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Frans Verstraaten 
Woesterbergweg 4 
8166 HE Emst 

mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
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Stuurpraat 
Voor de opzet van de Algemene ledenvergadering (ALV) is dit jaar een andere opzet gekozen. Er is 
vrijwel niet teruggekeken naar activiteiten in 2016 en in beperkte mate vooruit (2017), zoals 
gebruikelijk was. De activiteiten uit 2016 zijn al uitvoerig zowel in het coördinatorenoverleg en 
werkgroepenoverleg als in Natuurklanken aan de orde geweest. Het is goed om je successen te 
vieren, maar overdrijf het niet. In de laatste ALV is ruimte uitgetrokken voor een toelichting van de 
wethouder Jan Aalbers en Henk Posthuma van de gemeente Epe over natuurbeleid van de gemeente 
en raakvlakken met onze afdeling. Deze opzet is ons goed bevallen en zal ongetwijfeld (met andere 
sprekers) herhaald worden. 

In de toelichting van beide gemeentemensen kwamen veel praktische voorbeelden van 
samenwerking aan bod. Duidelijk is dat er veel positieve ervaringen zijn, maar ook dat de 
samenwerking nog behoorlijk kan worden verbeterd. Voor de gemeente Heerde geldt globaal 
hetzelfde beeld. Een duidelijk verbeterpunt is bijvoorbeeld dat beide gemeenten recentelijk plannen 
hebben ontwikkeld, waarbij geen gebruik is gemaakt van onze kennis. Vanuit beide gemeenten is 
toegezegd onze afdeling beter bij de planvorming te betrekken. Wellicht zijn er van onze kant ook 
verbeterpunten aan te wijzen en door te voeren. Nagegaan zou kunnen worden of bijvoorbeeld 
inventarisaties door de verschillende werkgroepen nog meer aan kunnen sluiten op 
maatschappelijke behoeften. 

Een nieuwe loot aan onze KNNV-boom is de oprichting van een wandelgroep. We gaan de eerste 
dinsdagmorgen van de maand vanaf 10.00 uur ergens in onze regio wandelen. De wandelgroep heeft 
een meerledig doel, genieten van landschap en natuur, de omgeving (beter) leren kennen, lekker 
buiten zijn en mensen leren kennen. Elders in deze Natuurklanken vind je een uitvoeriger 
beschrijving. 

Al lange tijd wordt over een fusie tussen de KNNV en het IVN gesproken, omdat de doelen van beide 
verenigingen elkaar deels overlappen en goed aanvullen. Accent voor de KNNV ligt bij inventarisaties 
en voor het IVN bij educatie. Recent is men tot de conclusie gekomen dat een mogelijk samengaan 
van beide verenigingen er (voorlopig) niet in zit; de verschillen tussen beide organisaties zouden te 
groot zijn. Wel werd en wordt geadviseerd de samenwerking met elkaar te zoeken. 

Ook onze afdeling zoekt de samenwerking; niet alleen met het IVN maar ook met andere 
natuurorganisaties (zie Meerjarenprogramma). Uit mijn waterschappraktijk heb ik ervaren dat 
samenwerking tot mooie en anders moeilijk bereikbare resultaten kan leiden. 

Toen ik in 2015 tot het bestuur toetrad en mij gevraagd werd me voor natuurbescherming in te 
zetten dacht ik dat er binnen onze regio weinig zaken zouden spelen. De praktijk blijkt echter geheel 
anders. Er speelden en spelen een flink aantal grote zaken en vele kleine in de beide gemeenten. Tot 
de eerste categorie behoren onder andere de aanleg van een natuurbegraafplaats op de 
Woesterberg, het kappen van vele honderden bomen langs de Heerderweg en langs de Hoofdweg in 
Emst, het kappen van bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel en de hoogwatergeulen en 
de realisatie van TOP (Toeristisch OverstapPunt) aan de Elburgerweg in Heerde. Soms heeft bezwaar 
maken duidelijk succes (geen natuurbegraafplaats op de waardevolle Woesterberg), soms is 
onduidelijk of men al dan niet rekening met onze wensen heeft gehouden (aanpak van de 
uiterwaarden om de doorstroming te bevorderen) en soms is duidelijk dat geen rekening is 
gehouden met onze bezwaren (bomenkap in de hoogwatergeul). Samenvattend kunnen we stellen 
dat, ondanks de hoeveelheid tijd die het gekost heeft, we vrij succesvol zijn met onze bezwaren 
tegen natuurbedreigende onderdelen van regionale plannen. 

Wim Oosterloo 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
op 6 februari 2017 in “De Ontmoetingskerk” te Heerde 

Aanwezig:  28 leden inclusief het bestuur 

Bestuur:  Wietske van Apeldoorn- (voorzitter). Ron Roovers- (penningmeester), Loes Jansen- 
                             (algemeen lid), Wim Oosterloo – (Algemeen lid)  

Afwezig met kennisgeving: Herman Snoek (ziek), Gert Prins 

Verslag:   i.v.m. ziekte van Herman Snoek wordt het verslag gemaakt door Yvonne Zeegers 

********************************************************************l************** 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Met name de plaats van deze 
bijeenkomst, “de Ontmoetingskerk” mag bijzonder worden genoemd.  
Voor de pauze zal de agenda worden afgehandeld. Na de pauze zullen de heren Jan Aalbers, 
wethouder van de gemeente Epe en de heer Henk Posthuma, adviseur op gebied van ruimte en 
duurzaamheid bij de gemeente Epe, een presentatie houden. In deze presentatie zal wetgeving en 
beleid en de samenwerking met KNNV centraal staan. 
Na de presentatie is er tijd voor vragen en discussie. 

2. BESPREKING CONCEPTVERSLAG NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18-FEBRUARI-2016 
(Natuurklanken 2016 nummer 2, bladzijdes 8 t/m 11.) 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.  
Met hartelijk dank aan Herman Snoek. 

3. BESTUURSVERKIEZING 

Wietske van Apeldoorn (voorzitter) aftredend en herkiesbaar.  
Ondanks het afgelopen zeer drukke jaar heeft ze besloten om een volgende termijn te willen blijven. 
Met instemmend applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. 

Herman Snoek (secretaris) heeft na 2 termijnen aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. 
Hiervoor in de plaats wordt Yvonne Zeegers voorgedragen. Zij is al geruime tijd lid van de 
Plantenwerkgroep. Ook met deze benoeming gaat de vergadering akkoord.  

Als algemeen bestuurslid wordt Bernard Verstraete voorgedragen. Met deze benoeming gaat de 
vergadering akkoord. 

