. 
Herman Snoek heeft er een mooi geheel van gemaakt en het is ook digitaal aan de Nijensteen 
aangeboden. 
Momenteel worden er plannen gemaakt voor de 1000-soortendag van 2016, ons 70 jarig jubileum in 
mei en mogelijk een nieuw rapport over de Nijensteen. Er wordt onderzocht of we een en ander 
kunnen combineren. 
 
We beginnen het nieuwe jaar weer met een Nieuwjaarswandeling op zondag 10 januari bij Landgoed 
Tongeren. Tjada Amsterdam heeft de leiding van de wandeling, die o.a. over het vlonderpad gaat en 
het nieuw te ontwikkelen hellingveen. Daarna kunnen we elkaar weer een goed en natuurlijk 2016 
toewensen op partycentrum De Vossenberg (zie het algemene programma). 
 
In 2016 hoop ik u te ontmoeten bij een van onze activiteiten in of over de Natuur. Mocht u leuke 
ideeën hebben voor onze afdeling, laat het ons weten. 

Wietske van Apeldoorn 
Voorzitter 

 

Na al die jaren……. 
Na al die jaren…..begint het voor ons een hele klus te worden. We liggen nog net niet op apegapen, 
maar de jeu is er af. We hebben dringend behoefte aan nieuw, zuurstofrijk bloed, aan verfrissende 
ideeën en een paar uurtjes kraamhulp. Hoewel de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt 
opgediend, doen wij toch een beroep op leden van onze vereniging om ons te assisteren in de 
evenementencommissie. 
We bemannen een stand van de KNNV Epe/Heerde om onze vereniging bekendheid te geven en om 
bezoekers enthousiast te maken om meer te weten te komen van de natuur. “Als je er meer van 
weet, geniet je ook meer”. We bedenken een thema en zoeken er materiaal bij. We maken er een 
aantrekkelijke kraam van. 
Vaste onderdelen van ons programma zijn de Bijenmarkt in Epe en de Pleinmarkt in Epe. Soms komt 
er een activiteit bij als de actualiteit dat van ons vraagt. Een paar uur de kraam bemannen, zodat we 
even kunnen uitrusten, zou ons al helpen. Het is namelijk absoluut geen saaie boel. Mensen komen 
ons van alles vragen en vertellen graag hun eigen natuurervaringen. Wij nemen ook zelf het initiatief 
om veel interessants te laten zien. Het enthousiast maken voor de natuur staat voorop, maar we 
verkopen ook graag zoekkaarten, boekjes en natuurkranten, zodat de mensen zelf ook nog eens wat 
kunnen opzoeken. 
U bent van harte welkom om ons team te versterken. 

Mia Leurs, Geert Kuper, Margriet Maan( contactpersoon) 
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
 
Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor : 

de Algemene Ledenvergadering 
donderdag 18 februari 2016 aanvang 20.00 uur 

in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162 HA Epe. 
 

AGENDA  
 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 februari 2015,  conceptverslag in Natuurklanken 

2015 nr. 2 

3. Ingekomen stukken 

4. Bestuursverkiezing 

-  Rob v.d. Burgt is aftredend als penningmeester. Het bestuur stelt voor Ron Roovers als 

penningmeester te benoemen. 

5. Mededelingen 

- afdelingspluim 

- jaarplan 2016 (bijlage – beschikbaar op website bij ledeninformatie) 

- landelijke en gewestelijke KNNV 

6. Jaarverslag 2015 (in deze Natuurklanken) 

7. Financiën 

- verslag penningmeester 2015 

- verslag kascommissie 2015  

- begroting 2016 

- benoeming nieuwe kascommissie 

8. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op 16 april 2016. Vertegenwoordiging afdeling. 

9. Contourennota en voortgang samengaan KNNV en IVN 

(bijlage – beschikbaar op website bij ledeninformatie) 

10. Activiteiten Natuurbeheer  

11. Jaarplannen werkgroepen 

Gezamenlijke activiteiten 

- lezingen 

- 1000 soortendag  

- Groene Tuinen 

12. Terugblik door de leden 

- bestuursactiviteiten 

- Natuurklanken 

- e-mail en website 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.  
Vanwege de omvang van de bijlagen zijn deze op de website gezet bij informatie voor leden. Als u ze 
zelf wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen bij de secretaris. 

Herman Snoek 
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In Memoriam 
 
Marga Dekker 
28-2-1954 18-11-2015 
 
 
Hoewel de meesten van ons wisten dat Marga 
ziek was, kwam het overlijdensbericht als een 
schok. Temeer omdat Marga de hele zomer, 
zelfs tot eind september, actief deel nam aan 
excursies en vlindertellingen. En op de 1000-
soortendag was ze 's avonds bij de 
nachtvlinders en de volgende dag op de 
paddenstoelenexcursie. 
 
Toen Marga 17 jaar geleden in Epe kwam 
wonen, werd ze meteen lid van onze afdeling. 
Paddenstoelen waren haar grote passie. Als ze met Gert mee ging voor een trekvogeltelling, kon het  
goed zijn dat Marga na een poos in haar eentje naar leuke paddenstoelen aan het zoeken was. Ze 
werkte als specialist, samen met Menno, mee aan het landelijke Meetnet. Door haar grote kennis 
was Marga voor onze paddenstoelenwerkgroep de sterke steunpilaar. Met haar scherpe ogen zag ze 
het kleinste zwammetje tussen de bladeren. In haar rugzak had zij altijd, naast haar fototoestel en 
boekje met Nederlandse en wetenschappelijke namen, doosjes om paddenstoelen mee naar huis te 
nemen voor microscopisch onderzoek. 
Maar ook voor de insectenwerkgroep deed ze veel werk. Vele jaren heeft Marga samen met Mia de 
vlinderroute gelopen bij het Wisselse veen. Ook was ze bij de tellingen voor de Vlinderstichting op de 
ingezaaide bloemenveldjes in de Vegtelarij en aan de Haaksweide. 
Ze wist zo veel.  
Typisch voor haar was de zorgvuldigheid waarmee ze een torretje of slakje weer terug zette op de 
plaats waar het gevonden was, nadat het bekeken en eventueel gefotografeerd was, zodat het 
verder kon leven. 
Die precisie had zij ook bij het analyseren van braakballen. Peuteren met een pincet en bekijken door 
een loep waren bekende vaardigheden voor haar. Het determineren van kaakjes is niet wezenlijk 
anders dan dat van paddenstoelen of insecten. Marga was er zeer bedreven in. Bij een afwijkend of 
bijzonder kaakje vroeg ze altijd: ‘Wil je hier eens naar kijken?’ Het antwoord kwam vaak overeen met 
wat ze zelf al gedacht had. En als de meningen in eerste instantie uiteenliepen, bleek zij vaak gelijk te 
hebben.  
En vanzelfsprekend  hield ze ook heel veel van vogels. De natuur is immers een geheel. 
Samen met Gert deed ze allerlei vogeltellingen in onze omgeving, maar ook in de omgeving van 
Midlaren. Een gebied waar ze graag vertoefde. 
 
Van grote waarde is haar bijdrage aan de vele rapporten van de KNNV door de jaren heen. 
 
Marga was de stille specialist op velerlei terrein met grote bewondering en liefde voor de natuur. We 
zullen haar bescheiden, vriendelijke zachtheid missen. 

Loes Jansen 
 

De foto van de Geweizwam is gemaakt door Marga 
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Algemeen programma  
 
Zondag  
10 januari 

Nieuwjaarswandeling en receptie 
De Nieuwjaarswandeling is op zondag 10 januari 2016. 
De locatie is op het landgoed Tongeren waar we o.a. gaan kijken naar de 
ontwikkeling van het zogenaamde hellingveen. De leiding van de excursie is in 
handen van Tjada Amsterdam. De start is om 14.00 uur bij Partycentrum de 
Vossenberg, Centrumweg17, 8162PT Epe. 
Leden die niet mee wandelen zijn daar vanaf 16.00 uur welkom voor de 
receptie. 
Opgave: bij Wietske van Apeldoorn of Loes Jansen voor 7 januari. 
 

Donderdag 
28 januari 

Werkgroepenavond 
De werkgroepen zullen laten zien waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig 
gehouden hebben. Een sterk ingekort jaarverslag in woord en beeld van het 
werk wat ze het afgelopen jaar verricht hebben. Al toegezegde bijdragen zijn: 
het 2e jaar vlindermonitoring Haaksweide en Vegtelarij, bijzondere planten en 
planteninventarisatie door de Plantenwerkgroep en een presentatie van de 
werkgroep Geologie en Landschap over de historie van ijzerwinning en  
verwerking op de Veluwe. In de pauze zijn enkele kleine verzamelingen te zien. 
De Vogelwerkgroep komt met een presentatie over Atlas tellingen voor de 
nieuwe Sovon-vogelatlas en tot slot is er nog een item over paddenstoelen. 
Tevens is het voor leden een goede manier om kennis te maken met de 
diverse werkgroepen.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 

 
 
 

 
 
 

  
Donderdag 
18 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 
24 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering  
Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van onze KNNV- afdeling Epe/Heerde. 
Een uitgelezen moment om als lid je stem te laten horen over het beleid van 
onze vereniging. Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is een 
mogelijke intensievere samenwerking met het IVN. 
De uitnodiging en agenda staan elders in dit blad. Ook de notulen en het 
jaarverslag zijn in deze editie van Natuurklanken opgenomen. 
Plaats: Gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33 in Epe 
Aanvang: 20.00 uur  
 

