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Stuurpraat 

Het eerste half jaar van 2017 zit er al weer bijna op. De natuur toont zich in haar volle glorie en blijft 
ons verrassen en boeien. De werkgroepen zijn veel in het veld te vinden en veel data worden 
verzameld. Ook individuele leden en bezoekers van ons werkgebied melden regelmatig hun vondsten 
op Waarneming.nl. De moeite waard om eens via onze website in te loggen en mee te genieten van 
de vele waarnemingen. Ik noem een paar bijzonderheden: overvliegende Vale gier, Heidekartelblad 
en het Verdwaald meniezwammetje.  
Maar niet alleen waarnemingen staan op onze website. De werkgroep Geologie en Landschap heeft 
er een projectpagina over ijzerwinnen uit klapperstenen. Onder de enthousiaste leiding van Tjada 
Amsterdam en met hulp van de stadsarcheoloog van Apeldoorn, Janneke Zuyderwyk, wordt er deze 
zomer hard gewerkt in de tuin van Geert Kuper om aan het eind van de zomer “eigen gewonnen 
ijzer” te hebben. De voortgang is te volgen op de website. 
 
De 1000- soorten dag op 6 mei was weer een succes en een mooie activiteit om mee te doen met de 
verschillende werkgroepen. Met bijna 400 soorten, een gezellige “nazit” met fraai versierde 
natuurlijke hapjes van Tjada, een leuk artikel in de Stentor en de geweldige locatie bij de familie 
Verstraaten werd het een goede bijdrage aan het rapport over Schaveren. 
 
Onze nieuwe secretaris Yvonne Zeegers heeft na haar aantreden in het bestuur al heel veel gedaan 
om zich in te werken. Deze week zei ze: “Het is zo rustig, moet ik iets gaan activeren?” Nee gelukkig 
niet, het is nu de tijd om vooral van onze prachtige natuur en hobby te genieten. Bestuurszaken 
blijven wel doorgaan. 
Helaas heeft Ber Verstraete zich teruggetrokken uit het bestuur. Bij nader inzien heeft hij meer tijd 
nodig, na zijn terugkeer uit Frankrijk, om weer een netwerk op te bouwen zodat hij als bestuurslid 
goed kan functioneren. Ber blijft gewoon lid en wij kunnen altijd een beroep doen op zijn expertise. 
Zo zal hij voor ons de ANBI procedure uitvoeren. 
 
Ron Roovers, onze penningmeester, heeft tijdens de Raboclubkas avond een cheque van  
€.385,50 in ontvangst genomen. Iedereen die op onze KNNV afdeling heeft gestemd, heel hartelijk 
dank. De verkoop van de boeken van Els Hendriks aan onze leden heeft ruim € 300 opgeleverd en het 
is leuk te horen dat ze ook regelmatig gebruikt worden. Het restant van de boeken is naar het 
Landelijk bureau gegaan en wordt voor de algemene kas verkocht. 
Ron werkt aan het automatisch incasseren van de contributie, binnenkort zal dit starten.  
 
Wim Oosterloo houdt contact met de gemeente Heerde over de plannen van een TOP bij de 
Renderklippen. Vanwege ons bezwaar tegen de bomenkap in Emst is hij in Epe bij de 
bezwarencommissie geweest. Regelmatig houdt Wim ruggenspraak met de VME (Vereniging 
Milieuzorg Epe). Helaas heeft de gemeente Heerde geen Milieuwerkgroep meer. Wel is er contact 
met de GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie). 
 
In deze Natuurklanken staat een stukje over Facebook. Gerjan Petter, een van onze jongere leden, 
winnaar van de fotowedstijd en fervent vogelaar, zal samen met Ron Roovers en Herman Snoek, de 
Facebookpagina van de afdeling gaan runnen. Hoewel er binnen het bestuur de nodige argwaan over 
Facebook bestaat, is het wel een belangrijk medium van de jongere generatie. We gaan het een half 
jaar proberen.  
 
In september start weer de paddenstoelencursus voor beginners. Er is nog plaats, dus schroom niet 
om je op te geven bij Herman Snoek. 

Wietske van Apeldoorn 
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Algemeen Programma  
 
28 september 

 
Lezing over spinnen door Peter van Helsdingen. 
De insectenwerkgroep organiseert deze lezing voor alle leden en andere 
geïnteresseerden in het leven van spinnen. Peter van Helsdingen vindt het als 
spinnendeskundige belangrijk om deze soort meer bekendheid te geven. Wat zijn 
de belangrijkste kenmerken, wat eten ze en hoe vangen ze hun prooi?  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
  

 
26 oktober 

 
 PowerPoint presentatie 2e gedeelte Marskramerpad door Gerard Plat. Het eerste 
gedeelte  van Bentheim tot Hanzestad Deventer liet al allerlei zaken zien van 
cultuur- en natuurhistorische betekenis. Na Deventer volgen we even de IJssel en 
gaan we vervolgens door de zandverstuivingen bij Kootwijk richting Amersfoort. 
Daarna dwars door het Groen Hart naar Leiden. En vervolgens naar Den Haag met 
zijn parken en historische gebouwen, om te eindigen op het strand van 
Scheveningen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

 
30 november 
 

 
Een lezing in samenwerking met de Vogelwerkgroep. 
 

 
7 december  
 

 
Leden voor leden avond. Ook dit jaar zal de avond in het teken staan van 
reisverhalen. 
 

 

Programma Insectenwerkgroep 
Onze werkgroep avonden zijn vastgelegd en zullen allemaal in het Kulturhus te Epe zijn om 20.00 u. 
Na de zomer beginnen wij weer op: 18 september, 25 oktober en 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 gericht op bijen en wespen 
       >donderdag 31 augustus om 10.00 uur  
Schaveren totaal : op verschillende plaatsen (alle insecten) 
      >zaterdag 1 Juli en 26 augustus  om 11.00 uur 
Retentievijvers Oranjeweg: Libellen volgens methode libellenmonitoring  
      >wekelijks als weersomstandigheden goed zijn om 11.00 uur op donderdag 
 

Nachtvlinders: nog een keer bij Hetty i.o.m. Hetty, Jan en Henk eind 
augustus. 
Losse waarnemingen altijd welkom. Graag per mail doorgeven. 
Losse excursies (voorstellen van leden) nog nader in te vullen. 