4. MEDEDELINGEN 

a. Afdelingspluim 

Loes Jansen heeft de eer om de afdelingspluim uit te reiken. Na uitvoerig beraad binnen het bestuur, 
is besloten om deze aan Herman Snoek toe te kennen, hoewel het niet de bedoeling is om een 
bestuurslid te kiezen. Jammer dat hij er vanavond niet bij kan zijn. Maar de woorden van Loes zullen 
Herman zeker bereiken. Loes doet een kleurrijk verslag van zijn functioneren als secretaris. Dank aan 
Mia Leurs, die Herman 6 jaar geleden heeft kunnen overhalen om het bestuur te komen versterken. 
De afgelopen 6 jaar heeft Herman gezorgd dat er rust en orde in de afdeling kwam. Zorgde ervoor 
dat er een goed archief kwam. Heeft alles gedigitaliseerd, de website gezicht gegeven er heeft er een 
nieuwsblog aan toegevoegd. Herman als organisator, IT-er, PR-functionaris maar bovenal als 
netwerker: onmisbaar voor KNNV Epe-Heerde. 
Dus heel veel dank aan Herman. Hij gaat zijn energie nu geven aan de paddenstoelenwerkgroep.  
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Maar ook de verzorging van de website en het vermelden van alle nieuwtjes, blijft in de vertrouwde 
handen van Herman. 
Daarnaast krijgt Mia ook een bos bloemen, als dank dat zij er voor heeft gezorgd dat Herman zich bij 
KNNV Epe Heerde heeft aangesloten.  

Dank aan Loes voor deze mooie woorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Voortgang samenwerking KNNV – IVN 

Een mogelijk samengaan van KNNV en IVN onder één koepel gaat voorlopig niet door. Er zijn 
inmiddels wel mooie contacten ontstaan met IVN Apeldoorn en KNNV Apeldoorn en Zwolle en 
“Vereniging Landschap en Milieu” Hattem.  

Een mooi resultaat is geboekt met de Cursus Paddenstoelen. Deze wordt opnieuw aangeboden,  
i.s.m. met IVN- en KNNV Apeldoorn. 
 

c. Landelijke en Gewestelijke KNNV  

Ron Roovers doet kort verslag van de vergadering van de Beleidsraad op 04 februari 2017 

 Het besluit om KNNV en IVN niet te laten fuseren is gebaseerd op het feit dat er te grote 

verschillen tussen beide organisaties bestaan. Met name in de statuten van elke organisatie 

afzonderlijk. 

IVN richt zich meer op het educatieve vlak en KNNV meer in de verdieping. 

Daarbij wordt samenwerking toegejuicht zonder te fuseren. 

 Verder heeft de Beleidsraad geadviseerd om de gewesten op te heffen. Wenselijk is de 

grenzen van de gewesten op te schuiven naar de provinciale grenzen. Dit zal de draadkracht 

ten goede komen. 

 Er is nog geen datum vastgesteld voor de excursie van het gewestelijke KNNV. 

Foto: Arrienne Bosch 

 

  

<Herman    tijdens    
een excursie 
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 Het landelijk thema voor de KNNV voor de periode 2017-2021 is “Samenhang in de natuur”   

Voor het jaar 2017 is gekozen voor het thema “Natuur dichtbij”. 

Geadviseerd is om de thema’s langer te laten doorlopen. 

 

5. JAARVERSLAG 2016  
(Natuurklanken 2017 nummer 1 – bladzijdes 7 t/m 9 ) 

Er wordt alleen ten aanzien van bladzijde 9 een opmerking gemaakt: De naam van de genoemde 
organisatie VZZ moet zijn “Zoogdiervereniging”. Waarvan akte. 

Ook voor het jaarverslag dank aan Herman. 

6. FINANCIEN 

a. Verslag Penningmeester 

Ron Roovers geeft een duidelijk beeld van de Financiën. 
De volgende punten krijgen extra aandacht. 

 De landelijke afdracht is hoog in vergelijking met onze jaarcontributie. Afdracht is rond de 

 € 21,00. Deze afdracht gaat op aan de in totaal 1,2 FTE die op het hoofdkantoor werken en 

aan de uitgave van het blad Natura. 

Het bedrag bestemd voor het landelijke KNNV wordt ieder jaar verhoogd ingevolge de 

inflatiecorrectie. 

 Opgemerkt wordt dat KNNV Epe-Heerde een afdeling is met een van de laagste 

contributiebedragen. 

 Verder is heel duidelijk dat de uitgifte van het blad “Natuurklanken”, met name de papieren 

versie, de grootste kostenpost is. Per blad is dit inclusief portokosten. ruim € 3,00. Een 

digitale versie verdient dan ook de voorkeur. Vooruitlopend hierop zijn de kosten van het 

blad “Natuurklanken” voor 2017 met een lager bedrag in de begroting opgevoerd. 

 Omdat KNNV Epe Heerde inmiddels heeft ingeteerd op zijn reserves, is het bedrag van   

€ 5.000,00 bereikt, op grond waarvan in het verleden besloten is, om dan de contributie te 

herzien. 

Gepleit wordt voor een contributieverhoging. 

Aanvullende opmerking van Bernard Verstraete: het is nodig om de contributie te verhogen. 

Daarnaast is het ook nodig om eventueel een extra bedrag te vragen voor het ontvangen van 

“Natuurklanken” op papier. 

 Ron maakt melding van het succes van de automatische incasso van de contributiegelden. Er 

hebben zich inmiddels al 24 mensen aangemeld.  

 Er staat ook een behoorlijk bedrag (€4.000,--) opgevoerd voor het op orde brengen van het  

“Natuurpad” . 

Omdat dit pad geliefd is bij wandelaars, wil men het nog een 

keer netjes maken. Deze wandeling per GPS of QR, is 

vooralsnog moeilijk vanwege de slechte ontvangst in dit 

bosrijke gebied. 

Behalve nieuwe bordjes zal er ook aan een APP worden 

gewerkt. 

Die € 4.000,-- moet ergens vandaan komen. Men zoekt naar 

oplossingen, waaronder subsidiemogelijkheden. 

 

Dank aan Ron voor het duidelijke verslag. 
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b. Kascommissie 

De kascommissie gevormd door Gerlof Luehof en Paula Bijlsma hebben de stukken gecontroleerd en 
goed bevonden. Decharge wordt verleend. Met dank aan de kascommissie. 

Voor 2017 zijn als kascommissie aangesteld Gerlof Luehof en Menno Boomsluiter. 

7. VERTEGENWOORDIGING VERGADERING KNNV 
zaterdag 1 april 2017 

Hiervoor hebben Wietske van Apeldoorn en Bernard Verstraete zich aangemeld.  

8. MEERJARENPLAN  

Wim Oosterloo heeft in 2016 een meerjarenplan op papier gezet. 
De belangrijkste speerpunten zijn weergegeven in: Doelen, Resultaten en Actiepunten. Voor iedere 
bestuursvergadering wordt dit geagendeerd, maar er is geen afvink cultuur. 
Het hoofddoel is: duidelijkheid in de ontwikkelingen  
Dit plan is voor 2017 bijgesteld. Het is te vinden op de website van KNNV Epe Heerde. 
Heel veel dank aan Wim. 

9. JAARPLANNEN  

a. Werkgroepen 

Op de website en in Natuurklanken 2017 – nummer 1 – staan de programma’s en uitgebreide 
verslagen van de werkgroepen. Daarom wordt dit niet meer in de ALV besproken. 
Als je op de hoogte wilt blijven, is het natuurlijk aan te raden (en ook heel leuk) om lid te worden van 
een werkgroep. 

b. 1000 -soorten dag 

Datum: 6 mei 2017 in Schaveren. Nadere informatie volgt.  
Alleen de Vogelwerkgroep heeft al een ochtendexcursie op het programma staan. Hiervoor dient 
men zich al op te geven. 

c. Tuinambassadeurs 

Mia Leurs heeft inmiddels aangegeven niet meer als tuinambassadeur verder te 
willen. Dit houdt in dat Elly ter Stege nog maar de enige is. Een oproep aan de 
leden om zich bij Elly op te geven als tuinambassadeur.  