Presentatie landschapsontwikkeling, bodem en landgebruik van de 
Noord-Oost Veluwe door Toine Jongmans 
Toine is mede auteur van de prachtige tweedelige serie Landschappen van 
Nederland over de geologie, bodem en landgebruik in Nederland. Eindelijk 
weer eens een aardkundig onderwerp en dan in grote lijnen ook nog over onze 
directe leefomgeving de Veluwe. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25,Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
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Zaterdag 
28 mei t/m 
vrijdag 
3 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorjaarskamp Lage Mierde (Brabant) 
Vorig jaar was ons kamp in een voor ons onbekende omgeving van Noord-
Limburg. Dit is ons goed bevallen. Daarom ook dit jaar weer een kamp in een 
voor ons vrij onbekend gebied, de Brabantse en Belgische Kempen. Er zijn vele 
excursie mogelijkheden. Het huis staat vlakbij enkele grote heidevelden in de 
Belgische Kempen. We kunnen de beemden van de Dommel bezoeken, net 
onder Valkenswaard, en het natuurgebied De Malpie. Iets zuidelijker daarvan 
ligt het Hageven waar soms de Koninginnepage vliegt en de zuidelijke libellen  
als de Kempense en Bandheidelibel. Direct vanaf het huis wandelen we naar 
het Zwartven en de Moerbleek met mooie plagplekken en bijzonder flora, veel 
vlinders en vogels. Zoals de Zomertortel, Blauwborst en de Kleine karekiet. En 
er ligt een grote plas waar meestal wel Dodaars te zien zijn. Kortom genoeg te 
zien dichtbij en soms iets verder weg, maar nooit meer als zo’n 30 km. 
Voor opgave en meer informatie zie het losse inlegvel in deze Natuurklanken. 

Gerard Plat  

Jaarverslag 2015 KNNV Epe-Heerde 
Leden 
Eind 2015 stonden 141 leden ingeschreven in het ledenregister en er zijn 6 tientjesleden. Het 
ledenaantal is dit jaar enigszins verminderd maar niet verontrustend. 
Ook dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van leden. Jenny Sondorp en Jan Sterenberg zijn 
overleden. De vereniging was bij de condoleance vertegenwoordigd. 
Bestuur 
In de algemene ledenvergadering is Loes Jansen herkozen als bestuurslid. Cintia Wedemeijer was 
aftredend. Wim Oosterloo is als nieuw bestuurslid benoemd met Natuurbescherming als speciaal 
aandachtsgebied. Rob v.d. Burgt is benoemd voor een nieuw termijn. Chris Drevijn is met algemene 
stemmen benoemd als ledenadministrateur. Deze functie werd ontkoppeld van het 
penningmeesterschap. 
Op 11 juni is een extra ledenbijeenkomst georganiseerd vanwege de Contourennota. De aanwezige 
leden waren kritisch over het samengaan op korte termijn. Enkele leden die per mail hadden 
gereageerd, waren positiever. De conclusies uit de discussie en de mails zijn naar het landelijk 
bestuur gestuurd.  
Algemene ledenvergadering 
Op 19 februari is de algemene ledenvergadering gehouden, die bezocht werd door 23 leden. 
Belangrijke punten waren de financiën en de begroting, de activiteiten m.b.t. operatie Steenbreek, 
de contacten met de gemeenten Epe en Heerde en de ontwikkelingen van het samengaan van de 
KNNV met het IVN. 
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest: op 5-2, 13-4, 9-7 en 15-10. De belangrijkste punten 
die besproken zijn : 

 Voorbereiding van diverse activiteiten. 

 Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de 
Vertegenwoordigende Vergadering komen en meegenomen worden in het programma van 
Epe-Heerde. 

 Contourennota en landelijke ontwikkelingen. 

 Natuurklanken, e-mail en website. 

 Nieuwe activiteiten zoals “groene tuinen”, contacten met gemeenten. 

 Activiteiten Natuurbescherming, natuurbeheer. 
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Commissies 
De public relations werd verzorgd door de secretaris.                                                                                    
De kascommissie bestaat dit jaar uit Paula Bijlsma en Arrienne Bosch. 
Programmacommissie 
Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende zaalbijeenkomsten en 
excursies: 
26 maart Dia lezing door Egbert de Boer over Ölland 
4 juli  Excursie van de planten- en insectenwerkgroep naar het Junner Koeland 
17 september Algemene veldexcursie rond Wageningen door werkgroep Geologie en Landschap 
24 september Dia lezing van Leo Knol over paddenstoelen in paleistuin ’t Loo. Vanwege het 300 
jarig jubileum van Hagedoorns Plaatse is het programma daar georganiseerd. Aansluitend op 27 
september een excursie paddenstoelen in de paleistuin. 
29 oktober Presentatie door Gerard Plat over het Overijssels Havezathepad (deel 2) 
26 november Lezing door (vervangster van) Madeleine Post van de werkgroep Grauwe Kiekendief 
De jaarlijkse excursie paddenstoelen kon helaas niet doorgaan. 
Daarnaast stonden op het programma: 
Nieuwjaarswandeling en receptie op 11 januari 2015  
Werkgroepenavond op 29 januari 
Algemene ledenvergadering op 19 februari 
Duizend soorten dag op 5 september 
Leden voor ledenavond op 10 december 2015 
Evenementencommissie 
De KNNV Epe/Heerde werd vertegenwoordigd met de stand op de Bijenmarkt in Epe op 5 augustus 
en op de Pleinmarkt in Epe op 5 september. 
De commissie bestaat uit Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan (contactpersoon).  
Commissie voorjaarskamp 
Het voorjaarskamp was van 30 mei t/m 5 juni in de omgeving van Susteren (Limburg). Er hebben 12 
personen aan deelgenomen. 
Commissie natuurpad 
De commissie bestaat uit Geert Kuper en Margriet Maan. Marchien ter Velde en Tjada Amsterdam 
helpen mee bij het onderhoud. Tjada heeft de nodige contacten met de gemeenten gehad om de 
palen te vernieuwen. 
 
Werkgroepen en contactpersonen 
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:  

 Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra) 

 Insecten (coördinatie Gerard Plat) 

 Mossen (coördinatie Mariet van Gelder) 

 Paddenstoelen (coördinatie Janus en To Crum-Hendriks, na 1 oktober Herman Snoek) 

 Planten (coördinatie Egbert de Boer) 
Daarnaast zijn er contactpersonen voor: 

 Zoogdieren: Frans Bosch  

 Vogels: vacature 

 Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins 
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten. Meer 
informatie hierover in Natuurklanken en op de website. 
 
Projecten 

 Dit jaar is door tuinambassadeurs Elly ter Stege en Mia Leurs een programma opgesteld voor 
de nieuwe bewoners van wijk de Klaarbeek in Epe. Doel is om deze te stimuleren groene 
tuinen aan te leggen. Op 5 november is in het gemeentehuis Epe een informatiebijeenkomst 
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georganiseerd. Sprekers waren Folpert Pieksma van de gemeente Epe en Hein van Bohemen. 
Daarnaast een infomarkt met hoveniers. 

 Het project tuinambassadeurs wordt verder uitgewerkt voor Heerde en Epe. 

 Van de 1000 soortendag is een verslag gemaakt met de bevindingen. 

 In Vriezes Erfgoed in Wapenveld is een doorlopende tentoonstelling geweest van de 
bijenvereniging met KNNV 

 Gerard Kuper en Margriet Maan hebben in november op Vriezes Erfgoed met de basisschool 
Wapenveld een insectenhotel gebouwd 

 Zij hebben in januari/februari op de Jenaplanschool in Hoorn ook een aantal groene modules 
verzorgd  

 
Natuurbeheer 
Dit jaar is door Wim Oosterloo een verdere verdieping gegeven aan natuurbescherming en 
natuurbeheer. Activiteiten hiervoor zijn: 

 Project Stroomlijn RWS. 

 Hoogwatergeul Heerde. 

 Protest tegen het kappen van een boom in Oene waarin een vogelkolonie genesteld was. 

 Voortgang Veluwse Bron Vaassen. 

 Protest boomkap Heerderweg samen met Vereniging Milieuzorg Epe. 
 
Natuurklanken 
In 2015 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers, deels in kleur verschenen. De coördinatie is verzorgd 
door Mariet van Gelder met hulp van Lita Keuskamp. De afwerking en redactie werd verzorgd door 
Marlon. De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma met een netwerk van bezorgers geregeld,  
verdere verspreiding naar leden en relaties gebeurde zo veel mogelijk digitaal. 
Website 
Herman Snoek houdt de website bij waarin alle activiteiten in de agenda staan. Voor leden en 
belangstellenden staat op de website de meest actuele stand van zaken. Ook het archief van eerder 
verschenen Natuurklanken, rapporten en reisverslagen staat op de website. 
Vertegenwoordiging 
De Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV was op 11 april in Nijkerk. Wietske van 
Apeldoorn en Elly ter Stege hebben deze bezocht. De Beleidsraad vond twee keer plaats en werd 
bezocht door Wietske van Apeldoorn en Wim Oosterloo. De Gewestelijke Vergadering op 2 
november in Harderwijk is bezocht door Herman Snoek en Wietske van Apeldoorn. 
Contacten met gemeenten 
De contactpersonen voor gemeentezaken, zoals beleid en omgeving, zijn voor Heerde Mariet van 
Gelder en Ida Visser. Ook de voorzitter heeft de nodige contacten in Heerde. Voor Epe zijn dit Elly ter 
Stege, Jan Polman en Gerard Plat (Insectenwerkgroep), samen met de secretaris. 
Contacten met andere organisaties 

 Staatsbosbeheer 

 Floron 

 Sovon 

 Ravon 

 Vereniging Milieuzorg Epe 

 IVN Gelderland  

 Vlinderstichting 

 Kerkuilenwerkgroep Veluwe 

 VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

 Gelderse Natuur en Milieu Federatie 

 Landschapsbeheer Gelderland 

 BLWG 
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In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties zoals 
Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten. 
 