 Gerard Plat    
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 Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Datum -     dag Wat Waar Tijd  

      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   

28-sep 

donderdag 

Inventarisatie Schaveren (Languedoc) 13.30   

07-okt zaterdag Inventarisatie Motketel 13.30   

15-okt zondag Excursie 

met Leo Knol 

Paleistuin 't Loo 10.00   

17-okt dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30   

22-okt zondag Afdelingsexcursie Natuurpad Heerde 13.30   

27-okt vrijdag Inventarisatie Leemkuil Tongeren 13.30   

31-okt dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30   

04-nov zaterdag Inventarisatie met KNNV 

Zwolle 

Petrea 10.00   

10-nov vrijdag Inventarisatie Koevelden bij Ommen 10.00   

14-nov dinsdag Determinatie Kulturhus 19.30   

 
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 werkgroep Geologie en Landschap 
De leden van de werkgroep geologie en landschap zijn de afgelopen maanden flink in touw geweest 
met hun ijzerwinningsproject: uit plaatseigen klappersteen ijzer winnen in een oven van lokaal 
gewonnen leem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle voorbereidingen zijn nu getroffen. Zaterdag 1 juli wordt de zelfgebouwde leemoven gestookt. 
Tussen 12 en 16 uur houdt de werkgroep open huis; belangstellenden kunnen dan alle materialen 
bekijken, krijgen uitleg over wat er aan vooraf ging en kunnen een deel van het stookproces   
bijwonen. Locatie: Kanaaldijk 18 in Heerde. Auto’s parkeren op de Assendorperweg, iets ten noorden 
van de stooklocatie. Zie ook www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/ijzerwinning-van-klapperstenen 
 

Ovenbouw,klappersteen 
roosten in het vuur, 
hout zagen. 
 
 
 

Ron heeft de laatste hand 
gelegd aan de oven. 

http://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/ijzerwinning-van-klapperstenen
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Op zaterdag 19 augustus gaat de werkgroep naar de zandwinning in het Azewijnse Broek bij 
Gendringen. Daar mogen we, na informatie vooraf in het bezoekerscentrum, op metershoge 
grinthopen zelf zoeken naar mooie stenen en fossielen. Negen leden hebben zich al aangemeld; voor 
hen is een plaatsje gereserveerd. Wie alsnog mee wil, moet zelf reserveren, via de site 
www.min40.celsius.nl. Laat het wel even aan Bauke weten als je zelf hebt gereserveerd, in verband 
met het regelen van het vervoer.  
 
In september –nog geen exacte datum bekend– brengt de werkgroep een bezoek aan Villa Jacoba in 
Heerde om daar de collectie Wouter Tol te bekijken, een grote verzameling zwerfstenen, fossielen en 
archeologische vondsten, die de Heerdenaar (en oud-KNNV-er) met name in de eigen omgeving 
heeft gevonden.    

Bauke Terpstra en Tjada Amsterdam 
 
 

Programma Plantenwerkgroep 
 

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

      

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  edeboer008@planet.nl 
 
 

http://www.min40.celsius.nl/
mailto:edeboer008@planet.nl
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KNNV Epe-Heerde op de sociale media 
Sinds kort is er voor de afdeling een facebook pagina aangemaakt waar alle recente nieuwsberichten 
van de website op geplaatst worden. De laatste jaren is er een behoorlijke verschuiving gaande op de 
manier hoe er met internet omgegaan wordt. De tijd die op internet gespendeerd wordt gaat nu 
steeds meer naar het lezen en bijwerken van sociale media dan naar het bezoeken van een 
willekeurige website. Door nieuwsberichten van de website ook op facebook te zetten hopen we dat 
we meer mensen kunnen bereiken. Ook geïnteresseerden die er wellicht nooit bij stil hebben 
gestaan dat ze met een excursie van de KNNV mee kunnen. Op het moment van schrijven zijn de 
nieuwsberichten in nog geen twee dagen al bij 256 mensen voorbij gekomen, aldus de statistieken 
van facebook. 
 
 
Mocht je facebook hebben, meld je dan aan door deze pagina te “liken” dan krijg je alle 
nieuwsupdates ook via facebook binnen. Ron Roovers en Gerjan Petter beheren op dit moment de 
pagina. 
 

 
 
Facebook groep “natuur in Epe-Heerde en omgeving” 
Naast de officiële facebook pagina van de KNNV is er sinds kort ook een facebook groep.  
Het verschil is dat de groep bedoeld is om waarnemingen, belevenissen en foto’s met elkaar te delen. 
Hier kan iedereen die geïnteresseerd is aan mee doen!  
Het doel hiervan is om mensen uit Epe en Heerde en omgeving dichterbij de natuur te brengen en ze 
bewuster te maken van de pracht die er in schuilt.  
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Uiteraard is het ook leuk waarnemingen en foto's te delen van de vele heide gebieden, Zwolse bos en 
de IJssel. Ook voor hulp bij het determineren van soorten kan je hier terecht, graag wel een 
duidelijke foto. 
Onder het delen van natuur verstaan we beelden en omschrijvingen van flora, fauna en 
landschapselementen. Het zou mooi zijn als leden die dit delen er eventueel een korte omschrijving 
bij kunnen plaatsen.  
Onder het delen van natuur worden de volgende zaken niet gerekend: foto's van dorpen/ 
architectuur, mensen en huisdieren. 
Ook reclame die buiten de doelstelling valt en zonder enig overleg geplaatst is, wordt niet 
gewaardeerd. Berichten die buiten het onderwerp vallen zullen verwijderd worden, hiervoor graag 
begrip. 
De groep kun je opzoeken door “natuur in Epe-Heerde en omgeving” in de zoekbalk van facebook te 
typen. 

Gerjan Petter 
 
 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd…… 
 
Wéér heeft een lid van de KNVV Epe/Heerde de 
versierselen opgespeld gekregen. 
Zoals dat pleegt te gaan werd Adrie Hottinga met een 
smoes naar het gemeentehuis gelokt. Hij zou een subsidie 
voor een project in de wacht slepen. Daar trek je je jasje 
wel voor aan. 
 
Op het gemeentehuis wachtte zijn vrouw Zwier hem op. 
Hij had geen flauw vermoeden. 
Dit is een leuk onderdeel van de ceremonie, dat gezicht 
vol ongeloof. 
Het werd een feestelijke bijeenkomst, waarbij de 
burgemeester een waslijst van lidmaatschappen en 
besturen voorlas, waarin Adrie zich verdienstelijk heeft 
gemaakt. 
O.a. voor vogels, bijen, cultuur-historie en landschap. 
Met hart en ziel wel te verstaan. 
 
Van Bijenvereniging Heerde is Adrie 15 jaar voorzitter 
geweest. Reden om hem voor te dragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. De KNNV Epe/Heerde heeft de aanvraag van harte ondersteund. Het 
komt hem toe. 
 
Want ook in onze vereniging is Adrie één en al actie, met initiatieven en verfrissende ideeën en een 
niet aflatende zorg voor landschap en leefomgeving. De vogelwerkgroep kan daarover meepraten. 
Voor de buitenwacht zijn de verslagen van onze vogelreizen, die ook op de website staan, welhaast 
beroemd en veel geraadpleegd.  
 
Onze vereniging werd vertegenwoordigd door de voorzitter, Wietske van Apeldoorn en Margriet 
Maan. Namens onze leden hebben zij de laureaat, Lid van de Orde van Oranje Nassau van harte 
gefeliciteerd. 