10. COMMUNICATIE  

a. Natuurklanken 

Een prachtig blad dat door iedereen met veel plezier wordt gelezen. Grote dank aan Marlon The, 
Mariet van Gelder en Lita Keuskamp!! 

b. Website 

Zoals eerder aangegeven blijft Herman Snoek de website verzorgen. 
Verzoek om ook alle nieuwsitems aan Herman door te geven (info@epe-heerde.knnv.nl) 
Alle informatie is  terug te vinden op de website onderaan de pagina met als titel: “news” 

Tot slot Het verzoek  van de voorzitter om de contributie te verhogen naar € 27,50  voor 
de leden, wordt door de vergadering goedgekeurd. Daarna nog het dringende verzoek 
van Ber Verstraete om dit bedrag te verhogen door degenen die “Natuurklanken” op 
papier willen blijven ontvangen. 

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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11. PAUZE 

12. PRESENTATIE “WETGEVING EN BELEID” 

door Jan Aalbers en Henk Posthuma van de gemeente Epe. 

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de diverse plannen zoals het bomenplan, APV en bestemmingsplan. 
Ook werd de visie weergegeven op bijv. landschapsontwikkelingen. Een belangrijk onderwerp betreft 

het groenbeheer en de biodiversiteit.  

En onder het kopje Natuureducatie kwam de 
KNNV om de hoek kijken. Op een van de laatste 
slides stond: Samen maken we Epe mooier. 
Samenwerking met KNNV is hierin gewenst. 

 

 

 

 

 

De presentatie werd afgesloten met de volgende tekst:  

 Kennis delen over Flora en Fauna in Epe 

 Afstemmingsoverleg tussen Gemeente en KNNV, eventueel gezamenlijk met meerdere 

natuur- en milieuorganisaties 

 Betere afstemming in beheeradviezen tussen gemeente en KKNV 

 Klimaatadaptatie op particulier terrein 

 

Wat betreft kennisdelen over Flora en Fauna in Epe:  

 Afstemmingsoverleg tussen Gemeente en KNNV, eventueel gezamenlijk met meerdere 

natuur- en milieuorganisaties 

 Betere afstemming in beheeradviezen tussen gemeente en KKNV 

 Klimaatadaptatie op particulier terrein 

Doel: Een hogere biodiversiteit en participatie in groen- en natuurbeheer in de gemeente. 

Na afloop werden er kritische opmerkingen gemaakt t.a.v. de verwachtingen die de gemeente soms 
bij de burgers creëert en die door kleine regels in de wet  niet waargemaakt kunnen worden. 

Wim Oosterloo stelde terecht de vraag op welke manier de KNNV beter (en in een vroeger stadium) 
in overleg kan treden met de gemeente. Geopperd werd om een terugkerend overleg in te stellen, 
zoals dat er in het verleden al bestond. 

Dank aan Jan en Henk voor hun uitgebreide uiteenzetting. 

13. SLUITING 

Na een oproep van Bauke Terpstra om zich aan te melden voor een digitale versie van 
“Natuurklanken” sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 
bijdrage aan deze vergadering. 

Yvonne Zeegers 

Samenwerking KNNV/gemeente Epe in 2014: 
Wethouder Aalbers start project vlinder- en 
bijenvriendelijke veldjes in de wijk. 
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Algemeen Programma  
Zaterdag  
5 en 6 mei 

1000 – SOORTENDAG OP SCHAVEREN 
Vroeg in de ochtend wordt deze dag al gestart met een vogelexcursie. 
Daarna zijn er de hele dag excursies en inventarisaties waar u aan deel kunt 
nemen. 
Zo is er een geologie excursie naar de Woesterberg en wordt er ook naar 
paddenstoelen gekeken. 
In de middaguren zijn er excursies van de plantenwerkgroep en de 
insectenwerkgroep gaat kijken naar wilde bijen en wespen op de Woesterberg. 
Daarna naar libellen en vlinders bij de retentievijvers aan de Oranjeweg. 
 
Op de avond van 5 mei worden de schermen en vallen opgezet voor nachtvlinders 
en wordt er met de batdetector naar vleermuizen gezocht. 
Er is ook een kraampje aanwezig met allerlei spullen van onze afdeling. 
Natuurlijk is er ook iets te eten en te drinken aan het eind van de middag als de 
balans wordt opgemaakt van de waarnemingen die gedaan zijn. 
 
Locatie: bij de familie Verstraaten aan de Woesterbergweg 4 
Aanvangstijden excursies komen op de website en zie artikel op volgende 
bladzijde. 

 
Voorjaarskamp in De Haan aan Zee, België 
Van 27 mei t/m 2 juni 
 
Dit jaar gaan we naar België/Zeeuws Vlaanderen, een gebied waar we nog niet eerder waren. 
De omgeving van de Haan heeft niet alleen een prachtig strand maar ook een van de mooist 
bestaande duinbossen. 
Verder is er een Natuurpunt waar we onze informatie kunnen halen. Het ligt op een redelijke afstand 
van Zeeuws Vlaanderen met enkele prachtige natuurgebieden zoals het “Verdronken Land van 
Saefthinge” langs de Westerschelde en de oude polders rondom dit gebied, maar we gaan ook naar 
slikken en schorren met hun specifieke flora kijken. 
Bovendien is het een uitstekend gebied om naar vogels te kijken. 
De Vlaamsche Kreek met zijn orchidee rijke graslanden is ook de moeite waard. Door verschillen in 
bodemopbouw en beheer zijn de dijken in Zeeuws Vlaanderen bloemrijk en rijk aan vlinders en 
andere insecten. 
Dan is er nog het bekende natuur en vogelgebied op de grens met België “Het Zwin” en natuurlijk 
kunnen we haaientanden zoeken langs het strand bij Cadzand. 
Mogelijkheden genoeg voor een prachtige week op de grens van het  West Vlaamse land en Zeeuws 
Vlaanderen. 
 
28 september lezing over spinnen. 
 
26 oktober lezing in samenwerking met de plantenwerkgroep. 
Het onderwerp is nog niet helemaal uitgewerkt. 
 
30 november volgt er een lezing in samenwerking met de vogelwerkgroep 
 
7 december is de jaarlijkse leden voor leden avond. 
Die avond zal ook dit jaar in het teken staan van reisverhalen  
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Focus op Schaveren tijdens 1000-soortendag 2017 

 
Tijdens de jaarlijkse 1000-
soortendag op zaterdag 6 mei 
2017 is alle aandacht gericht op 
Schaveren (Emst), het 
onderzoeksgebied waarover we in 
2018 een rapport willen laten 
verschijnen. 
De 1000-soortendag is een 
buitenactiviteit. De werkgroepen 
binnen onze afdeling doen al 
wandelend inventarisaties en 
nemen daarbij graag andere 
geïnteresseerde leden en niet-
leden mee ‘op sleeptouw’.  
Nevendoel van de dag is de 
onderlinge ontmoeting. 