Uitwisseling tijdschriften 

 alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek 

 Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe 

 Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 

 Rijksherbarium 
Gegevensverspreiding 

 KNNV Veldbiologische Commissie   

 Floron  

 Sovon 

 Ravon 

 Rijksherbarium 

 Nederlandse Mycologische Vereniging  

 Vlinderstichting 

 Trekvlinderregistratie 

 Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering  

 Waarneming.nl en telmee.nl  

 BLWG 
Herman Snoek 

 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Het programma van de werkgroep paddenstoelen vindt vooral in de maanden september t/m 
november plaats. Dit voorjaar haken we wel aan bij een excursie die door de werkgroep Mycologisch 
Onderzoek IJsselmeerpolders wordt georganiseerd. 
Zaterdag 13 februari 2016: 15e Kelkzwammenexcursie in Oostelijk Flevoland bij Biddinghuizen. 
Vertrek 10.00 uur uit Epe (waar wordt nog doorgegeven). Start excursie op de parkeerplaats bij de 
kruising Karekietweg/Kievitslandenpad Biddinghuizen. 
 

Herman Snoek 

 

Programma Plantenwerkgroep 
Evenals voorgaande jaren zijn er winterbijeenkomsten georganiseerd op de laatste maandagavond 
van de maanden september tot en met februari. Tot lering en vermaak: de leden van de 
Plantenwerkgroep bekwamen zich in de determineerkunst, leren minder gebruikelijke botanische 
termen te begrijpen en ondertussen worden de contacten onderhouden. 
We hebben nog twee avonden in het vooruitzicht: op 25 januari gaan we aan de hand van gedroogd 
materiaal overeenkomsten en verschillen bekijken van enkele Klaver- en enkele Wilgensoorten, om 
ze later in het veld eenvoudiger op naam te kunnen brengen. Op 29 februari zijn presentaties met 
foto’s van Spaanse en Zweedse planten. 
Wanneer het voorjaar weer aanbreekt in maart of april, een datum is nog niet vastgelegd, trekken 
we er op uit om o.a. Geelsterren en / of Kievitsbloemen te bewonderen. 
Wilt u / wil je een keer meedoen? Graag een mailtje naar Egbert de Boer, contactpersoon van de 
Plantenwerkgroep:  edeboer@planet.nl 
 

Hetty Verstraaten 

mailto:edeboer@planet.nl
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Programma Insectenwerkgroep 
Binnen bijeenkomsten. Deze vinden allen plaats in het Kulturhus Epe. Aanvang 20.00 uur in de 
flexkamer 
18 januari 
Insecten determineren vanaf foto’s. We willen kijken als het mogelijk is, om foto’s die bij diverse 
leden het al jaren zonder onderschrift moeten doen, van een naam te voorzien. We gaan dus aan de 
slag met naslagwerken en eventuele andere middelen. 
22 februari  
Vlinders en libellen. Onder andere de presentatie van de monitoring van het afgelopen jaar. 
21 maart  
Wordt een avond over sprinkhanen. Hoe en in welke vorm is nog niet bekend. 
Buitenseizoen. Alle excursies starten om 11.00 uur. 
30 april 
Eerste excursie in het Vossenbroek. We gaan kijken als de oranjetipjes nog zo massaal voorkomen als 
2 jaar geleden. Natuurlijk proberen we ook de Venwitsnuitlibel te vinden. Afgelopen jaar zijn er door 
diverse oorzaken minder rondjes gelopen van de monitoringsroute. Dit gaan we nu weer oppakken. 
Verzamelen om 11.00 uur bij de parkeerplaats t.o. de slagboom. 
9 juni 
Excursie Leusveld. 
7 juli  
Excursie Kloosterbos. 
25 augustus 
Excursie Flevopolder. 
2 september  
Nachtvlinder nacht. 
Verder nog een gezamenlijke excursie met de planten werkgroep in juni/juli. 

 

Gerard Plat 

Klapperstenen en podzolgronden 
 
18 april 2015 bezochten een aantal leden van de werkgroep Geologie en Landschap de droge vijvers 
van Vitens aan de Dellenweg in Epe, waar Tjada Amsterdam klapperstenen had gevonden.  
Deze locatie ligt in de stuwwal. De oorspronkelijk horizontale gelaagdheid van de grofkorrelige, 
vlechtende riviersedimenten zijn hier scheef gesteld. De klapperstenen zitten in een grofzandige, 
grinthoudende laag, geflankeerd door fijnzandige lagen. Het zijn afgeronde , harde ijzerconcentraties 
met daarin een kleiballetje, dat het klapperen veroorzaakt bij bewegen. Ze zijn het gevolg van 
geologische veranderingen en bodemvorming toen de vlechtende rivier vóór het Saalien zijn grove 
sedimenten afzette, tijdens de afvoer van het sneeuwsmeltwater.  

De rivier stroomde snel, waardoor alleen grove, minerale delen konden bezinken. Wegens 
het ontbreken van een vegetatie is het geulenstelsel van een vlechtende rivier niet stabiel. Geulen 
kunnen worden afgesneden. Ze transporteren dan geen smeltwater meer, maar worden er wel door 
gevuld. De rivier voert naast zand en grint ook silt (2-50 micron) en kleideeltjes (<2 micron) af, die 
echter niet worden afgezet in de stroomvlakte indien het water er te snel stroomt.  
Als de stroomvlakte droog valt, staat er stilstaand water in de afgesneden geulen en daardoor kan er 
silt en klei uit het water bezinken en worden er silt- en kleiaccumulaties gevormd. Als deze 
afgesneden geulen weer worden geërodeerd, ontstaan er klei- en siltballen die in een bepaalde 
horizontale laag worden afgezet. 
De kleiballen hebben een geringere porositeit dan het omliggende zand. Gedurende een 
overstroming is het grove zand eerder gevuld met water dan de kleiballen. In het zand is er dan geen 

Viervlekwielwebspin 
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zuurstof meer aanwezig en het ijzer is dan ook gereduceerd en mobiel. De kleiballen hebben nog wel 
zuurstof. Het gereduceerde ijzer beweegt zich naar de hogere zuurstofspanning in de kleiballen en 
oxideert rond de kleibal. Dit kan zich vele malen herhalen waardoor er een ring van ijzer rond de 
kleibal ontstaat.  
 
Tijdens het Saalien worden de horizontaal gelegen afzettingen van de vlechtende rivier opgestuwd 
en scheef gesteld door gletsjers. De met ijzer omgeven kleiballen komen nu in een goed ontwaterde 
positie te liggen, waardoor het ijzer verder oxideert en  verhardt. De klei krimpt waardoor het geheel 
gaat klapperen tijdens schudden. Bijzonder was dat de klapperstenen in de Vitens vijver niet als 
individuen voorkwamen, maar als grote (ca. 20 – 30 cm) aan elkaar gegroeide complexen. Dit wijst er 
op dat het geërodeerde fijne materiaal niet over grote afstand is getransporteerd, anders zouden 
kleinere, afgeronde kleiballen zijn ontstaan. Door de krimpscheurtjes in het ijzer vielen de complexen 
gemakkelijk uiteen bij uitgraven. 
De klapperstenen klapperde niet, omdat ze uit silt bestonden. Deze korrelgrootte kan, net zoals zand, 
niet krimpen tijdens uitdroging. 

Naast de klapperstenen was de grofzandige en grintrijke laag ook gevuld met zwart fijn 
materiaal: amorfe humus ontstaan door het bodemvormend proces van podzoldering, ofwel: de 
chemische en fysische processen die leiden tot uitspoeling, verplaatsing en neerslag van organische 
stof. Dit gebeurt alleen in chemisch arm moedermateriaal en een lage zuurgraad, waardoor er een 
strooisel- laag ontstaat die door schimmels wordt afgebroken. De belangrijkste afbraakproducten zijn 
in water oplosbare organische zuren, die ijzer complexeren. Deze complexen spoelen met het 
regenwater naar beneden, waardoor er een grijze uitspoelingshorizont ontstaat. De oplosbaarheid 
van de organische zuren neemt af naarmate ze meer verzadigd raken met ijzer en tenslotte slaan ze 
neer rond zandkorrels. Er ontwikkelt zich dan een (bruin)zwarte inspoelingshorizont. Als het 
bodemmateriaal niet is scheefgesteld zullen beide horizonten horizontaal ontwikkeld zijn. Echter bij 
de scheefgestelde gelaagdheid zullen grove lagen als preferente waterbanen fungeren, waardoor de 
uitgespoelde humuscomplexen hier dieper ontwikkeld worden. Vandaar dat in de grove laag met 
klapperstenen zich in het Holoceen een diepe podzol kon ontwikkelen.  
 
Voor beelden van beide verschijnselen verwijs ik naar het verslag van Tjada in Natuurklanken 2015-3. 

Toine Jongmans 
 

Bodem en landschap rond Wageningen 
Op 17 September toog een kleine groep enthousiaste liefhebbers van landschap en geologie richting 
Wageningen om daar onder de bezielende leiding van Toine Jongmans in de omgeving van de 
Wageningse berg de geheimen van landschap, glaciale geologie en bodem (ontstaan tijdens en na 
het Saalien) te ontfutselen; althans wat daar nog van te lezen is in het huidige landschap. 
 