Margriet Maan 
 



10 
 

Terugkijken op een geslaagde 1000-soortendag 2017  
 
De 1000-soortendag 2017 op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 mei leverde een flinke input aan gegevens 
op voor het project Schaveren. Zeven werkgroepen kwamen in actie en speurden op beloftevolle 
locaties naar hun interessesoorten. Samen scoorden ze zo’n vierhonderd soorten. 
 

De woonboerderij van Frans en 
Hetty Verstraaten, aan de rand 
van het projectgebied, 
fungeerde als uitgangspunt 
voor de excursies van de 
werkgroepen. 
Wat een fijne plek, want het 
was er tevens goed en gezellig 
toeven, voor en na de excursies 
of er tussendoor. Even 
uitblazen, bijpraten, andere 
excursie gangers ontmoeten, 
wat  neuzen tussen de boeken, 
 de beestjes in aquarium en 
terrarium bekijken of kijken 
naar de tentoongestelde 

zwerfstenen die de geologiewerkgroep al eerder had gevonden op de Woesterberg.  
 
Drie locaties in het gebied waren favoriet bij de werkgroepen tijdens de 1000-soortendag: de 
retentievijvers langs Oranjeweg/Pollenseweg, het ven ’t Rengel en de Woesterberg. De laatste 
locatie konden de deelnemers, dankzij regelwerk van Hetty en de support van haar buren, via een 
weiland rechtstreeks bereiken.  
 
Leuk dat enkele “Schaverenbewoners” zich bij een van de excursies aansloten om zo wat meer over 
hun woongebied te weten te komen. Cor Matse en Yvon van de Meer meldden zich zelfs aan voor 
vier excursies: vleermuizen, vogels, geologie en planten. Iets te ambitieus, moesten ze ervaren, maar 
het tekent hun enthousiasme. En we hebben hen 
meteen als lid van de afdeling kunnen verwelkomen. 
 
Was het vrijdagavond en zaterdagmorgen van koud 
tot fris, in de loop van de zaterdag werd het warmer 
en zonniger. Onder stralende omstandigheden sloten 
we de 1000-soortendag af met een goedbezochte en 
gezellige nazit. De coördinatoren gaven een impressie 
van hun excursies en met een drankje en een hapje 
vierden we een geslaagde activiteit.   
 
 
 
Alle coördinatoren doen hieronder verslag van hun excursies/inventarisaties. 
Op de website van de afdeling www.knnv.nl/epe-heerde staan hun volledige lijsten met 
waarnemingen tijdens de 1000-soortendag 2017.  

 
Tjada Amsterdam 

 

Foto:  Ger Breman 

Foto: Tjada 
Amsterdam 

http://www.knnv.nl/epe-heerde
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TE KOUD VOOR VLEERMUIZEN 
 
De vleermuizen-excursie van de werkgroep zoogdieren startte op vrijdag 5 mei 
om 21 uur bij voormalig restaurant Schaveren. Het was een koude avond en er vlogen weinig 
insecten.Dat gaf de acht deelnemers niet veel hoop op een succesvolle onderneming.  
 
We liepen van de parkeerplaats naar de retentiebekkens aan de Pollenseweg. Onderweg en de 
eerste tijd daar waren er geen vleermuizen te horen of te zien. Gelukkig meldde zich toch een 
Gewone Dwergvleermuis op de detector. Na het eerste exemplaar hoorden en zagen we nog enkele 
dieren foerageren of voorbij vliegen. Toen ook de Rosse vleermuizen verschenen, was het verschil in 
vlieggedrag en geluid voor iedereen mooi waarneembaar.  
We wandelden een klein stukje door, de Steenderbultweg op in westelijke richting. Bij het eerste huis 
hoorden we een Laatvlieger. Het leek niet zinvol de excursie verder voort te zetten. Daarom liepen 
we rechtstreeks terug naar het startpunt. Er werden verder geen vleermuizen meer gehoord. 

Frans Bosch 
 
AANDACHT VOOR BIJEN EN WESPEN 
 
Voor de insectenwerkgroep begon de 1000-soortendag al een dag eerder. Op vrijdagavond 5 mei 
werd op twee plaatsen bij Hetty in de tuin een opstelling met lampen geplaatst om nachtvlinders te 
lokken. Het weer werkte echter niet mee; het was te koud en te winderig. Desondanks werden er 
nog vijftien soorten nachtvlinders gespot. De tandvlinders waren goed vertegenwoordigd met drie 
soorten, waarvan de Eikentandvlinder de grootste nachtvlinder van de avond was. 
 
De excursie van 6 mei begon al in het weiland op weg naar de Woesterberg. Hier vlogen enkele Klein 
geaderde witjes, een Gevlekte langsprietmot en een paar Dagpauwogen.  
Op de Woesterberg keken we vooral uit naar wilde bijen en wespen. Hieraan besteden we als 
insectenwerkgroep dit jaar extra aandacht, in verband met het project Schaveren. Toen de zon 
doorbrak, kwamen de eerste soorten al te voorschijn.  
 

De Witbaardzandbij en de Borstelspinnendoder waren goed herkenbaar. 
Andere soorten zijn in het veld moeilijk op naam te brengen en moeten 
vanaf foto of op andere wijze gedetermineerd worden. Mooi was ook de 
vondst van de Stekelbremkokermot, een klein bruin motje waarvan je 
moet weten dat hij/zij op Stekelbrem zit, want anders zie je hem over 
het hoofd. Een Braamsprinkhaan en een Zanddoorntje werden er ook 
gezien. Verder  een aantal vlinders, waarvan de Groentjes en de 
Boomblauwtjes de opvallendste soorten waren.  
Een andere opvallende waarneming was de vondst van een dode 
rugstreeppad en twee vuurjuffers die je eerder in een waterrijk gebied 
zou verwachten. 
In een zonnig weiland vol bloeiende paardenbloemen, aan de 
Steenderbultweg, vonden we tien soorten vlinders, in totaal achttien 
exemplaren. Ook troffen we daar nog twee grote mierenhopen van de 
Rode bosmier aan. 

 
Bij de retentievijvers aan de Oranjeweg zagen we niet alleen Oranjetipjes maar ook de eerste juffers 
op de libellenroute. In totaal vier soorten: Variabele waterjuffer, Azuurjuffer, Houtpantserjuffer en 
de Vuurjuffer.  
In totaal zijn er 62 soorten insecten waargenomen.  

Gerard Plat 

Witbaardzandbij 

Laatvlieger 
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VOGELAARS IN TWEE GROEPEN OP PAD  
 
De vogelwerkgroep organiseerde twee excursies: een in het kader van de Nationale vogelweek van 
Vogelbescherming (veertien deelnemers) en een georganiseerd door en voor leden van de eigen  
werkgroep (zeven deelnemers). Excursieleiders waren Adrie Hottinga, Matthijs Boomsma en Gerjan 
Petter. Beide groepen volgden dezelfde geplande route maar in tegengestelde richting.  
  