 
Uitvalsbasis voor de (meeste) inventarisaties is de woonboerderij van de fam. Verstraaten aan de 
Woesterbergweg 4 in Emst, gelegen aan de rand van het gebied. Parkeren kan achter de boerderij; 
volg de pijlen.  
 
De zoogdierenwerkgroep en de insectenwerkgroep komen vrijdagavond 5 mei al in actie, om resp. 
vleermuizen en nachtvlinders te spotten. Op zaterdag 6 mei is de vogelwerkgroep er als eerste bij 
voor een wandeling vanaf zes uur. Verspreid over de dag gaan de paddenstoelenwerkgroep, 
werkgroep geologie en landschap, plantenwerkgroep (inclusief mossen) en insectenwerkgroep op 
pad. 
 
Je mag aan alle wandelingen/inventarisaties deelnemen. De werkgroep leden vragen we om niet 
alleen met eigen groep mee te gaan, maar ook met (een deel van) de excursie van een van de andere 
werkgroepen. Dat verruimt je kijk op de natuur in het algemeen en op Schaveren in het bijzonder. 
Je maakt tevens kennis met de manier waarop een andere werkgroep haar kennis verzamelt en de 
natuur beleeft.  
Het erf en de kapschuur op de startlocatie zijn tevens ontmoetingsplek. Er is thee en koffie; er staat 
en ligt divers materiaal om te bekijken; de werkgroepen publiceren er de waarnemingen die tijdens 
hun excursies zijn gedaan. 
 
De dag wordt afgesloten met de gebruikelijke nazit. Alle coördinatoren vertellen kort iets over de 
(mooiste) vondsten van die dag, we horen het eindresultaat en we praten nog wat na, met 
koffie/thee en wat lekkers, met een drankje en hapje. Hou er rekening mee dat de nazit wel 
overdekt, maar in de buitenlucht is; mocht het die dag kil zijn, zorg dan voor iets warms om aan te 
trekken.  
We gaan ervan uit dat iedereen die aan een werkgroepwandeling deelneemt, ook de nabespreking 
bijwoont. Wil je niet meewandelen, maar wel de gezelligheid van de nazit beleven, dan ben je 
welkom.  
 
In verband met de catering willen we graag weten wie bij de nazit aanwezig is. Opgeven bij het 
secretariaat: secretaris@epe-heerde.knnv.nl . Voor de catering vragen we een vrijwillige bijdrage, die 
je die dag in de vertrouwde bus mag deponeren.  

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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PROGRAMMA 1000 soorten dag: 
 
vrijdag 5 mei  
21.00- ca. 23.00 uur: zoogdierenwerkgroep gaat eropuit met de batdetector om vleermuizen te 
spotten, o.l.v. Frans Bosch. Verzamelpunt: restaurant Schaveren, Oranjeweg 72-74, 8166 JC Emst. 
 
21.00- ca. 23.00 uur: de insectenwerkgroep lokt en inventariseert nachtvlinders op de locatie 
Woesterbergweg, o.l.v. Gerard Plat. 
 
zaterdag 6 mei 
6.00-9.00 uur: vogelwerkgroep inventariseert vogels tijdens een wandeling door Schaveren, o.l.v. 
Adrie Hottinga. Aanmelden verplicht via de site www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-
doen/details/?excursie=1618. Doe dat snel, want er kan maar een beperkt aantal deelnemers mee.  
 
9.45-12.00 uur: paddenstoelenwerkgroep inventariseert in het gebied rondom schapenwasplaats  
’t Rengel, o.l.v. Herman Snoek. 
 
10.00-12.00 uur: werkgroep geologie en landschap gaat op zoek naar zwerfstenen, o.l.v. Bauke 
Terpstra. 
 
12.30-15.30 uur: plantenwerkgroep inventariseert rondom de retentievijvers Oranjeweg en/of op de 
Woesterberg, o.l.v. Egbert de Boer, in samenwerking met mossenwerkgroep. 
 
12.30-15.30 uur: insectenwerkgroep inventariseert op Woesterberg en rond de retentievijvers 
Oranjeweg, o.l.v. Gerard Plat. 
 
Waar geen vertrekpunt wordt genoemd is dat: Woesterbergweg 4, 8166 HE Emst. 
 
Het programma kan uiteindelijk hier en daar nog iets veranderen; kijk voor een actuele 
programmering op www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizend-soortendag 
  Foto: Herman Snoek 

 
Schaveren Nieuwjaarswandeling 2017     Foto: Herman Snoek 

http://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1618
http://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1618
http://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizend-soortendag
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Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Datum Dag Wat Waar  Tijd Opm 

06-mei zaterdag Inventarisatie Schaveren 

(Vennetje Johannespad 

e.o.) 

10.00 Voor rapport Schaveren  

1000 soortendag 

01-sep vrijdag Inventarisatie Gortel of Vossenbroek 13.30  

14-sep donderdag Inventarisatie Kloosterbos 13.30  

19-sep dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30  

24-sep zondag Inventarisatie Woesterberg 13.30 Voor rapport Schaveren 

28-sep donderdag Inventarisatie Schaveren (Languedoc) 13.30 Voor rapport Schaveren 

07-okt zaterdag Inventarisatie Motketel 13.30 mogelijk met cursisten  

15-okt zondag Excursie Paleistuin 't Loo 10.00 Met Leo Knol en mogelijk  

met cursisten 

17-okt dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30  

22-okt zondag Afdelingsexcursie Natuurpad Heerde 13.30 Algemeen programma 

27-okt vrijdag Inventarisatie Leemkuil Tongeren 13.30  

31-okt dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30  

04-nov zaterdag Inventarisatie Petrea 10.00 Met KNNV Zwolle 

10-nov vrijdag Inventarisatie Koevelden bij Ommen 10.00  

14-nov dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30  

We proberen in november een gecombineerde inventarisatie met KNNV Zwolle te organiseren.  
De datum volgt nog. Als leden van de andere werkgroepen een keer mee willen zijn ze van harte welkom.  
Informatie en opgave bij Herman Snoek (info@epe-heerde.knnv.nl). 
Wijzigingen zijn mogelijk. Deze worden altijd in de agenda op de website vermeld. 

Herman Snoek 
 

Programma Insectenwerkgroep  
Onze werkgroep avonden zijn vastgelegd  en zullen allemaal in het Kulturhus te Epe zijn. 
Na de zomer beginnen wij weer op:  18 september 
     25 oktober 
     20 november 
Waarschijnlijk gaan we half/eind augustus nog een avond plannen met als onderwerp spinnen. 
Daarna gaan we spinnen vangen en determineren. Op 18 september gaan we dan verder met onze 
bevindingen. Kees zal zich hier voor inzetten om dat te organiseren.  
 
In het kader van het inventarisatieproject Schaveren gaan we veel excursies houden in dat gebied. 
Het schema ziet er als volgt uit: 
Woesterberg: vooral op bijen en wespen 
  1x per maand op donderdag om 10.00 uur  
  30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni en 31 augustus. 
Schaveren totaal : op verschillende plaatsen (alle insecten) 
      1x per maand op zaterdag om 11.00 uur 
      29 april, 27 mei, 1 juli en 26 augustus 
Retentievijvers  Oranjeweg: Libellen volgens methode libellenmonitoring  

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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   Wekelijks als weersomstandigheden goed zijn op donderdag. Om 11.00 uur. 
 