Het weer zag er somber uit maar was nog wel droog tot het moment dat bij Vaassen de A50 werd 
opgereden en er een grauwe sluier motregen over het land trok; het werd gelukkig soms ook weer 
even droog. Wie lieten ons echter niet ontmoedigen en gingen de uitdaging aan. Buien en korte 
opklaringen bleven deze dag elkaar achtervolgen. Het dampige en regenachtige weer ontnam ons de 
glans van een fraai uitzicht vanaf het fraaie Belmonte park over het zuidelijk gelegen 
rivierenlandschap. Toch was hier goed te zien hoe ooit tijdens het gestaag oprukkende landijs de 
aanvankelijk in noordelijke richting stromende Rijn gedwongen werd haar bedding te verleggen in 
westelijke richting onder de stuwwalboog van de Utrechtse heuvelrug en de Wageningse berg. 
Door erosie, voornamelijk door het water van de Rijn, verdween een gedeelte van deze boog en 
ontstond er een soort poort waardoor grote hoeveelheden smeltwater kon ontsnappen. 
Een fraai voorbeeld hiervan is de Darthuizerpoort die we al eens eerder hebben verkend.  

Janus onderzoekt gevonden materiaal 
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Ook meer oostelijk bleek de Rijn in staat met grote 
hoeveelheden smeltwater de stuwwal van Dieren, 
Arnhem en Nijmegen te doorbreken waardoor het 
later genoemde “Rijk van Nijmegen” geïsoleerd kwam 
te liggen ten zuiden van de huidige Rijn. Door al dat ijs 
en vooral na het latere smelten van dat ijs is in midden 
Nederland een heel bijzonder landschap ontstaan door 
de wisselwerking van kou, permafrost, stuwwallen, 
tongbekkens, smeltwater, kame-terrassen en 
spoelzandwaaiers. Dat alles ontvouwde zich voor onze 
ogen in en rond Wageningen. 
 
Na dit grote geweld bleek zich er ook een meer kleinschalige en ondergrondse ontwikkeling 
afgespeeld te hebben: bodemvorming. En laat dat nu net het belangrijkste onderzoeksterrein van 
Toine te zijn geweest. 
Dus met Toine voorop togen we langs een zestal plekken in dit bijzondere landschap waar hij in het 
verleden met zijn studenten vele graafwerkzaamheden heeft verricht om de geheimen van 
bodemvorming te ontdekken. Deze monsterputten vonden we feilloos terug en na enig verfrissend 
graafwerk werd ons met een aantal vereenvoudigde vaktermen uitgelegd hoe de bodem daar ter 
plaatse de huidige structuur heeft gekregen. 
 
Na de middagpauze die we genoten in een enorm universiteitsgebouw werden de werkzaamheden 
hervat in het gazon voor datzelfde gebouw waar met een grondboor een nieuw bodemprofiel op het 
gazon werd gelegd. 

  
Toine wist met veel geduld uit te leggen en te laten zien hoe de diverse bodemvormende processen 
in tijd zich afspeelden onder invloed van bodem bewegingen, nat en droog situaties, wisselende 
grondwaterstanden, zuurstofarme en –rijke omstandigheden, begroeiing en vooral niet te vergeten  
de invloed van de Mens, door het in cultuur brengen van het oerlandschap. 
 
Nu zullen termen als zand, klei, leem, humus en veen voor de meeste KNNV-ers niet veel geheimen 
bevatten. Maar bij Löss (windafzetting), Lutum (kleifractie) wordt het al anders. Komen de drie M’s in 
beeld van Mull (mengsel van humus en fijn mineraal materiaal), Mor ( humus in een  strooisellaag) en 
Moder (bolletjes organische uitwerpselen van bodemdiertjes) dan rijzen er al snel vraagtekens. 
Echter door het enthousiasme van Toine ontstond er toch licht in de duisternis.  
 
Toine we hopen nog eens, ook voor een breder KNNV-publiek, van je vaardigheden te mogen 
genieten. Nogmaals bedankt, het was een bijzondere dag. 

Bauke Terpstra 
Foto’s: Herman Snoek 
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Activiteiten van de Zoogdierwerkgroep 
“Wat doet de Zoogdierwerkgroep?” Tijdens het coördinatorenoverleg werd deze vraag gesteld. En 
dat was niet voor het eerst. Van veel werkgroepen is wel duidelijk wat er gebeurd, maar de 
Zoogdierwerkgroep begeeft zich kennelijk – net als hun geliefde diersoorten – in het duister of ten 
minste in een soort schemergebied. 
 
Een antwoord is wel te geven maar dat ligt 
toch wat lastig omdat ik, het aanspreekpunt, 
niet alle activiteiten vanuit de KNNV doe, maar 
ook als lid van de landelijke Zoogdiervereniging 
of namens de Vleermuiswerkgroep Gelderland. 
Vaak lopen de activiteiten door elkaar en heb 
ik dan dus meerdere petten op. De 
samenstelling van de groepjes die de 
uitvoering doen, wisselt ook van activiteit tot 
activiteit. 
 
Kasten 
Een activiteit waarvan ik wel eens verslag heb 
gedaan op een avond is het monitoren van 
vleermuiskasten. Zes jaar geleden is er via de 
KNNV subsidie aangevraagd bij het Sint 
Anthoniegilde voor 18 vleermuiskasten. 
 Ze zijn op drie begraafplaatsen in Epe en Emst 
 opgehangen. Elk jaar worden de kasten ongeveer zes keer gecontroleerd. De aantallen vleermuizen 
wisselen sterk. In totaal zijn nu 116 dieren aangetroffen. Het gaat vooral om gewone 

grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen en om 
kleinere aantallen franjestaarten, een rosse vleermuis, een 
laatvlieger en een ruige dwergvleermuis. Bij de tellingen gaan de 
laatste jaren twee anderen mee. Zij hebben beiden de cursus 
afhandeling vleermuisklachten *) gevolgd. Het gaat hier uiteraard 
niet over klachten. De activiteit wordt ondernomen uit 
belangstelling voor vleermuizen. Via een QR-code bij elk groepje 
kasten  komt men bij informatie over dit (en andere) 
project op de site van de Vleermuiswerkgroep Gelderland. 
 
 
Telling winterslapende vleermuizen 
Tussen half december en half februari worden in Nederland de 
tellingen van winterslapende vleermuizen verricht. In onze 
omgeving  ben ik de telleider. Samen met twee andere KNNV’ers 
worden ongeveer tien verblijven geteld. De een helpt in Elburg en  

Oldebroek; de ander in Epe en Heerde. De kelder in de Pelzerkamp in Epe is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een belangrijk verblijf voor vleermuizen in de winter. 
Ruim 40 dieren van de drie soorten zijn hier aanwezig. 

Franjestaarten en Watervleermuizen in een 
winterverblijf 

 Franjestaart in vleermuiskast  
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Kerkzoldertelling vleermuizen 
In de nazomer worden de 
vleermuizen op (kerk)zolders geteld 
door leden van de 
Zoogdiervereniging. In onze 
omgeving zijn dat enkele kerkzolders, 
een kasteelzolder en twee zolders 
van schoolgebouwen. Er wordt 
jaarlijks een klein aantal vleermuizen 
aangetroffen. Hierbij gaat het 
voornamelijk over gewone 
grootoorvleermuizen. 
 
Kolonietelling vleermuizen 
Ongeveer 20 jaar geleden ontdekten 
we een kolonie laatvliegers in de 
Regenboogkerk in Epe. Sinds die tijd 
wordt het aantal uitvliegers jaarlijks 
geteld. De laatste jaren ligt het aantal 
tussen 80 en 100. Aan deze activiteit 

kunnen, in tegenstelling tot aan de vorige bezigheden, meer mensen deelnemen. Dat gebeurt dan 
ook.  
 
Zowel een aantal  KNNV’ers als klachtenafhandelaren wordt uitgenodigd. Meestal zijn vier tot acht 
personen aanwezig. Via Youtube zijn filmpjes van de vleermuizen te zien. Zoekopdracht: 
regenboogkerk, vleermuizen. Of voor vertraagde beelden: 
https://www.youtube.com/watch?v=2TLrG7kX5UU) 
 
Batdetectoronderzoek 
Voor de vleermuisatlas en de zoogdieratlas heb ik in veel Noord-Veluwse kilometerhokken 
waarnemingen verricht. Een enkele keer gebeurde dat samen met een lid van de afdeling. De 
waarnemingen zijn opgenomen in een nationale databank. Net als de waarnemingen van de overige 
activiteiten. 
 
 
Bevertelling 
Een werkgroep van de Zoogdiervereniging is 
gestart met het synchroon tellen van bevers. 
In ons werkgebied is Gerrit Jan van Dijk de 
contactpersoon. Met een paar personen 
hebben we drie telpunten bemand. Daarbij 
zijn enkele bevers gezien in de buurt van 
Veessen. Sporen van bevers zijn daar 
inmiddels vanaf de dijk te zien. 
 
 
 
 
Dassenburchten 
In 2015 zijn een aantal dassenburchten bekeken. Daarbij is geprobeerd de status van de burcht vast 
te stellen. Is het bijvoorbeeld een hoofdburcht waar voortplanting plaatsvindt. Aan dit werk is dit jaar 

Grootoorvleermuizen op zolder 

Beversporen bij Veessen 

https://www.youtube.com/watch?v=2TLrG7kX5UU
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meer aandacht besteed dan in voorgaande jaren. Daarnaast hebben enkele KNNV-leden geholpen bij 
de verplaatsing van dassen in de hoogwatergeul. Dit mag echter nauwelijks een activiteit van de 
zoogdierwerkgroep als groep genoemd worden. 
 