 
 
 
De waarnemingen van de twee groepen zijn genoteerd en na afloop van de excursies op één lijst met 
waarnemingen gezet. De totaallijst van de vogelexcursies is nog aangevuld met waarnemingen van  
KNNV-leden die deelnamen aan andere 1000-soortendag activiteiten. 
 
 In totaal zijn in projectgebied Schaveren 63 vogelsoorten waargenomen. Van een aantal 
broedvogelsoorten zijn ook de aantallen genoteerd, als aanvulling op de broedvogel kartering in 
2016. 
Tijdens de vleermuizenexcursie op voorafgaande vrijdagavond werden juveniele Bosuilen gehoord en 
bij het parkeerterrein van restaurant Schaveren riep een Ransuil. Kieviten werden op de grens van 
Schaveren in het Wisselse Veen waargenomen.  
 
Er zijn enkele opvallende verschillen vastgesteld ten opzichte van de broedvogelkartering in 2016.  
Enkele voorbeelden:  
Van de Bonte Vliegenvanger werden drie territoria in het projectgebied en 1 territorium in de directe 
omgeving daarvan genoteerd; op 6 mei werden resp. 5 territoria en 1 territorium genoteerd. 
In 2016 was een paartje Zwarte Spechten aanwezig in het westelijk deel van het inventarisatiegebied; 
op 6 mei, en ook niet daarvoor, zijn geen Zwarte spechten  waargenomen. 
Dit geldt ook voor de waarneming van Raven; toen werden vrijwel ieder weekend Raven gezien, 
maar op 6 mei en ook niet tijdens eerdere bezoeken zijn geen Raven gezien. 
In 2016 was een paartje Dodaarzen in de retentievijvers aanwezig; maar dit seizoen afwezig. 
Ook broedde dat jaar een paartje IJsvogels in de vijver bij een woning aan de zuidzijde van de 
Oranjeweg, tegenover de retentievijvers; dit seizoen zijn geen IJsvogels waargenomen die een 
broedpoging hebben ondernomen.  
 
Zo blijkt dat de vestiging van broedvogels elk jaar anders verloopt en de waarnemers attent moeten 
zijn op deze veranderingen. Al met al zijn tijdens de excursies veel vogelsoorten waargenomen en 
was herhaling van vogelgeluiden de inspiratie voor deze 1000-soorten dag. 

 
Adrie Hottinga 

Bij de retentievijvers Foto: Matthijs Bootsma 
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Waargenomen vogelsoorten – 6 mei 2017 
 Appelvink 

 
Grauwe gans  8 Ooievaar 1 

Blauwe reiger 1 Groene specht 4 roepend Pimpelmees 
 Boerenzwaluw 

 
Groenling 

 
Putter 4 

Bonte vliegenvanger  5 Grauwe vliegenvanger 1 Ransuil (5 mei)  
 Boomklever 

 
Grote bonte specht 

 
Roodborst 

 Boomkruiper 
 

Grote lijster 1 Roodborsttapuit 2 

Boompieper 3 Havik  1 Sijs  1 

Bosuil  (5 mei)                                        
 

Heggenmus 
 

Sperwer 1 

Buizerd 
 

Holenduif 1 pr Spreeuw 1 

Ekster 1 Houtduif 
 

Staartmees 2 

Fitis 
 

Huismus 
 

Tjiftjaf 2 

Fluiter 1 Huiszwaluw 2 pr Torenvalk 1 

Gaai 
 

Kievit W. veen  Vink 1 

Gekraagde roodstaart 1 Kleine karekiet 1 Vuurgoudhaan 2 

Gele kwikstaart 6 ex Koekoek 1 man Waterhoen 1 

Gierzwaluw 1 ex  Koolmees 
 

Wilde eend 2 pr  

Glanskop 1 Kuifmees 2 Winterkoning 
 Goudhaan  

 
Meerkoet 3 pr Witte kwikstaart 

 Goudvink 1 Merel 
 

Zanglijster 
 Grasmus 1 Nijlgans  6 Zwarte kraai 
 Graspieper 5 ex Oeverloper 1 Zwarte mees 
 

 

 

 

 

Zwartkop 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boompieper 

Vuurgoudhaan 

Roodborsttapuit man 

 

Huiszwaluw  
Foto’s: Gerjan Petter 
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MEER PADDENSTOELEN DAN VORIG JAAR  
 
Voor de paddenstoelenexcursie vertrokken leden van de werkgroep paddenstoelen  om 9.45 uur van 
de centrale locatie naar Schaveren, met drie personen (To Crum, Jenneke Kamphuis en 
ondergetekende). Mariet van Gelder was met de fiets gekomen en wachtte ons daar op.  
De inventarisatie begon bij ’t Rengel. Het paddenstoelenseizoen is natuurlijk nog niet echt begonnen, 
dus de oogst was niet overvloedig. Na een uur hadden we de ronde rond het vennetje gemaakt en 
volgde het tweede deel (na 11 uur), bij de retentievijvers aan het begin van de Pollenseweg. 
 Lijst van de vondsten:  

 

datum tijd aantal soort km hok 

06-05-17 11:45 1 Kastanje inktzwam 192-481 

06-05-17 11:41 1 Fopelfenbankje 192-481 

06-05-17 11:32 1 Gewone zwavelkop 192-481 

06-05-17 11:20 1 Groot mosklokje 192-481 

06-05-17 10:58 1 Vergroeide kogelzwam 193-481 

06-05-17 10:55 1 Witwollige dennenzwam 192-481 

06-05-17 10:34 1 Berkenzwam 192-481 

06-05-17 10:33 1 Ruig elfenbankje 192-481 

06-05-17 10:31 1 Waaiertje 192-481 

06-05-17 10:25 1 Echte tonderzwam 192-481 

06-05-17 10:17 1 Gewoon elfenbankje 192-481 

06-05-17 10:06 1 Paarse dennenzwam 192-481 

 

We hadden in het gebied eerder geïnventariseerd op 6 mei 

en 6 oktober 2016. 

 
 Opvallend was dat er in beide inventarisaties maar twee 
soorten hetzelfde waren. Nu, bij de 1000-soortendag, 
hadden we meer soorten dan een jaar geleden, maar in 
oktober was de verzameling groter, zoals te verwachten. 
We gaan dit jaar nog een paar keer in het onderzoekgebied 
inventariseren, op plaatsen die in 1988 ook zijn gedaan. In 
het rapport dat gaat verschijnen, maken we een 
totaaloverzicht en proberen we conclusies te trekken over 
het verloop. 
 
 
Gewone zwavelkop 

 
Deze 1000-soortendag leverde niet te veel soorten op, 
voor een deel waren het ook overjarige exemplaren. 
Door de zonnige dag was de inventarisatie goed te doen 
en gezellig.  