Nachtvlinders: nog een keer bij Hetty i.o.m. Hetty, Jan en Henk begin mei en eind augustus. 
Losse waarnemingen altijd welkom. Graag per mail doorgeven. 
Daarnaast op een zaterdag in juni excursie naar bijzonder natuurgebied samen met de planten 
werkgroep. 
 
Losse excursies (voorstellen van leden) nog nader in te vullen. 

Gerard Plat 

 

Programma werkgroep Geologie en Landschap 
 
Dachten we vorig jaar het onderwerp ijzer in de bodem wel te hebben afgesloten, komt er toch nog 

een vervolg. Aanleiding is opnieuw de vondst, begin 2016, van klappersteen.  

We laten het dit jaar niet bij de vragen over 

het ontstaan en de ligging van klappersteen 

in de bodem, we gaan nu onderzoeken en 

ervaren hoe je uit plaatseigen ijzerhoudend 

gesteente ijzer kunt winnen. Op de Veluwe 

wisten ze dat in de prehistorie al. Met hulp 

van de Apeldoornse archeoloog Janneke 

Zuyderwyk gaan we proberen uit onze bijeen 

geraapte brokstukken klappersteen in een 

zelf te bouwen leemoven ijzer te winnen. Een 

proces dat zich over enige maanden 

uitspreidt.  

Donderdag 13 april geeft Janneke ons tekst en uitleg over het hele proces, zodat we weten wat ons 

te wachten staat als we daadwerkelijk beginnen. Kulturhus (Spoorzolder), 20 uur. Ook niet-leden van 

de werkgroep g&l zijn welkom.  

Verder op onze agenda: 

donderdag 23 maart -  lezing over het historische Gortelsche Bos door drs. Martijn Horst (zie 

algemeen programma) 

zaterdag 8 april -  excursie door het Gortelsche Bos o.l.v. Martijn Horst (zie algemeen programma) 

zaterdag 6 mei - 1000-soortendag in Schaveren; g&l-excursie om 10.00 uur (zie verder algemeen 

programma) 

donderdag 11 mei - gezamenlijke excursie met plantenwerkgroep naar IJstijdenmuseum en 

botanische tuin de Kruidhof in Buitenpost; nadere info over vertrek volgt (zie ook site) 

 

Voor meer informatie:  coördinator Bauke Terpstra,  boterpstra@hetnet 

Klapperstenen 

Vuurjuffer 



 15  
 

Programma Plantenwerkgroep 
Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 

Za 15-04 -   Samerott (Duitsland) 09.30 Heerde, transf.  voorjaarsflora 

Wo 19-04  21.54.13 197-504 Zalkerbos  18.45 Heerde, transf.  voorjaarsflora 

Ma 24-04 27.44.15 199-484 Oene, Eperweg Oene, begr.plaats  

      

Ma 01-05 27.24.55 199-490 Heerde-N, rondweg P.Action 
(Kamperzijweg) 

dorpshok 

Za 06-05   Schaveren 12.30 Emst, 
Woesterbergweg 4 

1000-soortendag 

Ma 08-05 27.43.44 193-481 Schaveren Rest. Schaveren Project 2016-2018 

Do 11-05   Excursie Buitenpost Nader te bepalen i.s.m. Geologie & 
Landschap 

Ma 15-05 27.34.41 195-486 Epe, Dellenweg Dellenweg X 
Belvedereweg 

FLORON – HNS  

Ma 22-05 27.35.21 200-488 Heerde – Gulbroek  Bonenburgerbrug Privé - terrein 

Ma 29-05 27.53.45 194-476 Vaassen, zuid P. Wanenk (begr.pl) dorpshok 

      

Ma 05-06   Vervalt (2
e
 

Pinksterdag) 
  

Ma 12-06 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst, Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 19-06 27.54.22 196-478 Vaassen, Grift Geerstr.Griftsemolenw Grift 

Ma 26-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

      

Ma 03-07 27.43.34 193-482 Schaveren Woesterbergweg X 
Langeweg 

FLORON – HNS  

Ma 10-07 27.43.34 192-482 Schaveren, 
Woesterberg 

Rest. Schaveren Project 2016-2018 

Ma 17-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang 
Vossenbroekweg 

Gelders Landsch. 

Ma 24-07 27.35.32 201-487 Veesserbroek Kerkdijk brug-westz.  Ruimte vd rivier 

Ma 31-07 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

      

Ma 07-08 27.25.14 203-494 Werlerdijk Gemaal Pouwel 
Bakhuis 

Ruimte vd rivier 

Ma 14-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 21-08 27.34.44 198-486 Vemderbrug, Grift Vemderbrug Grift 

Ma 28-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

Haaksweide Ingezaaide 
bijenveldjes 

      

Za 09-09 of 
16-09 

  Nader te bepalen 10.00 uur ? dagexcursie 

Alternatief 27.43.43 192-481 Schaveren Rest. Schaveren Project 2016-2018 

 
OPMERKINGEN: 

- Bij de meeste excursies ligt de nadruk op inventarisatie. 
- Ook is er aandacht voor determinatie en naamgeving: altijd 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 iets wordt gewijzigd. 
- We proberen om in mei / juni een woensdagavond af te spreken voor een determinatie-

avond  grassen en schijngrassen 
- HET NIEUWE STREPEN – Zo mogelijk proberen we ± 1x per maand een afspraak te maken 

om op een (mid)dag een hok te gaan inventariseren voor HET NIEUWE STREPEN 
 

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

mailto:edeboer008@planet.nl
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Verslag Nieuwjaarswandeling in het gebied Schaveren.  
Eind 2017 zullen we als KNNV een nieuw rapport opleveren over dit 
gebied. Tijdens de wandeling, die geleid werd door Wim Oosterloo, 
werd als snel duidelijk dat het gebied al regelmatig bezocht is door 
de verschillende werkgroepen. Het verhaal van Wim werd dan ook 
op verschillende punten toegelicht vanuit de werkgroepen.  
 

 
 
 
Vanaf restaurant Schaveren zijn we 
gestart in zuidelijke richting over de 
Veldweg waar we de Smallertse beek 
overstaken. Hier was vroeger een 
doorwaadbare plaats of “voorde” waar 
schapen langs werden geleid van de 
heidevelden naar de schaapskooien. De 
naam schaapvoorde werd in Saksisch 
dialect Schaffoerden wat later 
verbasterd werd tot Schaveren.  
Hierna lopen we langs ‘t Rengel. Eerder 
werd hier het moerasviooltje 
gevonden. 
 