Braakballenonderzoek 
Vanaf het midden van de jaren ’90 wordt jaarlijks een partij braakballen van kerkuilen uit Hoorn bij 
Heerde geanalyseerd. Sinds een paar jaar onderzoeken we ook de braakballen van een locatie in het 
Wisselsche Veen. Hieraan wordt door vier tot zes mensen van onze afdeling gewerkt. Deze activiteit 
draagt bij aan de monitoring van kleine zoogdieren door de Zoogdiervereniging.  
 
Gegevens 
Van alle activiteiten gaan de gegevens naar een nationale databank. Naast deze activiteiten van de 
‘werkgroep’ geef ik alle zoogdieren door die ik al dan niet doodgereden ergens tegenkom. Daarbij 
beperk ik me meestal tot ons afdelingsgebied. Verder monitor ik twee kilometerhokken op 
dagactieve zoogdieren. Daarbij noteer ik ook alle vogels die ik waarneem. 
 
Belangstelling 
Zoals misschien uit het bovenstaande wel duidelijk is, zijn enkele activiteiten niet geschikt voor grote 
groepen. Maar mensen met serieuze belangstelling kunnen natuurlijk altijd ergens aan mee doen. De 
telling van uitvliegende vleermuizen is daar bijvoorbeeld heel geschikt voor.  
 

Tekst en foto’s: Frans Bosch 
 

*) De Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft i.s.m. de Vleermuiswerkgroep Gelderland mensen opgeleid om klachten 
van burgers m.b.t. vleermuizen af te handelen.  
 

 

 
Foto: Wim Oosterloo 
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Met de Plantenwerkgroep naar de Ewijkse Plaat 
 
Enkele keren per jaar bezoekt de plantenwerkgroep een gebied buiten de eigen regio. Zo gingen we 
op zaterdag 12 september 2015 met vijf personen naar de Ewijkse Plaat. Iets nauwkeuriger: het 
bewuste kilometer-hok 179-432 ligt oost van (en gedeeltelijk onder) de brug over de Waal in de A50 
tussen Valburg en Ewijk. 
Doel: op zoek naar planten die we in de eigen omgeving niet (elke dag) tegen komen. 
We parkeerden de auto iets ten zuiden van de Waaldijk bij Ewijk en binnen enkele minuten was het 
reisdoel bereikt. 
 
SLIK 
Eenmaal op de plaat werd meteen onze aandacht getrokken door een composiet van een centimeter 
of tien: vuilgele bloemhoofdjes met op het eerste gezicht alleen buisbloemen. Maar als we beter 
kijken, zijn er ook lintbloemen: omdat ze weinig langer zijn dan het omwindsel vallen ze nauwelijks 
op. Het is Klein vlooienkruid,  een kleinere versie van Heelblaadjes die we in onze omgeving wel eens 
vinden.  
Op dezelfde slikkige plekken groeit ook Bruin cypergras, hooguit 10 centimeter. Soms enkele 
plantjes, soms massaal. En dan vallen de zwart- of bruinachtige, vaak plat liggende aartjes op. Het 
plantje lijkt wel op een Zegge, hoort ook bij de Cypergrassenfamilie, maar bij een ander geslacht.   
 
TANDZAAD 
In de Heukels’ worden vijf soorten Tandzaad genoemd. Tandzaad ontleend zijn naam aan de 
uitsteeksels op de hoeken van de (platte, driekantige of vierkantige) vruchten. Die uitsteeksels 
(tanden) hebben weerhaakjes die meestal naar beneden zijn gericht, maar bij sommige soorten staan 
ze omhoog. Wie regelmatig in slootkanten of moerassige ruigtes struint, heeft deze  vruchten vast 
wel eens op zijn kleren gevonden.  
Het bekendst in onze eigen omgeving is Zwart tandzaad met meestal donkergekleurde stengels en 
drie- of vijftallige bladen met een ongevleugelde bladsteel. Afhankelijk van de groeiplaats zijn deze 
planten soms meer dan een halve meter hoog. Ook Veerdelig tandzaad heeft drie- tot vijftallige 
bladen, maar bij deze soort is de steel gevleugeld en zijn de stengels groen. 
Wie bovengenoemde planten kent, vindt op de slikvlakte ook planten die op bovengenoemde twee 
lijken. Die met knikkende bloemen, vaak met een stralenkrans van groene omwindselbladen en 
stralende gele lintbloemen, is Knikkend tandzaad. Ook de andere twee vinden we: Smal tandzaad, 
met scherper gezaagd gesteeld blad en Riviertandzaad met drie- of vijftallig blad en hoofdjes-met-
groene stralenkrans, maar niet knikkend. 
 
GANZENVOETEN  
Uit onze omgeving kennen we de Melganzenvoet van allerlei ruderale plaatsen en wegbermen. 
Minder vaak vinden we Stippelganzenvoet met meer spiesvormig blad en grotere zijslippen en in 
(moes)tuinen soms Korrelganzenvoet, die opvallend donker glanzende zaden heeft. 
Ook vinden we op voedselrijkere plekken wel eens Rode ganzenvoet: rechtopstaande planten met 
vleesachtige soms rode bladen. En een enkele keer Zeegroene ganzenvoet met liggende stengels en 
aan de bovenzijde groene en aan de onderzijde opvallende grijsmelige behaarde blaadjes. Op de 
Ewijkse Plaat vinden we ze allemaal.  
Maar vandaag kunnen we onze ganzenvoet-kennis verder uitbreiden. De forse planten die bij wrijven 
een fris geurtje hebben, zijn van de Welriekende ganzenvoet. De liggende stengels met mini-‘eiken’-
blaadjes en soms opgerichte toppen zijn van de Liggende ganzenvoet: de vruchten zitten tussen de 
bloemdekbladen. En de rechtopstaande planten met veel (grijsgroen gekleurde) bloeistengels zijn 
van Druifkruid. 
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AMARANTEN   
Lastiger te determineren zijn de verschillende Amaranten, omdat het een heel gepeuzel is om de 
bloemdekbladen te ontdekken en vervolgens uit te vinden hoeveel bloemdekbladen er zijn en welke 
vorm ze hebben. De bekendste is wel Papegaaienkruid, maar dat vinden we vandaag niet. Wel de 
Basterdamarant, maar we slagen er niet in te ontdekken met welke ondersoort we te maken hebben: 
bij de Basterdamarant moet de vruchtdoos in de breedte met een kapje opengaan en bij de Franse 
amarant in de lengte. We concluderen dat de vruchten nog niet rijp genoeg zijn voor een juiste 
determinatie. 
De liggende stengels met aan de top ingedeukte blaadjes met daarin een kort stekeltje zijn van de 
Kleine majer. De plantjes met liggende of opstijgende stengels met duidelijke nerven en een witte 
rand zijn van de Nerfamarant. 
 
HAND of VINGER  
Een andere vondst is een grasje met min-of-meer zigzagsgewijze liggende, grijsgroene uitlopers. 
Omdat er in eerste instantie geen bloeiwijzen te vinden is, is het voor de meesten een raadsel om 
welke (onbekende) grassoort het gaat. Maar na enig speuren, vinden we ook de bloeiwijze. Die 
bloeiwijze bestaat uit enkele dunne donkere aartjes die uit één punt komen, en dan is de naam niet 
zo moeilijk meer: Handjesgras.  
En Handjesgras moet je niet verwarren met Vingergras.  
Vingergras heeft ook liggende stengels, maar de bloeiwijze zit vaak deels verborgen in de bladschede 
en de aartjes komen bij nader inzien niet uit één punt: Glad vingergras. Deze soort vinden die we 
“thuis” in de bebouwde kom ook wel eens, tussen de stoeptegels, bijvoorbeeld. En er is ook nog een 
behaarde versie: Harig vingergras.  
 
EN OOK 
Enkele andere vondsten van soorten die we in de eigen omgeving 
weinig of nooit zien: Vederesdoorn, Rechte alsem, Doornappel, 
Kruisdistel, Kaal breukkruid, Aardpeer, Engelse alant, Slijkgroen, Rode 
ogentroost, Goudbes, Zandweegbree, Postelein, Oostenrijkse kers, 
Wilgzuring, Glansbesnachtschade, IJzerhard en Late stekelnoot. 
 

SCHERMBLOEM 

Op weg terug naar de auto, vinden we een ons onbekende 
Schermbloemige: geen Ruit, geen  

Karwijvarkenskervel en ook geen bloemen. 
Het blijkt te gaan om de Weidekervel (Silaum silaus), 

een zeldzame RL-soort (kwetsbaar) 
van natte voedselrijke hooilanden in 

 uiterwaarden / bermen en dijken  
 

 

 

 
TENSLOTTE  
Van het bezochte km-hok 179-432 (Ewijkseplaat) zijn sinds 1990 ruim 
500 soorten bekend en sinds 2000 ruim 450 soorten. Wij kwamen 
op 166 soorten, waaronder 4 soorten die hier nog niet bekend waren, 
nl. Haver, Wilgenroosje (foto), Knolrus en Keizerskaars. 
  
Het was in elk geval een leerzame excursie! 

 Egbert de Boer 
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Jaarverslag Plantenwerkgroep 
De ledenlijst van de Plantenwerkgroep  telt momenteel 20 namen. 

In het winterhalfjaar kwamen we op de laatste maandag van de maand bij elkaar. Er was 
aandacht voor: het aanbieden van een fotoboek aan Egbert over zijn plantenactiviteiten (jan.), wat 
doet FLORON? (feb.), determinatie herbariummateriaal van Vlinderbloemigen (mrt). Na de zomer 
werd verzameld plantenmateriaal gedetermineerd met speciale aandacht voor de Grassenfamilie 
(sep., okt., nov.). Gemiddeld waren er 11 leden aanwezig (9-15 deelnemers). 