 

Herman Snoek 

 
Groot mosklokje 

http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=27053
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15792
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=80785
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15263
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=672805
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=14902
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15742
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15939
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=13776
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15779
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15821
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15909
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ZWERFSTENEN EN GRONDBORINGEN 

 

Na een vroege en frisse vogelstart in Schaveren was het omstreeks 10.00 uur aan de werkgroep 
geologie & landschap om op stap te gaan. Doel: een diepere verkenning van de Woesterberg, een 
min of meer geïsoleerde puist in het omringende vlakke landschap. Deze ‘berg’ van 15 m boven NAP 
ligt los van de verder weg en meer westelijk gelegen Veluwse stuwwalresten. 

 
We hebben Toine Jongmans, ons scheidende 
en zeer gewaardeerde lid van de werkgroep,   
gevraagd met ons een aantal boringen uit te 
voeren, die ons meer inzicht kunnen geven 
over ontstaan en aard van de Woesterberg.  
Over het resultaat van de grondboringen 
later meer in het rapport Schaveren, dat in 
2018 zal verschijnen. 
 

 
 
 
 

Vorig jaar al zocht de werkgroep op de Woesterberg naar zwerfstenen. Om te voorkomen dat er op 
de 1000-soortendag een doos met naamloze keien op de kraam kwam te liggen, moesten die eerst 
worden gedetermineerd.  
De gevonden zwerfstenen kunnen worden onderscheiden naar hun twee herkomstgebieden,  
namelijk als ‘zuidelijk’,  aangevoerd door Rijn en Maas en ‘noordelijk’, lang geleden meegevoerd met 
het ijs uit Scandinavië.  
De zwerfstenen uit beide gebieden kunnen dan weer worden verdeeld (in termen van 
stenensystematiek) in stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten en omzettings- of metamorfe 
gesteenten. 
De vondsten van de Woesterberg: 
stollingsgesteenten   afzettingsgesteenten  metamorfe gesteenten  
Graniet      Melkkwarts   Kwartsiet 
Apliet     Kwarts met ijzerkiezel  Kwartsiet met kwartsgang 
Pegmatiet    Zandsteen   Taunus kwartsiet 
Schriftgraniet    Windkanter   Revinienkwartsiet 
Granietporfier    IJzerkiezel   Gneis 
Kwartsporfier    IJzerkiezel  met  xenoliet Glimmerschist 
Lonnebergaporfier   Lydiet 
Venjanporfiriet    Vuursteen 
Nahe kwartspofier   Maaskeitjes 
Veldspaat porfier   Limoniet 
Rode eerstelingen rijke porfier 
Gabbro 
Rapakivi 
 
Het zijn over ‘t algemeen geen spectaculaire vondsten met uitzondering van de Rapakivi die 
afkomstig is van de Ålandeilanden of Zuidwest Finland;  ook een aantal Zweedse porfieren en de 
Schriftgraniet zijn verre van algemeen te noemen. 
Met 29 gesteentesoorten heeft de werkgroep een bescheiden aandeel kunnen leveren aan deze 
telling in  Schaveren. 

 Toine Jongmans en Bauke Terpstra 

Bodemprofiel Woesterberg 
Foto Tjada Amsterdam  
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MEER DAN TWEEHONDERD PLANTENSOORTEN 
 
De plantenwerkgroep deed ’s zaterdags een inventarisatieronde via de Langeweg (bermen), 
Pollenseweg (eerst bos, daarna retentievijvers), een gedeelte Oranjeweg (bermen), 
Hertenkampsweg, ‘t Rengelt, deel Veldweg, en via Schaveren-rotonde en Woesterbergweg terug. Dat 
leverde 207 verschillende plantensoorten op. 
▪ Langs de Langeweg hebben zich diverse uit tuinen ontsnapte planten gevestigd. Soms is dat 
overduidelijk omdat de soort ook in aangrenzende tuinen staat. Maar soms is de oorsprong niet 
meer te achterhalen. Soorten: Dicentra formosa, Glanzige ooievaarsbek, Lievevrouwebedstro, 
Struisvaren, Roze winterpostelein, Bos-vergeet-mij-nietje (zowel met blauwe, als met witte 
bloemen), Lelietje-van-dalen. 
▪ Opvallend vaak vinden we dit jaar in deze omgeving Groot 
nagelkruid, een soort in opmars. Groot nagelkruid is van Geel 
nagelkruid te onderscheiden door de veel grotere bloemen; 
vegetatief door de brede ronde top van het middelste blad van de 
stengelbladen (tegenover de puntiger top bij Geel nagelkruid); en 
uitgebloeid door de vruchtjes: tot 80 bij Geel nagelkruid, tot 200 bij 
Groot nagelkruid.  
▪ In /bij de retentiepoelen aan de Pollenseweg staan o.a. 
Dotterbloem, Egelboterbloem, Echte koekoeksbloem, Grote muur, 
Snavelzegge, Ronde zonnedauw. Maar ook Watercrassula komt er voor (een te bestrijden exoot). 
▪ Langs de Oranjeweg groeien diverse soorten die oorspronkelijk zijn uitgezaaid: Knoopkruid, 
Gewone margriet, Gewoon barbarakruid, Muskuskaasjeskruid, Moespimpernel. Maar op de 
voedselarme, oorspronkelijke gedeelten, groeien ook nog soorten als: Klein tasjeskruid en Klein 
vogelpootje.   
▪ Langs de beek die de Hertenkampsweg kruist, groeit volop Bittere veldkers (vrij zeldzaam in onze 
omgeving).. 
▪ In de omgeving van ’t Rengelt vonden we: Blauwe zegge, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw. 
▪ Aan de Veldweg (zuid van Schaveren) staat een andere te bestrijden exoot: Reuzenberenklauw. 
 
De daaropvolgende maandagavond werd de wekelijkse excursie ook besteed aan project Schaveren.  
Groep 1 ging naar het heideterrein met heuvels ten noorden van de Langeweg (met Buntgras, 
Heidespurrie, Stekelbrem en Kruipbrem). Groep 2 liep langs de Steenderbultweg en stak door naar 
de Langeweg (in het bosperceel tussen deze wegen vonden we Bosanemoon en Dalkruid). 
Er kwamen nog minstens 36 soorten bij. De volledige lijst van vondsten op 6 en 8 mei is te vinden op  
de website van de afdeling. 

Egbert de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vruchtjes Groot en Geel nagelkruid 

1 2

2 
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MOSSEN: 35 SOORTEN  
 
’s Morgens heb ik (tijdens de Paddenstoelenexcursie) gezocht bij ’t 
Rengel, waar erg veel Fraai haarmos en Grijs Kronkelsteeltje staat. 
 
‘s Middags heb ik vooral in en rond de retentieplassen gekeken. 
Daar zijn de zeldzamere soorten te vinden. In één van de plassen 
groeit vooral Hartbladig puntmos, een soort die we niet vaak 
vinden. Het is gebonden aan beekdalen. 
In en rond de plassen groeien verschillende Veenmossen. 
Op de wat lemige plekjes staat Kleipeermos. 
Door de aanwezigheid van kapsels en omdat de soort  
karakteristieke broeddraden heeft, was het mogelijk dit mos  
uit een moeilijke soortgroep op naam te brengen. 
 