 
 Bij ‘t Rengel staat inmiddels een bord met informatie over de aanwezige landweer die vermoedelijk 
tussen de 14de en 17de eeuw werd aangelegd om het gebied rond Emst te beschermen.  
Ondanks de wal rond ‘t Rengel is het geen pingoruïne. De wal is door uitbaggeren van het ven 
ontstaan. 
 Even verder doorkruisen we oude raatakkers (celtic fields). Tijdens de ijzertijd ontstond één van de 
eerste vormen van landbouw waarbij een veld van 40 x 40 meter werd ontgonnen. 
De “ontginningsrommel” werd als wal rond dit veld verzameld. Recent onderzoek wijst uit dat ook op 
deze wallen gewassen werden verbouwd. We steken nogmaals de Smallertse beek over, waar in 
2009 nog het Bermpje en de Driedoornige stekelbaars zijn gevonden en lopen verder naar de 
retentievijvers aan de Oranjeweg. Hier wordt het VBA principe voor waterbeheer toegepast. 
Vasthouden, bergen, afvoeren. Retentie (bergen) is hierin een belangrijke pijler. Dit kan in het groot, 
zoals bij de hoogwatergeul of in het klein in de vorm van een eenvoudige regenton. Het 
retentiegebied is voor vogels een aantrekkelijk gebied (o.a. Meerkoet, Waterhoen, Waterral, 
IJsvogel, Doodaars, Grauwe gans) maar er is ook een Ringslang gezien en er groeien bijzondere 
planten zoals Pilvaren en Waterdrieblad.  
 
Bij een oud Veluws erf met varkenskot, aan 
de Steenderbultweg, zijn in de kapschuur 
braakballen gevonden met restanten van in 
ieder geval 11 soorten muizen. 
Hiervandaan lopen we met de bossen 
rechts van ons en een prachtig zicht op het 
Veluwe massief links voor ons richting de 
Woesterberg. Onderweg merken we nog de 
sporen van een Das op in de vorm van een 
wissel en haren aan het prikkeldraad. 
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Observaties op de Stellendam     Foto: Adri Hottinga 

Als afsluiter maken we nog een rondje over de Woesterberg. We horen dat hier meer dan 40 soorten 
wilde bijen gevonden zijn, waarbij de Pluimvoetbij eruit springt vanwege zijn broedzorg en diepe 
gangen voor zijn nest. 

 

In een ontspannen en gezellige 
wandeling, waar uiteraard ontmoeting 
met elkaar voorop stond, hebben we zo 
(opnieuw) kennis kunnen maken met de 
verschillende landschapstypen van 
Schaveren: het beekdal met 
retentiegebied, de stuwwal met bossen 
en nog wat resterende heide, het 
enkengebied met zijn karakteristieke 
open, opbollende karakter en 
cultuurlandschap.  

 

 

De wandeling werd afgesloten met een gezellige nieuwjaarsreceptie in restaurant Schaveren 

Tekst en foto’s: Arrienne Bosch 

Excursie Vogelwerkgroep Zuid-Holland en Zeeland 
27 december 2016 

Deelnemers: Epona Vos, Gerjan Petter, Matthijs Bootsma, Frans Bosch, Gerrit Jan van Dijk, Hendrik 
en Gert Prins, Adrie Hottinga (verslaggever). 
Doel: vogels waarnemen in enkele gebieden in Zuid-Holland en Zeeland. 
 
Evenals in twee voorgaande jaren werd in de vogelwerkgroep avond op 17 november 2016 besloten 
om een excursie te plannen in enkele vogelrijke gebieden in Zuid-Holland en Zeeland. Matthijs was 
initiator en heeft de organisatie van deze ééndaagse vogeltrip op zich opgenomen. Er is gereisd met 
twee auto’s vanaf het VVV parkeerterrein te Epe. Gert Prins en Matthijs Bootsma waren deze keer 
onze chauffeurs. 

 
 
 
 

Door Gerjan en Matthijs zijn voor en 
tijdens de vogeltrip de waarnemingen 
van bijzondere vogelsoorten op 
waarneming.nl gevolgd, zodat we 
actuele informatie ter beschikking 
hadden. Rond 9.30 uur waren wij in de 
haven bij Stellendam, waar je vanaf de 
dijk op dit tijdstip van de dag een 
prachtig uitzicht hebt over de 
slikplaten, omdat het eb is. Het was de 
hele dag prachtig weer en de zon schee 
tot circa 15.30 uur, zodat wij op alle 
locaties goed zicht hebben gehad. 
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Brandganzen in de Prunjepolder  
 Foto: Adri Hottinga 

Dat gold ook voor het uitzicht over de slikplaten bij Stellendam. 
Op deze locatie noteerden wij: veel soorten steltlopers met als bijzondere waarneming een Grutto. 
De Brandganzen schatten wij op ruim 7000 ex. Interessant waren ook de waarnemingen van enkele 
foeragerende Oeverpiepers in tegenstelling tot Waterpiepers die gedurende de wintermaanden in 
het binnenland langs de rivieren te zien zijn. Stellendam is voor het waarnemen van grote aantallen 
wadvogels zeker een geschikte locatie voor de start van meerdere excursies op één dag. Na het 
bezoek aan Stellendam doorkruisten wij de vlakke polders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt 
en waar wij grote aantallen Kieviten en ook enkele tientallen Goudplevieren zagen.  
 
De tweede excursie locatie was de Brouwersdam waar je altijd veel vogelsoorten kunt zien die in 
onze regio niet aanwezig zijn. Op de basalt glooiingen van de Brouwersdam zagen wij Rotganzen en 
Scholeksters met kleurringen en buitengaats waren een tiental Roodkeelduikers, enkele Parelduikers, 
Zwarte zee-eenden, vele tientallen Middelste zaagbekken en enkele Zeekoeten.te zien. 
Ook waren natuurlijk aanwezig Bonte strandlopers, de grotere Kanoeten, Steenlopers, Drieteen 
strandlopers en een enkele Paarse strandloper. Het was (zoals gewoonlijk) druk op de Brouwersdam 
met veel vogelspotters vanwege een waargenomen Kuifaalscholver, die wij overigens die ochtend 
niet konden ontdekken.  
Zo blijft het boeiend; niet alles moet op een presenteerblaadje liggen na een appje! We verbleven 
dus geruime tijd op de Brouwersdam en genoten nog van een enkele zeehond ter hoogte van de 
spuisluis t.b.v. de waterbeheersing in het Grevelingenmeer. 
 
Na het bezoek aan de Brouwersdam 
gingen we naar de Prunjepolder, één 
van de oudste polders van Schouwen-
Duiveland met een bewogen 
geschiedenis. .Eeuwen geleden is dit 
oorspronkelijke veengebied 
ontgonnen om zout te winnen uit het 
veen en ontstond een waterrijke 
wildernis en een paradijs voor vogels.  
 