Driemaal was er een dagexcursie: Baak (18 april, 7 deelnemers), Ewijkseplaat (12 september, 5 
deelnemers) en in samenwerking met de insectenwerkgroep naar het Junner Koeland (4 juli, 4 
deelnemers). 

In het zomerhalfjaar (27 april –  1 september) werd er elke maandagavond geïnventariseerd. 
- Vanwege weersomstandigheden ging het tweemaal niet door, waarvan eenmaal kon worden 

doorgeschoven naar de dinsdag, zodat er uiteindelijk op 16 avonden is geïnventariseerd.  
-  Gemiddeld waren 8 leden aanwezig (6-12 deelnemers). 
- Meestal wordt de groep opgedeeld in tweeën. Elke groep inventariseert dan een deel van 

het uitgekozen terrein. Na afloop worden de resultaten vergeleken, het verzameld materiaal 
wordt bekeken en meestal alsnog op naam gebracht.  

- In de meeste gevallen ging het om inventarisaties van (delen) van kilometerhokken: 
o Hertenkamp (voor het Kroondomein) 
o Vossenbroek (voor Het Gelders Landschap) 
o Particulier gebied op verzoek 
o Dorpshokken (waarvan geen recente gegevens bekend zijn) in Wapenveld (153 srt), 

Emst (162 srt), Oene (168 srt) en Heerde (222 srt)  
o Twee grasland percelen (voor Welna) 
o De ingezaaide bijenveldjes in de Burgerenk (Epe)  

 
Daarnaast werden in groepsverband op andere tijdstippen  inventarisaties verricht:  

- voor de Bijen-natuurtuin in Nunspeet 
- Landgoed Tongeren 
- deelname aan de 1000-soorten dag bij de Nijensteen 
- gemeente Heerde (ingezaaid terrein langs Apeldoorns Kanaal) 

 
Enkele leden deden ook op individuele basis inventarisaties (w.o. Het Nieuwe 
Strepen van FLORON). 
Enkele leden werkten op individuele basis mee aan het DNA-onderzoek van 
Naturalis. 
 
De verzamelde gegevens werden doorgegeven aan: 

- FLORON (w.o. het nieuwe strepen)  
- Het Gelders Landschap 
- Kroondomein 
- Landgoed Tongeren 
- Welna  
- enkele particulieren 
- gemeente Epe en Heerde 

Een deel van de gegevens werd dubbel ingeleverd (naast de opdrachtgever ook aan FLORON). Er 
worden o.a. contacten onderhouden met Gemeente Epe, Gemeente Heerde, Gelders Landschap, 
Kroondomein, FLORON. 

Egbert de Boer 
 

Ruige klaproos  
Foto: Egbert de Boer 
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Jaarverslag Geologie en Landschap  
Een groot deel van het jaar speelden onze activiteiten zich af in en op de bodem. “IJzer” was hierbij 
het steekwoord. Het bleek onverwacht een heel boeiend onderwerp. Op 10 januari togen we met 
een flinke groep belangstellenden naar de Loenermarkt voor een forse wandeling onder leiding van 
een boswachter van het Gelders Landschap. Echter na een goede 15 minuten werden we ruw door 
een enorme plensbui tot de orde geroepen en restte ons niets anders dan op onze schreden terug te 
keren en in Loenen achter een kop koffie onze teleurstelling te verwerken. Desondanks werd een 
nieuwe poging in het vooruitzicht gesteld. 
 
Op de traditionele werkgroepen avond eind januari hebben we ons bezig gehouden met “Bergen en 
bulten” in het landschap. 
In maart was Toine Jongmans bereid de geheimen van ijzer in de bodem te ontrafelen. 
Een interessante avond met veel wetenswaardigheden. 
Ondertussen deed Tjada melding van een bijzondere vondst in de vloeivijvers van Vitens aan de 
Dellenweg. Ze vond er een aantal klapperstenen die normaliter maar zelden het daglicht zien. Snel 
werd er een datum geprikt om een nader onderzoek in te stellen; Vitens had er geen bezwaar tegen. 

Onder prachtige weersomstandigheden en met wat 
noodzakelijke gereedschappen ontdekten we een grenslaag 
met vele klapperstenen. Zeg maar een fossiele rivierbodem 
tussen twee (door een ijstong scheef gestelde) pakketten 
rivierzand achter gelaten door de Rijn. Enkele klapperstenen 
bleken bij opening een nog natte witte fijne klei te bevatten. 
Het werd een echte werkmiddag. 
 

Foto: internet. Klapperstenen; elk blokje op de maatbalk is 1 cm. 
 
Een maand later werd de door regen mislukte Loenermarkt wandeling alsnog uitgevoerd. We vonden 
inderdaad een aantal scherven van klapperstenen op een stuk heide. Ook zagen we een aantal 
“IJzerkoulen”, gegraven in een grijs verleden toen deze belangrijke grondstoffen nog met de hand 
gedolven werden. We probeerden ons een voorstelling te maken van deze inspanningen van weleer. 
 
In september bracht Toine ons naar Wageningen om daar middels zijn onverwoestbare grondboor de 
ondergrondse opbouw van het Wageningse landschap bloot te leggen. Het werd een natte maar zeer 
leerzame dag. Zie ook het verslag van deze dag elders in dit blad. 
 
November bracht ons naar Steenwijk en omgeving, waar Gerard vele landschappelijke 
jeugdherinneringen naar voren bracht. Vanaf een lokale uitkijktoren hadden we een prachtig uitzicht 
op de stuwwal boog rond de Steenwijker Aa. Na een kop koffie werd ’s middags het Landschap vanaf  
de Havelter- en Bisschopsberg verkend en bestudeerden we de twee meest zuidelijk gelegen 
Hunnebedden. We fantaseerden over de wijze hoe de Trechterbekermannen dit toch tot stand 
wisten te brengen. 
Deze dag werd op tijd bij de eerste regendruppels afgesloten. 
 
Ons rest nog één avondbijeenkomst in december. Tijdens deze avond wil ik graag een andere opzet 
van de werkgroep voorstellen om te zien of we daar in de toekomst mee uit de voeten kunnen. 
 

Bauke Terpstra 
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Jaarverslag Evenementencommissie 
We stonden met een kraam op de Bijenmarkt (5 augustus) in Epe en op de Pleinmarkt (5 september) 
in Epe. Op beide markten hebben we samengewerkt met de tuinambassadeurs van onze vereniging, 
Mia Leurs en Elly ter Stege. Zij zorgden voor een zeer fraaie, bloemrijke stand. Daarbij hebben zij de 
hulp ingeroepen van drie hoveniers uit de gemeente. Deze leverden bijen- en insectenvriendelijke 
planten.  
 
In de stand oogstte een door Geert gemaakt egelhuis veel bewondering. Verder ligt er allerlei 
onderzoeksmateriaal als zoekkaarten, schoolkranten, loeppotjes enz. 
Ondanks het feit dat de stand veel lof kreeg toebedeeld, was het bezoek minimaal. De mensen 
konden de markt niet vinden of hij lag te ver uit de buurt van de gewone markt, die nog steeds niet 
op de oude plaats staat. 
Op de pleinmarkt was het ‘s morgens slecht weer zodat ook daar het bezoek niet was zoals we het 
gewend waren. 
Geert en Margriet deden mee met de jeugdactiviteit op Vriezes Erfgoed. Daarvan staat een verslagje 
in deze Natuurklanken. 
 

Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Margriet Maan 
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Jaarverslag Mossenwerkgroep 
De werkgroep: 
Onze werkgroep bestaat uit leden van de KNNV-Zwolle en leden van 
de afdeling Epe/Heerde.  
De groep is klein (6 leden), maar wel heel actief en enthousiast. 
Onze werkwijze: 
We inventariseren steeds een kilometerhok waar nog niet of weinig 
naar mossen is gekeken. We gaan een aantal keren in het voorjaar en 
in het najaar op pad. 
Na iedere inventarisatie komen we in de week erna een avond bij 
elkaar om lastige soorten verder te determineren en maken daarbij 
gebruik van binoculairs en microscopen.  
Soms was het ook dit jaar nodig om nog eens terug te gaan naar een 
bezocht gebied, want pas als een kilometerhok naar onze mening 
voldoende is bekeken, wordt er een definitieve lijst gemaakt. Deze lijst 
wordt naar de BLWG (dat is de vereniging voor onderzoek aan mossen 
en korstmossen) gestuurd. Via de BLWG komen onze gegevens dan  

terecht in de Verspreidingsatlas van de Nederlandse Mossen. Verschillende interessante mossoorten 
die door ons zijn gevonden, zijn daar na enige tijd met een stip op de verspreidingskaartjes terug te 
vinden. 
Bezochte gebieden in 2015: 
Epe, omgeving Dellenweg/Koekenbergweg. Dit gebied omvat een afgraving t.b.v. een 
infiltratieproject van Vitens, een stuk bos en lemige fietspadranden. Hier vonden we het zeldzame 
bladmos Groot klokhoedje (foto) en Nerflevermos. Beide Rode Lijst: Kwetsbaar.  
Heerde, Renderklippen. Inmiddels is dit het derde kilometerhok op de Renderklippen dat we 
inventariseerden. Langs de rand van het heideterrein vonden we Aarmaanmos (RL: Bedreigd), 
Glanzend maanmos, Gewoon trapmos en veel Heidefranjemos (de laatste drie soorten zijn RL: 
Kwetsbaar). 
Wezep, Landgoed IJsselvliedt. Het kilometerhok omvat aan de zuidwestkant van de 
Zuiderzeestraatweg een loofbos met waterpartijen en aan de noordoostzijde een naaldbos en 
loofbos. Glanzend maanmos (Rode Lijst: Kwetsbaar) was hier de meest bijzondere soort. 
Zwolle, Westerveldse bos. Dit gebied bevat o.a. een kleibos en twee afgegraven perceeltjes. 
Het eerste daarvan is ongeveer twaalf jaar geleden afgegraven en hier heeft zich in de loop van de 
jaren o.a. veenmos ontwikkeld: Glanzend veenmos (RL: Kwetsbaar) en Gewimperd veenmos. De 
aangrenzende strook weiland is eind 2014 afgegraven en bood ons de mooie gelegenheid om de 
pioniermosflora te volgen. Voorbeelden van hier gevonden pioniers zijn: Gewoon krulmos, Echt 
vetmos, Vals kortsteeltje en Gewoon knikkertjesmos. 
Per gebied vonden we dit jaar tussen de 55 en 65 soorten. 