Mariet van Gelder 
 

1 Kruipbrem Genista pilosa 
2 Stekelbrem Genista anglica 
3 Bittere Veldkers Cardamine amara 
4 Moeraswolfsklauw Lycopodiellainundata 

Foto’s: Ger Breman 

Sporenkapsels Fraai haarmos 

3 4 

De glasharen van het Grijs 
kronkelsteeltje  
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Uilenballen pluizen 
Ons vogelwerkgroep lid en zoogdieren kenner Frans Bosch heeft op verzoek van Basisschool 
“Wereldwijs” op 30 maart 2017 een uurtje twee klassen begeleid voor het uitpluizen van uilenballen. 
Enkele leerkrachten van deze basisschool die gevestigd is in de Heerd zijn een paar jaar geleden 
gestart met imkeren en sindsdien erg geïnteresseerd in natuurbeleving en willen dat graag aan de 
kinderen overbrengen. 
 
Het uitpluizen van uilenballen is een erg geschikte vorm van natuur educatie. 
Voordat echter gepluisd kan worden, moeten eerst uilenballen verzameld worden. 
Op mijn vaste adres in Vorchten met een geweldig mooie kerkuilenzolder, zijn de Kerkuilen dit 
voorjaar niet aanwezig. In Heerde langs de Oenerweg is een oude schuur waar ook Kerkuilen 
verblijven. Hier hebben wij de uilenballen verzameld. Vermeldenswaard is dat medio maart op de 
zolder van de schuur een dood Kerkuilen vrouwtje werd gevonden. 
Volgens de vinder Harrie van Diepen is de Kerkuil door een schrik reactie tegen de wand gevlogen en 
is de nek gebroken. Toen ik enkele dagen voor de bijeenkomst op De Heerd braakballen verzamelde, 
was het mannetje Kerkuil op de zolder aanwezig.  
 

 
Hoewel Frans een grote groep kinderen moest begeleiden, verliep de “uilenles”, na een kwartiertje 
introductie van Frans, vlekkeloos. 
 

 
De KNNV heeft zich op deze wijze goed 
gepresenteerd! 
De kinderen hebben de botjes op een vel 
papier geplakt en hiermee kon prima 
aangetoond worden dat er vaak wel vier of 
vijf muizenschedeltjes in één braakbal 
aanwezig zijn. 
 

 
 

Adri Hottinga 
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Onderhoud Oeverzwaluwwand 2017 

  
 
Op vrijdagavond 7 april hebben 8 leden van de KNNV vogelwerkgroep onderhoud verricht aan de 
oeverzwaluwwand ter hoogte van de IJsseldijk in Wapenveld. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
zijn een groot aantal gaten uitgeboord en opgevuld met zand. De uiteinden van de gaten in de 
betonnen wand zijn deels afgedicht met zand en deels met zandige klei. Wij zijn benieuwd of de 
Oeverzwaluwen dit seizoen wel gebruik gaan maken van de wand als nestellocatie. 
  
Vanaf 2003 na de plaatsing van de wand na de reconstructie van de IJsseldijk worden de pijpen in de 
beton wand onderhouden en worden gedurende het broedseizoen de Oeverzwaluwen geteld. In 
2016 is niet vastgesteld dat er Oeverzwaluwen gebroed hebben. Dit was één van de redenen dat 
tijdens de vrijwilligersdag van Stichting Landschapsbeheer Gelderland in Elburg de wand bij de 
waterzuivering is bezocht. De vrijwilligers van vereniging Het Groentje boren ieder jaar de pijpen uit 
en vullen deze met zand en het uiteinde met klei. Hoewel wij ieder jaar met zandige klei de pijpen 
hersteld hebben, leidt dit tot een afname van de vestiging van Oeverzwaluwen. Althans dat is een 
veronderstelling. In 2016 waren er vanwege de aanwezigheid van vele zand- en klei suppleties voor 
de aanleg van de dijken in het gebied Veessen-Wapenveld meerdere locaties die door de 
Oeverzwaluwen als nestlocaties zijn benut. Dat wil niet zeggen, dat er broedsucces was, aangezien in 
overleg met de combinatie IJsselweide en na ruggespraak met de begeleidend ecoloog van 
Witteveen en Bos besloten is om enkele zandhopen vroegtijdig op te ruimen. Dit voorkwam dat later 
in het broedseizoen, als de Oeverzwaluwen al aan het broeden waren, alsnog de zandhopen 
verwijderd moesten worden. 

 
FIGUUR 1: OVERZICHT 
AANWEZIGHEID AANTAL 
BROEDPAREN 
OEVERZWALUW PERIODE 
2003 – 2016 
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Foto’s: 
Mariet van Gelder 
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Ook interessant was en is de 
ontwikkeling in de 
Welsumerwaarden. 
In 2016 was een grote kolonie 
aanwezig, maar tijdens het 
hoge water in juni is deze 
kolonie met ruim 90 nesten 
overspoeld. 
Op dit moment zijn weer delen 
weggespoeld en is een 
prachtige klei en zandwand 
beschikbaar voor de 
Oeverzwaluwen. 
Dat geldt ook voor de steile 
oevers langs de nieuwe geul die 
in het kader van de uitvoering 
van de Kader Richtlijn Water is 
gegraven. Ook binnendijks zijn 
nog kleihopen bij de maatschap 
Hassink aanwezig, waar vorig 
jaar ook 81 paar 
Oeverzwaluwen gebroed 
hebben. 
 
Veel redenen om eens een kijkje te gaan nemen bij de Oeverzwaluw locaties in ons werkgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adri Hottinga 
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Dorpse bosuil 
Dat er in of om het Loeffpark, achter het gemeentehuis van Epe, een paar bosuilen wonen, was mij 
bekend. Waar het nest zit, weet ik niet. Maar diverse malen heb ik in het nog niet zo lange verleden 
’s avonds de jongen horen schreeuwen. Honger! En: hier zit ik! Soms zag je, als het nog schemerde, 
de uilskuikens ook zitten, vaak hoog in een boom.  Twee, of zelfs drie, dicht tegen elkaar aan. 
Begin april belde een kennis, die in de Bloemstraat woont: ,,Kom ’s gauw kijken, er zit een uil in de 
boom achter het huis.’’  Ik dacht meteen aan de uilen die in het park bivakkeren; hemelsbreed is dat 
vlakbij.  