Daarna hebben de boeren de polder 
vorm gegeven door het gebied droog 
te leggen en te gebruiken voor de 
akkerbouw. Na de stormvloed van 
1953 heeft een herverkaveling 
plaatsgevonden en werd deze polder ingericht voor landbouw. Vervolgens is de polder via Plan 
Tureluur van landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied als compensatie voor het verdwijnen 
van de schorren in de Oosterschelde. 
De Prunjepolder bestaat nu grotendeels uit geïnundeerde percelen en droge delen en is nu wetland 
van internationale allure. 
Gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar is hier 2 % van de totale Europese populatie 
overwinterende Rotganzen. Dat betekent dat hier in de wintermaanden 2600 Rotganzen en ook nog 
eens 1300 Brandganzen verblijven. Gedurende de wintermaanden is het gebied natter dan in de 
zomermaanden. In het gebied is een vogelobservatietoren voor het verrichten van waarnemingen. 
Wij hebben vogels waargenomen vanaf de wegen en de dijk langs de Inlaagweg en vanaf de 
Delingsdijk (N653). De Prunjepolder valt binnen de begrenzing van het nationaal park Oosterschelde. 
Dit is de grootste van de 20 nationale parken in Nederland met een oppervlakte van 35.000 ha water 
en 2.000 ha natuur op de oever.  
Vanaf de Inlaagweg is een goed overzicht over de polder en de buitendijks gelegen inlagen. Bij 
aankomst langs de dijk werden we meteen “getrakteerd” op Brandganzen die dichtbij de weg 
foerageren en waar er enkele met kleurringen lopen die wij af kunnen lezen. We zien vele tientallen 
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soorten vogelsoorten en vooral de grote aantallen Rosse grutto’s, Zilverplevieren en Goudplevieren 
zijn indrukwekkend. Het zijn enkele uren in de middag die veel plezier geven aan het waarnemen van 
vogels.  
Op de terugweg langs de Prunjepolder zien we nog een Zwartbuikrotgans tussen enkele honderden 
Witbuikrotganzen. 
 
Onze twee 
fotografen Matthijs 
en Gerjan hadden de 
Zwartbuikrotgans al 
snel in de lens. Na 
het bezoek aan de 
Prunjepolder zijn we 
terug gereden via de 
Brouwersdam en 
hebben we weer 
genoten van de 
gekleurringde 
Scholeksters en 
overige steltlopers 
die zich ophielden 
langs de vloedlijn. 
  
    
 
VOGELWAARNEMINGEN 27 DECEMBER 2016 (volgorde volgens invoer waarneming.nl – 27-12-2016) 

Fazant Grauwe gans Kolgans  Rotgans 

Zwarte Rotgans 1 Brandgans  Knobbelzwaan Nijlgans  

Bergeend Krakeend  Smient Wilde eend  

Slobeend Pijlstaart Wintertaling Tafeleend 

Kuifeend Eider Grote zee-eend 1 Zwarte zee-eend 10 

Brilduiker  Nonnetje Grote zaagbek Middelste zaagbek 

Roodkeelduiker Parelduiker Dodaars Fuut 

Kuifduiker Geoorde fuut Lepelaar Blauwe reiger 

Grote zilverreiger Kleine zilverreiger Aalscholver Bruine kiekendief 

Buizerd Torenvalk Slechtvalk 2 Meerkoet 

Scholekster Kluut Kievit Goudplevier 

Zilverplevier Bontbekplevier Watersnip Grutto 1 

Rosse Grutto Wulp  Zwarte ruiter Tureluur 

Steenloper Kanoet Drieteenstrandloper Paarse strandloper 

Bonte strandloper Kemphaan  Kokmeeuw Stormmeeuw 

Grote mantelmeeuw Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw Zeekoet 4 

Holenduif Houtduif Stadsduif Halsbandparkiet 

Bosuil Gaai Elster Zwarte kraai 

Kauw Koolmees Veldleeuwerik Winterkoning 

Spreeuw Merel Roodborst Heggenmus 

Grote gele kwikstaart 1 Graspieper Oeverpieper  Vink  

Groenling    
Wat betreft zoogdieren : op meerdere locaties hebben wij hazen en reeën waargenomen. 

Adri Hottinga  

Scholeksters     Foto: Gerjan Petter  



 20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kanoet                                                                  Bonte strandloper 
                                     Drieteen strandloper 
                                     Paarse strandloper 
  Brandgans                                                            Rotgans 
 

Matthijs Bootsma  
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De Sleedoornpage in Epe  
 

De Sleedoornpage is 

een zeldzame vlinder in 

Nederland.  

Hij komt het meest voor 

langs de randen van de 

Veluwe. 

Door zijn verborgen 

leefwijze in de hoge 

boomtoppen wordt de 

vlinder maar zelden 

gezien. 

In Epe is al jaren een 

heel kleine populatie te 

vinden in het Vegtelarij 

park. 

 

 

De vlinder overwintert als eitje dat wordt afgezet op de 

sleedoorn. Elke winter wordt in januari door een aantal 

vrijwilligers van de KNNV afdeling Epe-Heerde, gezocht 

naar deze eitjes. 

Dat wordt gedaan in samenwerking met de 

Vlinderstichting. Deze eitjes zijn wit en daarom in de 

winterperiode goed te zien op de donkere takken van de 

sleedoorn. 

Na enige zorg over het kleine aantal gevonden eitjes in de 

laatste 3 afgelopen jaren, respectievelijk 9, 4 en 7, is er 

dit jaar ook gezocht op een nieuwe locatie. 

In de wijk Klaarbeek werden op jonge aanplant 48 eitjes 

gevonden. Samen met de 9 eitjes van het Vegtelarij park 

en 2 eitjes langs het Molenpad zijn er dit jaar in totaal 

dus 59 eitjes gevonden. Dat is voor een vlindersoort die 

zeer zeldzaam is en jaar na jaar op landelijk niveau 

zeldzamer wordt een mooi resultaat.    

                                                             Gerard Plat 

 
 

Eitjes Sleedoornpage         Foto: Henk Jager 

 

Samen zoeken 
Foto: Gerard Plat 
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Heggen leggen op landgoed Bonenburg in Heerde 
 

Op 14 januari 2017 waren de 

KNNV evenementen commissie 

en veel leden aanwezig op het 

landgoed Bonenburg in 

Heerde, waar het 

kampioenschap heggen leggen 

plaatsvond. Door de Stichting 

Heg en Landschap en de 

gemeente Heerde was de 

KNNV afdeling Epe en Heerde 

gevraagd aanwezig te zijn om 

voorlichting te geven over 

natuur en landschap.  

 

Naast de KNNV waren ook de 

Imkersvereniging Heerde, 

Vriezes Erfgoed, de 

Knotgroep Heerde, de 

Hoogstambrigade Heerde en 

iemand van de gemeente 

Heerde aanwezig(om 

nestkastjes te timmeren) 

Adrie Hottinga liet zijn 

verzameling 

heggenhakmessen zien en 

Herr. Muller uit Duitsland 

was aanwezig voor de 

promotie van zijn boek over 

het heggen leggen en 

natuurlijke erfscheidingen in 

Europa. 

“Eetit” verkocht 

streekproducten en Cor van Oene verzorgde de catering samen met mensen van Vriezes erfgoed die 

voor de pannenkoeken zorgden. 

 

Buiten op het landgoed dichtbij de verwarmde tent streden 17 groepjes om de eer van die dag: het 

leggen van een heg van zeven meter. Vader Luke en zoon Martin Schippers behaalden de titel van dit 

kampioenschap. Het heggen leggen is zo’n vijftien jaar geleden door de Stichting Heg en Landschap 

geïntroduceerd op het landgoed Bonenburg.  
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In de omgeving van Nijmegen, Brabant en Limburg vinden we veel meer gelegde heggen en is deze 

vorm van afscheiding van landbouwgronden een streekcultuur. Langs de IJssel in de uiterwaarden 

zijn hier en daar nog restanten te vinden van oude gelegde heggen, maar het vlechten werd vroeger 

meer toegepast dan het leggen van heggen. Het leggen van heggen is een tijdrovende klus, terwijl 

het vlechten (meidoorntakken buigen en in de heg naar beneden vlechten) minder ingewikkeld is.  