 
Tekst en foto: Herma Visscher 

 

Jaarverslag Insectenwerkgroep 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 14 leden. Een groot aantal leden is in meer of in mindere 
mate actief tijdens de werkgroepsavonden en excursies. 
Vanaf januari tot en met november zijn er 5 werkgroepavonden geweest. Deze avonden worden 
goed bezocht. 
 
De vlindermonitoringsroutes Haaksweide en het Vegtelarijpark zijn ook dit jaar weer wekelijks 
gelopen. Vanaf half april tot eind september is er bij goed weer door de waarnemers geteld. De 
weersomstandigheden werkten niet altijd mee. In het voorjaar te warm waardoor er voor de 
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waarnemingsperiode, van sommige soorten al de eerste generatie, buiten de officiële telling viel. 
Daarna was het vervolgens in mei en juni vaak te koud. 
In mei is ook weer gestart met de libellenmonitoringsroute in het Vossenbroek. Door 
omstandigheden is de route helaas maar 4 keer gelopen. 
 
Ook dit jaar werd er door de Insecten werkgroep deelgenomen aan de afdelingsactiviteit “de 1000 
soorten dag” en werd er weer een Nachtvlindernacht georganiseerd 
Twee excursies gingen dit jaar niet door omdat er net gemaaid was en de weersomstandigheden te 
slecht waren. Te koud en regen in juni. Tijdens de meeste excursies werden er minder vlinders 
waargenomen dan vorige keren. Andere insecten werden volop waargenomen en opgenomen in de 
waarnemingen. Ook dit jaar hielden we de excursies weer in zogenaamde KM-hokken. 
Dit jaar gingen we van het Vossenbroek tot aan de IJssel. Vooral de excursies langs de zogenaamde 
Stroombreed leverde mooie waarnemingen op 
 
Verder was er nog een excursie in samenwerking met de Plantenwerkgroep naar het Junner Koeland 
op de heetste dag van het jaar( ongeveer 35 graden). Een mooi gebied dat we nog wel een keer 
willen bezoeken. Zie hiervoor ook het verslag van Menno in de vorige Natuurklanken. 

 
Gerard Plat 

 

Weidegeelster (Gagea pratensis) 
Tijdens de voorjaarsexcursie naar Baak ontdekten we Weidegeelster met 
zaaddoos (zie vorige Natuurklanken). 
Maar in Heukels’ Flora staat dat er in ons land geen zaadvorming 
plaatsvindt. 
Wietske van Apeldoorn ging in de buurt op zoek en vond bij Oene ook 
exemplaren met zaaddozen. 
Hadden wij iets nieuws ontdekt? 
Nee, helaas niet! 
 
Maar hoe zit het wel? 

INLEIDING 
- Benno Zonneveld doet bij Naturalis onderzoek aan het genoomgewicht van planten. Benno 

te Linde en Louis-Jan van den Berg onderzoeken de flora van de Achterhoek en langs de 
Ijssel, waarbij ze o.a. ook aandacht besteden aan varens en geelsterren.  

- Gezamenlijk deden ze onderzoek naar de Nederlandse populaties van Geelsterren. 
Wereldwijd zijn er 275 Geelster-soorten, daarvan komen er in Nederland vijf soorten voor. 
Van die vijf Nederlandse soorten zijn er twee: Weidegeelster (Gagea pratensis) en 
Akkergeelster (Gagea villosa)) ook in onze regio (omgeving Ijssel) te vinden. Ze zijn bloeiend 
te onderscheiden aan de bloeistengels: al (Akkergeelster) of niet (Weidegeelster) behaard; 
ook aan de bloeiwijze:  5-10 bloemen per bloeisteel (Akkergeelster) of 2-5 bloemen 
(Weidegeelster); en vegetatief:2 of 3 grondstandige bladen (Akkergeelster) of 1 
(Weidegeelster). Het laatste kenmerk is m.i. niet altijd even duidelijk. 

 
- Met beide soorten is meer aan de hand. Hier gaat het verder over de Weidegeelster. 

 
CHROMOSOOMGEWICHT en PLOÏDIE 

Door het onderzoek dat Ben Zonneveld (Naturalis) doet aan het gewicht van chromosomen is 
geconstateerd dat er binnen de Akkergeelster 2 en binnen de Weidegeelster 4 verschillende 
kerngewichten voorkomen.  
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In de celkern zitten de chromosomen. In normale gevallen gaat het om een dubbele set 
chromosomen. Bij voortplanting wordt een cel met sets eerst gesplitst in twee cellen met de helft 
van die sets, en vervolgens weer samengevoegd met een andere halve set tot een nieuwe kern en 
een nieuwe cel. 
Wanneer in de celkern vier sets chromosomen aanwezig zijn, noemen we de plant tetraploïed. Maar 
er zijn ook planten met vijf sets (pentaploïed), zes sets (hexaploïed) en 10 sets (decaploïed). 
Door de verschillende aantallen chromosomen ontstaat verschil in kerngewicht, of omgekeerd: uit 
verschillen in kerngewicht is af te leiden dat er verschil is in het aantal chromosomen in de kern. 
 
WEIDEGEELSTER 
Uit het onderzoek blijkt dat er in ons land bij Weidegeelster vier verschillende ploïdie-vormen 
kunnen worden onderscheiden. Van de onderzochte planten waren 30 tetraploïed, 85 pentaploïed, 
20 hexaploïed, 2 decaploïed.  
Pentaploïde planten (de vaakst voorkomende dus) zijn waarschijnlijk een kruising tussen tetraploïde 
(met 4 sets chromosomen) en hexaploïde (met 6 sets chromosomen ) planten, met als gevolg dat ze 
steriel zijn. 
  
WAT BETEKENT DIT VOOR DE WEIDEGEELSTER IN ONZE OMGEVING? 
We zien vaak dat er geen vruchtvorming / zaadzetting plaatsvindt, dan hebben we dus waarschijnlijk 
te maken met pentaploïde planten. 
Planten waarbij wel vruchtzetting voorkomt zullen dus waarschijnlijk tetraploïed of hexaploïed zijn. 
VERSCHILLEN 
Volgens Zonneveld, ter Linde en Van den Berg zouden de vormen aan de bladscheden onderscheiden 
kunnen worden: 

Naam: Sets Bladschede Locaties in NL Locaties omg. Ijssel 

tetraploïde 4 half-stengelomvattend 30 12 

pentaploïde 5 driekwart stengelomvattend 85 30 

hexaploïde 6 geheel stengelomvattend 20 12 

decaploïde 10 geheel stengelomvattend 2 2 

En om het ingewikkelder te maken: er zijn ook pentaploïde vormen van Weidegeelster gevonden die 
wel fertiel zijn. Hoe dat zit moet nog onderzocht worden. 
 
CONCLUSIE: 

- De fertiele vormen van Weidegeelster in onze omgeving zouden tot de tetraploïde of de 
hexaploïde vorm kunnen horen, maar waar is (voorlopig) nog niet zeker. 

- Wedden dat we komend voorjaar met andere ogen naar onze Geelsterren kijken? 
- Discussies over welles of nietes lijken me echter (nog) niet uitgesloten!  

 
Literatuur: 
Louis-Jan van den Berg en Benno te Linde – Geelsterren in Gelderland 
Egbert de Boer – Verslag voorjaarsexcursie Plantenwerkgroep naar Baak (Natuurklanken, 2015, nr. 4, 
p. 8-9) 
Egbert de Boer – Zeven vragen aan Ben Zonneveld (Planten, nummer 2, november 2015, p. 8-9) 
Ruud van der Meijden – Heukels’ Flora van Nederland, p. 100-101  
Eddy Weeda – Oecologische Flora, deel 4, p. 277-281 
B. J. M. Zonneveld, B. te Linde and L.‑ J. van den Berg – Genome sizes of 227 accessions of Gagea 
(Liliaceae) discriminate between the species from the Netherlands and reveal new ploidies in Gagea 
(2015) (te vinden op internet) 
 

Egbert de Boer 
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IJstijden, pingo(ruïnes), hunebedden en podzollen 
Excursie met de werkgroep Geologie en Landschap op 5 november naar Steenwijkerwold en Havelte. 
 
Op de heenweg passeerden we net voorbij Meppel onze eerste “berg” van deze dag. 
De Bisschopsberg, de zuidelijkste van de stuwwallen in N.W. Overijssel. Daarna passeerden we de 
Steenwijker Aa die op dat punt tussen de stuwwallen zijn weg zoekt richting voormalige Zuiderzee. 
Nu eindigt de Aa in het kanaal Steenwijk-Ossenzijl dat uiteindelijk afwatert, via allerlei waterwegen in 
het IJsselmeer. 
 