Camera gepakt, op de fiets gestapt, naar het 
dorp gereden. Waarachtig, daar zat op een 
zijtak van de walnotenboom een flinke uil , 
een stuk groter dan ik had verwacht. Beetje 
tegen de stam geleund; ogen dicht. 
Aanvankelijk bekeken we hem (’t zou 
natuurlijk ook een ‘haar’ kunnen zijn) 
vanachter het raam en vanaf die plek maakte 
ik een eerste foto. 
,,Je kunt gerust naar buiten voor een foto. 
Heb ik ook al gedaan; hij blijft wel zitten,‘’ 
moedigde de kennis aan.  
Omzichtig sloop ik de tuin in, bleef toch maar 
op gepaste afstand en haalde de vogel met 
mijn camera dichterbij. Vanuit zijn hoge 
positie volgde de uil me wel, maar ik leek 

hem niet te verontrusten. Af en toe keek hij naar me, om daarna weer verder te dutten. Zo’n parkuil 
is natuurlijk ook mensen gewend, bedacht ik. 
 
,,Als hij nou weg is, kijk dan eens of je braakballen kunt vinden’’, vroeg ik. ,,Leuk voor de KNNV-ers 
die naar scholen gaan. Kunnen ze de kinderen zo’n braakbal laten uitpluizen.’’ 
Bij de excursie door het Gortelsche Bos vertelde ik Frans Bosch over de uil bij onze gezamenlijke 
kennis. ,,Ik wil ook wel een paar braakballen’’, gaf Frans aan. ,,Ik wil wel eens weten wat er op het 
menu staat van een bosuil die in het dorp leeft.’’   
Een paar dagen later al kon ik hem een bakje met zeker tien braakballen geven. Gevonden onder 
verschillende bomen, waarmee de uil meteen verried dat hij vaker in de tuin aan de Bloemstraat 
bivakkeerde. Frans ging voortvarend aan het pluizen, want twee dagen later liet hij al weten wat hij 
aangetroffen had.  

 Tjada Amsterdam 
Dorpse bosuil, het vervolg 
 
Dat er bosuilen in het centrum van Epe voorkomen is als jaren bekend. Waar ze zich mee in leven 
houden is echter een raadsel. Toch moeten er voldoende prooidieren rondscharrelen, want het lukt 
de uilen zelfs hun jongen groot te brengen. Toen Tjada vertelde over de bosuil in een tuin aan de 
Bloemstraat, zag ik mijn kans schoon. 
 
Tjada zorgde ervoor dat ik een paar dagen later al een bakje met wel 23 braakballen had. Ze waren 
wat kleiner en dunner dan die van kerkuilen. Kerkuilen zijn niet kieskeurig in wat ze eten. Alle 
soorten kleine zoogdieren worden door hen gepakt. Dat maakt het onderzoek ook zo interessant. 
Het geeft een beeld van het voorkomen van alle kleine zoogdieren in de omgeving van de vindplaats. 
Bij een bosuil zullen waarschijnlijk geen of weinig spitsmuizen op het menu staan. Of zou dat anders 
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zijn als de dieren gedwongen worden door een geringer aanbod prooien te eten die ze eigenlijk 
tegenstaan?  

Voor het pluizen viel al op dat er veren in bij de 
braakballen in het bakje zaten. Ze zaten voor een deel 
ook in de braakballen. Een deel van de veren bestond uit 
een schacht met een klein ontluikend deeltje veer. 
Ze waren waarschijnlijk afkomstig van jonge duiven. 
Aan de kleur van een veer kon ook opgemaakt worden 
dat er een gedomesticeerde duif gegeten was. 
Verder kwamen er vier vogelpoten, borstbenen, 
rugdelen en een boven- en ondersnavel uit de 
braakballen. Het blijft onduidelijk om hoeveel dieren en 
om welke soorten het gaat. De snavel lijkt op die van 
een mus en de poten op de poten van spreeuwen. 

 
Aan de hand van de muizenkaakjes kon vastgesteld worden dat er mimimaal 11 bosmuizen, 2 
huisspitsmuizen, 1 rosse woelmuis en een rat gegeten waren. De verdeling van deze zoogdieren is 
heel anders dan die bij de kerkuilen uit het Wisselse Veen en Hoorn, waarvan al meerdere jaren de 
prooien geanalyseerd worden. Daar komen in hoge aantallen veldmuizen, huisspitsmuizen en 
bosspitsen muizen voor. De bosmuis vertegenwoordigt daar ongeveer 10% van het aantal kleine 
zoogdieren. Rosse woelmuizen komen er meestal ook in relatief lage aantallen voor. 
 
Een probleem bij deze vergelijking is wel dat er bij een analyse gestreefd wordt minimaal 150 
prooidieren vast te stellen. Toch lijkt wel duidelijk te zijn dat de bosuilen in het dorp zich in leven 
kunnen houden door relatief veel bosmuizen en vogels te eten. 

Frans Bosch 
 

Een vogelbadje in je tuin 
 
We hebben er twee! Vogelbadjes of zo je wil een drinkbak 
voor de vogels in de tuin. En het zijn niet alleen vogels die er 
gebruik van maken. Op de buitencamera zag ik dat ’s nacht de 
muisjes er ook dankbaar gebruik van maken. 
 
Behalve dat het fijn is voor de vogels om ook tijdens een 
droge periode verzekerd te zijn van water is het ook fijn voor 
de vogelspotter. Leuk om drinkende en badderende 
merels,mezen ect. te zien. Na het nemen van het bad zie je ze 
vaak zitten in een nabije boom om zich te poetsen en te 
drogen. 
 
Het zijn niet alleen de “gewone”vogels die op het drinkbakje 
afkomen. Juist ook de minder algemene soorten laten zich 
goed bekijken tijdens hun badceremonie. Afgelopen winter 
nog een hele groep Sijsjes. 
Als die vogels daar zo heerlijk bezig zijn is het ook een goed 
moment om een foto te nemen. 
 
Wel is het belangrijk dat je regelmatig het water ververst. Een 
muggenplaag is niet prettig. 

Mariet van Gelder 

Goudhaantje en vrouwtje Goudvink 
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Bijzonder!!  
 
Na het bladharken in de tuin (Berkenlaan in Heerde) zag ik wat bruine paddenstoeltjes en dat trok 
mijn aandacht, het leken bekerzwammetjes. 
Heb de paddenstoelen gids erbij gehaald, gekregen tijdens de paddenstoelen cursus van 2016!!. 
Ja daar vond ik een plaatje dat erg lijkt op de gevonden paddenstoeltjes, foto’s gemaakt en verstuurd 
naar Menno Boomsluiter om dit te laten beoordelen. Nou daar kwam snel een reactie op van: mag ik 
dat komen bekijken… ja natuurlijk wel,   donderdag 16 maart is Menno samen met Lucie hier wezen 
kijken. 
 
Genoeg paddenstoeltjes om de onderzoeken, met een mesje werd ook het bodemgedeelte boven 
gehaald en dit was niet zoals gedacht, leek op een truffel? Het raadsel was nog niet opgelost, foto’s 
werden gemaakt, paddenstoeltjes meegenomen om verder thuis mee aan de slag te gaan. 
 