 

 In 2000 heeft de KNNV afdeling Epe en Heerde inventarisaties op het landgoed Bonenburg 

uitgevoerd en in 2002 is hierover een rapport verschenen. Sindsdien is er veel veranderd en 

inmiddels is zes kilometer gelegde heg aangelegd. Jaarlijks worden de heggen na het leggen 

machinaal geknipt. 

 

Het (nieuwe) landgoed Bonenburg is mede door de heggen en bomenlanen aspectbepalend voor het 

landschap aan de zuidzijde van Heerde. Over het landgoed is een klompenpad aangelegd dat de 

verbinding vormt van het centrum van Heerde door de Horsthoek tot de zuidelijke Heerdersprengen. 

De lengte van het klompenpad bedraagt circa 15 km. 

Het is de bedoeling dat op de Bonenburg informatie panelen worden geplaatst langs de route van 

het klompenpad. Een en ander zal in samenwerking gerealiseerd worden met de eigenaar van 

landgoed Bonenburg, de gemeente Heerde, KNNV afd. Epe en Heerde en de Imkersvereniging 

Heerde. 

Adri Hottinga    Foto’s: Mariet van Gelder 
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Mijn zoogdierwaarnemingen van de egel 

 
In 2009 ben ik begonnen mijn waarnemingen van zoogdieren zo consequent mogelijk door te geven 
via www.telmee.nl. Dat heeft tot nu ruim 6500 meldingen opgeleverd. Via telmee zijn die terug te 
zien op kaartjes van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Door de NDFF wordt in het 
kaartje onderscheid gemaakt tussen persoonlijke waarnemingen en die van anderen. De persoonlijke 
waarnemingen zijn te zien op het niveau van km-blokken en die van anderen als waarnemingen in 
uurhokken. Bij beide is niet te zien om hoeveel waarnemingen per blok het gaat. 
 
Van de egel (Erinaceus europaeus) staan 282 waarnemingen in het archief. De meeste waarnemingen 
zijn in de directe omgeving 
gedaan (216); een kleiner 
aantal elders in Nederland. 
Helaas gaat het in de meeste 
gevallen om waarnemingen 
van dode egels. Maar liefst 
247 keer heb ik in deze acht 
jaar een verkeersslachtoffer 
doorgegeven. Dat is ruim 
dertig dode egels per jaar. 
Vaak een platgereden, maar 
nog te herkennen plakkaat op 
de weg, soms een stil bolletje 
in of tegen de berm. Bij twee 
waarnemingen gaat het om 
mest. Die is goed te 
herkennen. De keutels glimmen door insectendelen en door de aanwezigheid van delen van 
slakkenhuisjes. De keutels zijn ongeveer 10 mm dik en tot 60 mm lang.  
 

De meeste egels zijn gevonden in de 
dorpen en in het agrarisch gebied. In de 
bossen zijn door mij geen of weinig 
waarnemingen gedaan.  
Gelukkig zijn er ook momenten dat ik een 
egel levend gezien heb. Er zit er af en toe 
een in de tuin. Eenmaal waren het er twee. 
Ze waren erg lang met elkaar bezig. Hun 
gesnuf en gesnuif had me ’s morgens vroeg 
op hen attent gemaakt. Toen ik later op de 
dag thuiskwam, waren ze nog bezig. Er van 
uitgaand dat ze gedurende de tijd dat ik 
weg was, hetzelfde gedrag vertoond 
hebben, zijn ze ruim twaalf uur met elkaar 
bezig geweest. Of er gepaard is, weet ik 
niet, maar het is wel aannemelijk. 
 

Frans Bosch 
 

Het kaartje bestaat uit 5 x 5 uurhokken.  
Vanuit het middelste hok gemeten ligt Epe linksonder en Heerde rechtsboven 

http://www.telmee.nl/
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Wandelen 
Genieten van landschap en natuur, de omgeving (beter) leren kennen, lekker buiten zijn, mensen 
leren kennen en werken aan een gezond lichaam. Dat kan allemaal als je mee wilt doen met een 
nieuwe wandelgroep van de afdeling Epe-Heerde van het KNNV. 
Het is de bedoeling dat we voorlopig eens per maand een wandeling van ongeveer 4 tot 6 kilometer 
in de omgeving gaan maken. Tijdens de wandelingen is er gelegenheid om korte toelichtingen te 
geven, op landschap, flora, fauna e.d. We blijven niet lang stilstaan bij een plant, paddenstoel en 
dergelijke, maar wandelen ook niet in een strak tempo. Dit betekent dat de wandelingen ongeveer 
anderhalf tot twee uren duren.  
 
We gaan de eerste dinsdagmorgen van de maand wandelen van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur. 
Tijdens de wandeling spreken we af waar we de volgende keer gaan wandelen. 
Dit wordt via de mail nog even bevestigd, zodat ook degene die niet aanwezig is weet waar de 
volgende wandeling plaatsvindt. 
Wil je deelnemen aan deze wandelingen dan graag aanmelden bij wimoosterloo@kpnmail.nl. 
Eenmalig aanmelden per mail is voldoende. Mocht de wandeling niet doorgaan i.v.m. slecht weer 
dan wordt voor 08.30 uur op de wandeldag een mail verzonden. 
 
Ook niet-leden kunnen een aantal keren meewandelen. Willen ze blijven deelnemen aan de 
wandelingen dan moet men lid worden van het KNNV. De contributie bedraagt €25,00 per jaar; 
hiervoor ontvangt men een landelijk en afdelingstijdschrift, zijn de vele lezingen en excursies gratis 
en wordt korting op natuurboeken gegeven (zie ook www.knnv.nl/epe-heerde). 
 
De eerste wandeling vond plaats in het sprengengebied van Niersen op dinsdagmorgen 7 maart. 
Het was een geslaagde wandeling met mooi voorjaarsweer. 
 

Wim Oosterloo  wimoosterloo@kpnmail. tel: 0653322836 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gewone ereprijs    Foto: Anja Beekman  

mailto:wimoosterloo@knpmail.nl
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Van de redactie 
Fotowedstrijd 
Op de voorpagina één van de winnende foto’s uit de categorie planten gemaakt door Ger Breman: 
Fritillaria meleagris - Wilde Kievitsbloem 
 
Verdere opgenomen foto’s van de fotowedstrijd: 
Pagina 6: : Arienne Bosch : foto’s maken bij Sprengen  
Pagina 25: Anja Beekman-Wijngaards, de Gewone ereprijs. De foto is gemaakt in de berm van de 
Veluwse dijk in Emst. Eenvoudig, maar vanwege de kleur een prachtig bloempje! 
Pagina 26: : Henk van Woerkom  Bosgezicht Kroondomeinen 
 Pagina 28:Mariet van Gelder: Grote groene sabelsprinkhaan  
      Arrienne Bosch: Nest met jonge vogels  
 
Bronvermelding: foto’s zonder vermelding van een naam zijn van de redactie. 
 
 

 

 Bos met ijzel       Henk van Woerden 
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Grote groene sabelsprinkhaan 
Foto: Mariet van Gelder 
 
Nest met jonge vogels 
Foto: Arrienne Bosch 

 