We hadden afgesproken bij de parkeerplaats onder aan de Woldberg bij Tuk. 
Wat als eerste opviel was de fraaie houtwal, die volgens onze interpretatie minsten enkele 
honderden jaren oud moest zijn, dit gezien de grote eiken- en essenstronken die in de wal stonden. 
Goed te zien was dat deze wal als veekering gediend moet hebben om te voorkomen dat het vee van 
de heide in het omringende akkerland kon komen. De grond uit de greppel, waarmee de wal was 
opgehoogd, lag namelijk aan de boszijde. Dat het ook een vorm van hakhoutbeheer was, blijkt uit het 
feit dat met name de essen eenmaal in de 15 tot 20 jaar werden afgezet op een dusdanige wijze dat 
de stobben steeds weer opnieuw uitliepen. 
Op de Woldberg is onderzoek gedaan aan 16 van deze zogenaamde stoven. De grootste is ruim 2,5 
meter in omvang en waarschijnlijk zo’n 500 jaar oud. Door dit eeuwenoude beheer is ook de 
ondergroei van deze wallen zeer bijzonder. In het voorjaar kleurt het hier wit van de bosanemonen. 
Maar ook de variatie aan struiken en bomen is zeer groot. Het blijft natuurlijk gissen hoe het 
landschap er ooit uitzag. Feit is dat met name de heuvels rondom Steenwijk ooit grotendeels bebost 
zijn geweest.  
De naam Steenwijkerwold (wold=bos) is hiervan ook afgeleid. Door menselijk ingrijpen zijn deze 
bossen grotendeels verdwenen en kwam de heide hiervoor in de plaats. Deze is later weer ingeplant 
met bos. Waarschijnlijk is dit gebeurd na werkzaamheden als diepploegen en 
grondverbeteringsmaatregelen. Er is echter niet veel van terug te vinden. Wel is bekend dat er in 
1554 al sprake was van nederzettingen met één of meerdere hoeven op de Woldberg. Geert 
Hiddinge was eigenaar van een van die hoeves die nog lange tijd in de familie is gebleven. De 
Woldberg heette toen dan ook de Hiddingerberg.  
 
Opvallend in het bos is de oude lanenstructuur met beuk en eik, waartussen de vakken vaak in- 
geplant zijn met naaldhout. Door een van die lanen lopen we richting wat in mijn jeugd “het moeras” 
genoemd werd. Het ven/moeras is een oude pingo ruïne ontstaan in de laatste ijstijd. De kern van 
een pingo of vorstheuvel bestond uit ijs en was geheel of gedeeltelijk door bevroren aardlagen 
bedekt. Deze heuvels groeiden als het ware omhoog. Dit kwam door de ijsdruk die ontstond doordat 
het grondwater, relatief warm kwelwater, onder de bevroren permafrostbodem druk uitoefende en 
steeds aan de ijslens aangroeide. Later ontstond door dooi en hogere luchttemperaturen dooi in de 
bedekkende aardlaag. Deze gleed af naar de basis van het ijsheuveltje en vormde een ringwal. Op 
den duur smolt het ijs en vormde een ven met in dit geval nog een herkenbare ringwal er omheen.  
 
Toine deed verscheidene boringen (op veilige afstand) maar kon niet anders dan tot de conclusie 
komen dat er flink gerommeld was in de bodem. Op andere plaatsen troffen wij wel duidelijker 
bodemprofielen aan waar de podzollagen overgingen in zand en boven op de berg was zelfs nog een 
leemlaagje aanwezig. Boven op de berg stond een informatiebord over het ontstaan van de 
stuwwallen in het dal van de Steenwijker Aa. Toen we later op de uitkijktoren stonden hadden we 
een mooi uitzicht op het dal en de zuidelijke stuwwal bij Havelte. Waar we later die dag nog even bij 
de hunebedden gingen kijken.  
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Voor de koffie en de sanitaire stop namen we een kijkje in het Geologisch monument Wolterholten. 
Hier zijn in de tuin van de boerderij (die moest wijken voor de aanleg van de Rijksweg) een aantal 
stenen samengebracht uit de keileemlagen die daar zijn afgegraven. Alle stenen zijn van Noordelijke 
oorsprong en hebben een nummer gekregen. De geologie werkgroep van de KNNV afdeling De 
Noorwesthoek heeft het beheer van dit monument op zich genomen. Op hun site staat veel meer 
informatie over dit monument en kun je de lijst downloaden waar de nummers en de namen van de 
stenen op staan. 
 

 
 
Tenslotte nemen we nog een kijkje bij de hunebedden van Havelte. Bauke vertelde hier over de 
aanleg van zo’n hunebed en laat ons gletserkrassen zien op enkele van deze stenen. Na een laatste 
blik, nu op de noordelijke stuwwal, vanaf de zuidelijke, begint het te regenen en besluiten we dat het 
een mooi einde is van de excursie naar de kop van Overijssel. Toine moest echter nog een keer boren 
op deze heuvel. Ook hier zien we mooi uitgeloogde podzol, een laagje dekzand en vervolgens iets 
leemachtiger zand. 

Gerard Plat 
Foto: internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatiestand hoveniers op de bijeenkomst Groene Tuinen Epe. Foto’s: Wietske van Apeldoorn 
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Informatiebijeenkomst Groene Tuinen 
Op 5 november is voor nieuwe bewoners van de wijk Klaarbeek in Epe en andere belangstellenden 
een informatiebijeenkomst gehouden om Groene Tuinen te stimuleren. Dezelfde week hebben de 
eerste 15 huurders en enkele kopers de sleutel gekregen en daarom was de bijeenkomst op dit 
moment gepland.  
Om 19.00 uur was de inloop in een zaal van het Gemeentehuis. Drie hoveniers hadden 
informatiestands met plantmateriaal en KNNV had foldermateriaal. Daarna begonnen de 
presentaties. 
 
Elly ter Stege heette ieder welkom en stelde de sprekers voor. Folpert Pieksma van gemeente Epe 
ging in op de invulling en filosofie van het openbaar groen. Gericht op biodiversiteit en aansluitend 
op andere groene veldjes in de naastgelegen wijk. Hein van Bohemen, deskundige op gebied van 
groene tuinen en inpassing in de bewoning, gaf aan wat de voordelen van groene tuinen zijn en hoe 
dit thuis is in te richten. Aansluitend discussie. Mia Leurs bedankte de sprekers en gaf de bezoekers 
weer gelegenheid om bij de infotafels langs te gaan voor informatie. Elly en Mia beantwoordden als 
tuinambassadeurs vragen die bij de bezoekers leefden. 
 
De avond was een afsluiting van een reeks activiteiten, die samen met de gemeente Epe, 
woningbouwvereniging Triada en gebouwexploitant Explorius zijn opgezet. Vanaf de start van de 
bouw met een infostand van KNNV, artikelen in de pers, informatie op de website en tenslotte de 
informatieavond zijn bewoners geïnformeerd over hoe groen in de wijk te realiseren is. Ze kunnen 
verder tips en ideeën krijgen van de tuinambassadeurs.  
Er waren bijna 30 belangstellenden waaronder wijkbewoners, KNNV’ers, andere belangstellenden en 
ook de wethouder is geweest. Het project loopt door en we gaan over een maand kijken hoe we 
verder gaan. Ook in Heerde wordt gekeken hoe groen in tuinen kan worden gestimuleerd. 
In Epe zijn we blij met de samenwerking met de gemeente en de andere partners. Hopelijk zien we in 
het voorjaar resultaat en kunnen we met toekomstige nieuwe bewoners de lijn doortrekken. 
 

Elly ter Stege, Mia Leurs, Herman Snoek 

 

Jeugdactiviteit op Vriezes Erfgoed 
Het was een vrolijke boel op Vriezes Erfgoed.  
Leerlingen van groep 6 en 7 van de Dominee van Maasschool uit Wapenveld maakten zich 
woensdagmorgen nuttig met het schonen van bramen uit de schapenweide. Onder leiding van Dick 
Verhagen van de vrijwilligersgroep werd er hard gewerkt.  
Op het programma stond verder het knutselen van insectenhotelletjes onder 
leiding van Geert Kuper en Margriet Maan van de evenementencommissie 
van de KNNV Epe-Heerde. 
Halverwege de morgen werd er gewisseld. Alle leerlingen gingen tenslotte 
naar huis met een zelfgemaakt insectenhotel. Er werd geboord, gezaagd, 
geknipt… het zinderde van de gretigheid en de creativiteit.   
Het materiaal bestond uit stammetjes, dikke en dunne rietstengels, 
duizendknoop, bamboe en klei. 
De kastjes hebben Geert en Margriet van te voren in elkaar gezet, zodat alleen de vulling er nog in 
moest. Toch een heel karwei om alle stengels eerst in bosjes te binden en af te zagen. 
Een gezellige en geslaagde morgen! 

Geert Kuper en Margriet Maan (Evenementencommissie) 
 
Bronvermelding 

 Voorplaat: Voorzijde Verkade album Jac. P. Thijsse 
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Tekening van de wijk Klaarbeek in Epe en het groenbeheer.                    Foto: Wietske van Apeldoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mia op de bijenmarkt.                                                             Foto: Margriet Maan 
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Weidegeelster en rechts de Akkergeelster. 
 
Vooral de beharing in de bloeiwijze van de 
Akkergeelster is een duidelijk onderscheid 
tussen beide soorten. 
 
Beide foto’s zijn genomen op de Blankemate. 
Een IJsselhoeve bij Welsum. 
 

Mariet van Gelder 
 
 
 

Zaad van de Weidegeelster. 
Foto: Wietske van Apeldoorn 

Het bleef niet droog. 
Excursie Geologie naar 
Wageningen. 
 
Foto: Herman Snoek 