Na nog meer speurwerk 
(eindeloos veel ) en raad 
van specialisten op dit 
gebied kwam 27 maart het 
mailtje met de oplossing: 
het is het  
Gewoon Knolkelkje . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder het verslag van Menno: 
Ik ben eruit. 
Na veel overleg met Atte van de Berg en verder met Lucien Rommelaars die beide bekend zijn met 
deze groepen en na het eindeloos naspeuren van literatuur heb ik een naam. 
Het is het Gewoon knolkelkje (Sclerotinia sclerotiorum). Ik vind het zelf helemaal niet gewoon en ook 
de specialisten hebben het maar 1 of twee keer in hun leven gezien. Blijkbaar is het het meest gewone 
onder de knolkelkjes. 
Probleem was natuurlijk het ontbreken van de plant waarop deze groeide. Dat kunnen bij dit 
knolkelkje veel verschillende soorten tuinplanten zijn. Dit was de sexuele vorm die kelkjes vormt en 
het minst vaak gevonden wordt. 
De asexuele vorm is een witte schimmel op allerlei planten die dan uiteindelijk de sclerotia vormt 
waarop de volgende lente de kelkjes uitgroeien. De truffel is dus geen truffel maar het sclerotium van 
de schimmel. 
Omdat er nogal wat soorten in dit geslacht zitten heb ik veel tijd besteed aan het uitzoeken welke 
soort het dan moest zijn. De kans dat je het volgend jaar weer vind acht ik niet groot. 
 
Hoe zo’n paddenstoelen cursus zijn uitwerking kan hebben!! 

Jenneke Kamphuis 

Gewoon knolkelkje 
Foto:Menno Boomsluiter 
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Wim ’s wandeling 
Op initiatief van Wim Oosterloo is in 2017 gestart met een maandelijkse wandeling. Een prima 
suggestie die aanslaat en ook bijdraagt aan de gezondheid van KNNV leden. Vanmorgen 2 mei is de 
wandeling gehouden in en bij het Kloosterbos in Wapenveld. 
 
Door de “trage” voorjaars ontwikkeling is het groen nog pover en het bos transparant. 
Veel mooie doorkijkjes en ontluikende voorjaarsbloemen. Over de planten die wij hebben gezien, 
doe ik geen uitspraken want ik ben geen florist. Ik heb wel regelmatig plantennamen gehoord, die 
mij wel bekend in de oren klonken. 

 
Bij de inmiddels gesneuvelde Mariaboom was een interessante discussie over de ouderdom van 
beuken in Nederland. Deze bruine beuk was naar schatting circa 190 jaar oud. In de gemeente 
Heerde zijn vrijwel geen beuken meer die ouder zijn dan 200 jaar.  
Er zijn al veel beuken van deze leeftijd dood gegaan. Ik noem ze: NH kerk Vorchten, Vosbergen, 
Pannenkoekenhuis Wapenveld en Welgelegen Heerde. Het Geldersch Landschap heeft in het 
Kloosterbos na de kap van douglasbomen een aantal lindebomen geplant. Een goed initiatief dat past 
in het parkachtig ensemble van dit bos en goed is voor insecten. 
 
Ik wandel mee om vogels te spotten en te leren van de deelnemers die alles weten over planten en 
insecten. Vanmorgen weer veel geleerd. 
Maar goed, de vogels lieten zich niet onbetuigd! Ik noteerde in twee uur 53 soorten vogelsoorten 
met hot spots een Vuurgoudhaantje, een eenzame Bonte vliegenvanger, een vrouwtje Wilde eend 
met zes pulli (landelijk onderzoek naar afname Wilde eenden), een verregende Tapuit, meerdere 
Appelvinken en een vrouwtje Bruine kiekendief in de Hoenwaard. Kortom deze wandelingen zijn 
leerzaam en wellicht toch een aanrader om per wandeling een mini verslagje voor Natuurklanken te 
maken. 
 

Adri Hottinga 
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Waarnemingen 
SPERWER 
 
De Sperwer op de foto is gemaakt door Matthijs 
Bootsma. 
Begeleidende tekst: 
 
Sperwer kwam op 15-3 even een musje vangen 
bij mij in de tuin. Ging lekker in het zonnetje op 
de heg zitten eten. Wel een kwartier naar 
kunnen kijken. 
 
Op de achterpagina staat een tweede foto. 
 

 
STEENUILEN 
 
Van Johanna Heideveld kreeg ik deze 
mooie foto. Ze schreef erbij: 
 
Dit jaar heb ik vijf jonge Steenuiltjes en 
vijf Kerkuilen. De uilen zijn geringd op 2 
juni 2017. Een broedsel van Vijf 
Steenuilen schijnt niet vaak voor te 
komen. 
 
Inderdaad de uilen hebben het weer 
fantastisch gedaan dit jaar. 
 
 
 

 
SMILACINA RACEMOSA 
 
Van Margriet Maan kregen we deze foto en tekst.  
 
 
 
Verrassend……. 
Langs de oprit naar de ingang van de Eper 
gemeentewoning is een mooi tuintje aangelegd 
met niet-alledaagse bosplanten. Zoals de Smilacina 
racemosa met heerlijke geurende bloemtrossen. 
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RIETORCHIS 
 
Nog een mooie plant die voor een verrassing zorgt. 
 
Dit voorjaar zijn we naar een ander adres midden in Epe 
verhuisd. Daar is tot mijn verrassing langs de rand van de 
vijver een Rietorchis gaan groeien en staat nu in volle 
bloei. Leuk  welkom in de nieuwe woning. 
 

Herman Snoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GOUDVINK 
 
Deze Goudvink-man was het afgelopen voorjaar 
regelmatig samen met zijn vrouwtje te zien in onze 
tuin. 
 
De foto heb ik kunnen nemen door het keukenraam. 
De meest kleurrijke vogel die bij ons te zien is. 
 

Mariet van Gelder 
 
 

Van de redactie 
Ook deze keer één van de winnende foto’s en wel uit de categorie landschap op de voorpagina. 
Arrienne Bosch heeft de foto genomen. Titel: De beek langs de Cannenburg. 
 
Achterpagina: Sperwer, nog een foto van Matthijs Bootsma.  
De foto met de onderkant van het bloemetje is ingestuurd door Anja Beekman met als begeleidende 
tekst: 
Guichelheil, wordt gezien als onkruid. Daar ben ik het niet mee eens. Zelfs de onderkant is mooi. 
 
Bronvermelding: 
pag 5 Nachtvlinder met de mooie naam Lieveling en pag. 16 Nagelkruiden vruchtjes: Mariet van 
Gelder 
pag.11 foto Laatvlieger en Witbaardzandbij van Internet. 
Foto’s zonder naamsvermelding van de fotograaf zijn gemaakt door de schrijver van het betreffende 
artikel. 
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Matthijs Bootsma  
Sperwer 
 
 
 
 
 
Anja Beekman 
Guichelheil 
 
 
 




